
W sobotni poranek 10 października 2015 roku mury „Kossutha” wypełnił gwar gości 

przybyłych na obchody 25-lecia istnienia tego pierwszego na Ursynowie liceum. Jubileusz 

był okazją do wzruszających spotkań po latach, wspomnień, podziękowań i gorących 

życzeń. 

 

W sobotni poranek gości przybyłych na obchody 25-lecia LXIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Lajosa Kossutha uczniowie serdecznie witali mini babeczkami ozdobionymi węgierskimi 

flagami. Każdy z gości otrzymał również program uroczystości. Sala gimnastyczna pękała w 

szwach — tylu przyjaciół ma „Kossuth”!  

Nasze zaproszenie przyjęli m.in. przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz 

instytucji współpracujących ze szkołą. Wśród nich znaleźli się: Włodzimierz Paszyński -  wice 

prezydent M. St. Warszawy,  Zsombor Zeolt- attaché kulturalny Ambasady Węgier, Ozturuk 

Emiroglu - dyrektor Yunus Emre - Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie, Robert Kempa - 

burmistrz Ursynowa, Wojciech Matyjasiak - zastępca burmistrza Ursynowa,  Łukasz Ciołko - 

zastępca burmistrza Ursynowa, Rafał Miastowski - zastępca burmistrza Ursynowa, Monika 

Mizerska –  przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Joanna Posielska - 

przedstawiciel Biura Edukacji, Arkadiusz Walczak - dyrektor WCiES-u, Teresa Jurczyńska – 

Owczarek - przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów,  Sylwia Krajewska - przewodnicząca 

Komisji Edukacji i Sportu Dzielnicy Ursynów, Mirosława Żurawska - naczelnik Wydziału 

Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów, Alicja Sujkowska – Szkup - dyrektor 

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty,  Hanna Nowakowska - prezes Fundacji „Ja - Kobieta”, 

Magdalena Dąbrowska - prezes Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka. Mieliśmy także 

zaszczyt gościć byłe więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, dyrektorów 

ursynowskich szkół i przedszkoli oraz zaprzyjaźnionych placówek kulturalno-oświatowych, 

emerytowanych pracowników szkoły, dawnych nauczycieli, Radę Rodziców oraz 

absolwentów. 

Uroczystości rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów klasy 2b. Historię, tradycje i dorobek 

szkoły przybliżył zgromadzonym film dokumentalny zrealizowany przez Jana Kubiczka, ucznia 

klasy 3b. Wielu wzruszeń dostarczyło wszystkim rozstrzygnięcie internetowego plebiscytu na 

Osobowość „Kossutha” i wręczenie zwycięzcom pamiątkowych statuetek. Burzą oklasków 

zgromadzeni zareagowali na wiadomość, że najwięcej głosów absolwenci oddali na 

nieodżałowanego profesora Jerzego Gołaszewskiego. Statuetki otrzymali również: Anna 

Matusiak, Dorota Myśliwska, Dorota Maćkowiak, Teresa Guła i Renata Kos. Dawnym i 

obecnym nauczycielom oraz pracownikom szkoły dyrektor Paweł Mazur wręczył pamiątkowe 

tarcze. A potem głos zabrali absolwenci. W ich wystąpieniach wiele było wspomnień i 

anegdot o nauczycielach, którzy szczególnie zapisali się w ich pamięci. Wszyscy mówili  o 

wyjątkowej atmosferze, jaka zawsze panowała w Kossucie i o tym, co poza wiedzą wynieśli z 

tej szkoły. 

Jubileusz uświetniły przemówienia dostojnych gości. List Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Pani Doroty Sokołowskiej odczytała Monika Mizerska – przedstawiciel kuratorium, dawniej 

nauczyciel języka francuskiego w Kossucie właśnie. Jubileuszowe życzenia, gratulacje i 



prezenty na ręce dyrektora Pawła Mazura złożyli: Włodzimierz Paszyński (też związany z 

Kossuthem jako osoba, która podpisała się pod aktem założycielskim szkoły i nauczyciel 

języka polskiego), Zsombor Zeolt, Ozturuk Emiroglu, Robert Kempa, Teresa Jurczyńska – 

Owczarek, Hanna Nowakowska i Magdalena Dąbrowska. W wystąpieniach goście podkreślali 

dorobek i osiągnięcia szkoły oraz swoje z nią związki.  

Artystycznie uroczystość ubarwiły występy uczniów i absolwentów. Uczniowie klasy 3a 

brawurowo zatańczyli czardasza, szkolny zespół (Antoni Krause – pianino, Szymon Kozyra  – 

gitara basowa i gitara klasyczna, Mateusz Dudek – gitara elektryczna, Rafał Pilzak – gitara 

klasyczna, Wiktor Czernicki  – perkusja, Katarzyna Jasica – śpiew, Nicola Sobczak – śpiew) 

wykonał m.in. Pokolenia z repertuaru grupy Kombi, Radość najpiękniejszych lat Anny Jantar, 

Ale to już było Maryli Rodowicz, Białą flagę Republiki i Allelujach Cohena. Do ostatniego 

utworu Patrycja Oniszczuk (1e) i Łukasz Śliwa (2d) przepięknie zatańczyli walca. Występ 

zakończył niezwykły koncert gitarowy absolwentów: Mikołaja Ożerskiego i Michała 

Pakulskiego. Mikołaj zagrał własną kompozycję w duecie z uczniem klasy 3c Rafałem 

Pilzakiem. Michał (w liceum tworzył trzon zespołu Unicorn razem z Joanną Klepko, znaną dziś 

jako „Cleo”, dziś robi karierę solową) wystąpił  z utworem instrumentalnym pt. „Blues For 

Narada” Gary ‘ego Moore ‘a. Wszystkie występy spotkały się z uznaniem zgromadzonej 

publiczności. 

Oficjalną część uroczystości zakończyło przemówienie Pani wice dyrektor Agnieszki Bolek, 

która zaprosiła gości do Galerii na bankiet, zachęcała też absolwentów do zwiedzania szkoły i 

okolicznościowych wystaw na piętrach. Archiwalne fotografie i kroniki szkolne przywołały 

wspomnienia. Atmosfera sprzyjała żartom, jak i niezwykle wzruszającym spotkaniom 

absolwentów ze  swoimi dawnymi wychowawcami oraz nauczycielami. Uściskom, 

rozmowom i zdjęciom nie było końca. Wielu absolwentów opuszczało mury Kossutha 

trzymając w rękach monografię szkoły i pamiątkowe koszulki zaprojektowane przez 

uczennicę klasy 2e – Wiktorię Górecką.  

Obchody 25-lecia przeszły już do historii. Z niecierpliwością czekamy na kolejne jubileusze. 

Wszystkim gościom, absolwentom, artystom, gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom, 

wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem uczynili ten dzień tak wyjątkowym, 

serdecznie dziękujemy. 
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