
UCHWAŁA NR XXXII/212/2018 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn Pani Barbarze Miluskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania honorowego obywatelstwa 

Gminy Żyrzyn (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. poz. 1066) - Rada Gminy 

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Żyrzyn Pani Barbarze Miluskiej. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

Pani Barbara Miluska z domu Dobrosielska, urodziła się w 1930 roku. Jest absolwentką 

Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach i Wydziału Filologii 

Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 

Od dzieciństwa jest emocjonalnie związana z Żyrzynem. Tu, w okresie wojny i okupacji 

hitlerowskiej, pracowali Jej rodzice. Ojciec był kierownikiem szkoły powszechnej, organizatorem 

i nauczycielem tajnego nauczania, matka również była nauczycielką.  

Pani Barbara poszła w ślady swoich rodziców i także została nauczycielem.  

Dzięki imponującej wiedzy, inwencji twórczej i wyjątkowym zdolnościom metodycznym 

szybko została dostrzeżona i doceniona przez władze oświatowe. Przez 27 lat wzorowo pełniła 

funkcję wizytatora - metodyka języka polskiego - najpierw w Wydziale Oświaty w Puławach, 

później w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie, pracując równocześnie jako nauczyciel 

w szkołach nr 1 i nr 5 w Puławach oraz w Szkole Podstawowej w Żyrzynie. 

Chociaż od wielu lat jest już na emeryturze, ciągle jest niekwestionowanym autorytetem 

w dziedzinie edukacji polonistycznej i kultury języka. 

Aktywnie uczestniczy w różnych działaniach podejmowanych przez Muzeum Oświaty 

w Puławach, m.in. redagując biogramy zasłużonych nauczycieli, również tych z terenu Gminy 

Żyrzyn. Jest zapraszana do szkół na lekcje poświęcone tajnemu nauczaniu, uczniowie słuchają 

jej wykładów z zapartym tchem. 

W 2014 roku Pani Barbara Miluska cały swój czas, siły i serce poświęciła pracy nad 

najważniejszą chyba w Jej dotychczasowym życiu publikacją „Dzieje Szkoły Powszechnej - 

Podstawowej w Żyrzynie”, zarys monograficzny „Na oświatowych ścieżkach - lata minione i bliska 

sercu teraźniejszość”. To niezwykła publikacja. Niewiele gmin może się poszczycić równie 

wartościowym dziełem. Autorce udało się ocalić od zapomnienia wiele zasłużonych osób 

i niezwykłych zdarzeń, a także upamiętnić obraz żyrzyńskiej społeczności, która zawsze była 

zdolna do sumiennej, pozytywistycznej pracy, ale też do romantycznej ofiarności i realizowania 

odważnych marzeń.  

Można śmiało powiedzieć, ze Pani Barbara Miluska swoją publikacją wystawiła Żyrzynowi 

wspaniały pomnik. 

Do dziś Pani Miluska utrzymuje stały kontakt z Gminą Żyrzyn, bo tu na cmentarzu w Żyrzynie 

znajdują się groby Jej rodziców, tutaj także żyje grono zaprzyjaźnionych osób. 

Chętnie współpracuje przy przygotowaniu różnych imprez, które jak twierdzi, są tu zawsze 

na wysokim poziomie. Jako prawdziwa lokalna patriotka cieszy się ze wszystkich zmian na lepsze, 

jakie zachodzą w naszej gminie. 

Pani Barbara Miluska to człowiek dużego formatu i w pełni zasługuje na nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Żyrzyn. 


