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Odszedł wspaniały i życzliwy nauczyciel 

W nocy 21 czerwca 2002 ro-
ku zmarła w domu syna w Mila-
nówku Pani MIECZYSŁAWA 
KAZUBSKA - wieloletni nauczy-
ciel i wicedyrektor szkoły im. 
Tadeusza Kościuszki w Prusz-
kowie. Akt zgonu wystawiono 
dnia 22 czerwca. Miała 95 lat. 

Praca dydaktyczna, kształ-
towanie kolejnych pokoleń wy-
chowanków było Jej powoła-
niem, treścią całego życia. Kie-
dy kończyła pracę w 1976 roku 
miała za sobą 50 lat nauczy-
cielskiej służby, w tym 31 lat w 
szkole im.T.Kościuszki. 

Mieczysława Kazubska z 
domu Książek urodziła się 11 
października 1907 roku w Je-
ziornie. Bezpośrednio po ukoń-
czeniu kursów nauczycielskich 
w 1926 roku rozpoczęła pracę 

w szkole. Uczyła w publ icznych szkołach powszechnych w Szczypiornie, 
Malcanowie, a od września 1929 r. w Nieporęcie, gdzie poznała nauczy-
ciela Wincentego Kazubskiego, za którego w 1932 roku wyszła za mąż. 

W czasie II wojny światowej uczestniczyła wraz z mężem w tajnym na-
uczaniu w Nieporęcie. Mąż został zabity w 1944 roku. 

W 1945 przybyła wraz z rodziną do Pruszkowa, gdzie 1 lutego została 
mianowana nauczycielem szkoły powszechnej im.Tadeusza Kościuszki. 
Wspólnie z dyrektorem Mazurkiewiczem, a później z dyrektor Stefanią 
Studzińską organizowała nauczanie, rozbudowę szkoły, dbała o wysoki 
poziom nauczania. Była nauczycielem historii, a po przekształceniu pla-
cówki w 11-letnią szkołę stopnia podstawowego i licealnego pełniła w la-
tach 1960-1968 funkcję wicedyrektora do spraw szkoły podstawowej, a 
zastępując p.Studzińską odpowiadała za całość pracy w szkole. 
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Jako nauczycielka osiągała bardzo dobre wyniki nauczania. Jej wie-
dza i doświadczenie pedagogiczne były wysoko oceniane przez innych: 
przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej sekcji nauczycieli historii 
w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Warszawie. Była kilkakrotnie po-
woływana przez Ministerstwo Oświaty do opiniowania projektów naucza-
nia i podręczników historii. 

Od momentu odłączenia szkoły podstawowej od liceum pracowała 
nadal, prowadząc bardzo dobrze przez wiele lat bibliotekę szkolną, która 
była prezentowana jako wzorcowa na naszym terenie. 

W 1968 roku przeszła na emeryturę, jednak nadal włącza się czynnie 
we wszystkie dziedziny pracy w szkole - służąc z życzliwością swym bo-
gatym doświadczeniem pedagogicznym. Pracę nauczycielską zakończy-
ła dopiero w 1976 r. 

Przez cały okres służby nauczycielskiej, od 1926 roku, była aktywnym 
członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniła z wyboru szereg 
funkcji związkowych, m.in. jako prezesa ogniska, była też członkiem Po-
wiatowej Rady ZNP w Pruszkowie. 

Za wybitne zasługi i zaangażowanie w pracy pedagogicznej została 
odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Od-
znaką ZNP, Medalem 45-lecia i 50-lecia Liceum im. Tadeusza Kościuszki. 

Będąc już na emeryturze i mieszkając w Milanówku zawsze intereso-
wała się „swoją" szkołą, kiedy tylko mogła odwiedzała nas, nawet kiedy 
Jej zdrowie nie pozwalało na wyjazd do Pruszkowa też chciała wiedzieć 
co w „Kościuchu" słychać. 

Oddana bez reszty pracy zawodowej, dawała przykład jak należy god-
nie realizować nauczycielskie powołanie. To, czego nas uczyła swoją pra-
cą, pozostanie jako wzór do naśladowania dla wielu pokoleń wychowan-
ków i nauczycieli Liceum im. Tadeusza Kościuszki. 

Pożegnaliśmy Mieczysławę Kazubską 28 czerwca 2002 roku w koście-
le św.Kazimierza w Pruszkowie. Mszę św. w intencji zmarłej odprawił ks. 
dziekan Józef Podstawka w asyście prefektów naszego liceum: ks. Piotra 
Libera i ks. Zbigniewa Sucheckiego. W słowach pożegnania przedstawili-
śmy Jej postać i zasługi. 

Została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Powsinie, 
w asyście pocztu sztandarowego liceum. Na cmentarzu wspomnienie o 
Zmarłej wygłosiła była dyrektor szkoły p.Alicja Trefler. 
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