
Od liceum 
do zespołu 

Trzecim dyrektorem III LO 
została Katarzyna Góralska 
(dziś' Mazowiecki Wicekura-
tor Oświaty), która objęła to 
stanowisko w roku 1999. Tak 
wspomina tamten czas: - Gdy 
objęłam funkcję dyrektora, 
„ Trzecie" było już znaną 
i chętnie wybieraną szkołą. 
W 45 oddziałach uczyło się 
około 1500 uczniów. Szkoła 
dysponowała dwoma interna-
tami: przy ul. Kolegialnej 
i Sienkiewicza. Spore wyzwa-
nie jak na młodego dyrektora, 
ale tym większa dzisiaj satys-
fakcja... 

Należy dodać, że dyrek-
tor Góralska znalazła się 
w szczególnej sytuacji, gdyż 
przyszło jej kierować szkołą, 
której sama była absolwen-
tką: - Tu, w niezwykłej atmos-
ferze, upłynęły moje najpięk-
niejsze lata licealne, po któ-
rych zostało wiele szczegól-
nych przyjaźni, znajomości 
trwających po dziś' dzień, 
wzruszeń i zamyśleń. Byłam 
uczennicą klasy o profilu hu-
manistycznym, wychowanką 
pani mgr Wandy Hamerskiej 
- polonistki. 

Katarzyna Góralska konty-
nuowała rozbudowę szkoły 
i dbała ojej dalszy rozwój. Za 
jej kadencji dobudowano pię-
tro nad aulą, szatnie dla po-
trzeb wychowania fizyczne-
go, powstało tartanowe boi-

sko, wyposażono w nowo
czesny sprzęt trzy pracownie 
multimedialne, utworzono 
w bibliotece multimedialne 
centrum informacji. Do tego 
dochodziły liczne remonty: 
łazienek, wymiana posadzek 
w całej szkole, wymiana sto-
larki drzwiowej, moderniza-
cja sieci c o . i energetycznej. 
Ważny był również generalny 
remont internatu przy ul. 
Sienkiewicza, którym zarzą-
dza Zbigniew Kaczmarczyk, 
również absolwent „Trzecie-
go". Ostatnie zamierzenie dy-
rektor Góralskiej to rozbudo-
wa liceum, która dziś dobieg-
ła już końca. 

Nie udałoby się tego 
wszystkiego zrealizować, 
gdyby nie zrozumienie i po-
moc władz miasta, za którą 
najlepszym podziękowa-
niem są sukcesy młodzieży 
z „Trzeciego". 

Jednak największym zreali-
zowanym marzeniem Kata-
rzyny Góralskiej było niewąt-
pliwie powołanie w 2008 
roku Gimnazjum nr 13 
z od-działami dwujęzycznymi i 
stworzenie Zespołu Szkół nr 3. 
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To już ostanie wspomnienia 
Z 40-letniej historii III LO. 
Zapraszamy na jubileusz 21-
23 października 2010 r. Bliż-
sze informacje: www.3lo.pl. 

http://www.3lo.pl

