
Requiem aeternam 

Jako wspólnota LXXXI LO im. A. Fredry z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci pani Jadwigi Kułakowskiej, wieloletniej Pani Wicedyrektor naszego Liceum. Tym 

bardziej zasmuca nas ten fakt, że Pani Kułakowska była jedną z założycielek Liceum Fredry.  

Jej prace i działania podjęte w 1992 r. przysłużyły się znacząco do utworzenia LXXXI LO. 

Kiedy zostawała wicedyrektorem szkoły w 1997 r.,  liceum liczyło już 12 oddziałów, 

a równocześnie działała Eksperymentalna Szkoła Zasadnicza. W monografii szkoły powstałej 

z okazji jubileuszu 20-lecia jej istnienia tak oto wspominała tamten czas: "Zaistnieliśmy jako 

szkoła wyjątkowo przyjazna i życzliwa uczniom, o dobrym poziomie nauczani, oferująca 

podopiecznym możliwości rozwijania zainteresowań głównie artystycznych: literackich, 

muzycznych, malarskich, a nade wszystko aktorskich i teatralnych. Staliśmy się szkołą 

o wyraźnym kierunku humanistycznym. Zawsze jednak jedna z klas miała profil biologiczno-

chemiczny, co umożliwiało zainteresowanym podjęcie studiów na kierunkach 

przyrodniczych, a na Akademii Medycznej w szczególności." Wielkim sukcesem tego okresu 

istnienia szkoły byli właśnie nasi Absolwenci kwalifikujący się regularnie na Akademię 

Medyczną.  

Pani Kułakowska pełniła swoją funkcję Wicedyrektora przez szereg lat, do roku 2006, kiedy 

to pierwsze kłopoty zdrowotne zmusiły ją niejako do złożenia rezygnacji i podjęcia walki 

z chorobą. Współprowadziła więc szkolę w najważniejszych momentach jej funkcjonowania 

jak  wybór i nadanie imienia hrabiego Fredry, walka o siedzibę szkoły i utrzymanie jej na 

edukacyjnej mapie Warszawy, wreszcie wielka przeprowadzka na ulicę Miłą 7 

i zagospodarowanie nowego gmachu. Za to wszystko dziękujemy Pani, Szanowna Pani 

Wicedyrektor!  

Dziękujemy również za to, że wróciła Pani do nas po krótkiej przerwie, już jako "kochana 

Pani Profesor", nauczycielka fizyki, tak trudnego przedmiotu, który z pasją i niezwykłą 

cierpliwością wykładała Pani szczególnie naszym fredrowskim humanistom. I taką właśnie 

chcemy Panią zapamiętać i zapamiętamy... ciepłą, serdeczną, zawsze pozytywnie nastawioną 

do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli... 

Jako społeczność LXXXI LO na ręce Najbliższych przekazujemy szczere kondolencje 

i wyrazy współczucia z powodu tak dotkliwej straty, jaką jest śmierć najbliższej Osoby, 

Osoby która i naszemu fredrowskiemu środowisku była bardzo bliska... 

 


