
Jubileuszowa biblioteka 
Zbliżają się już ku końcowi 

wszystkie inicjatywy, które zapla
nowało III Liceum Ogólnokształ
cące z okazji swojego 40-lecia. Na- ' 
stąpiło uroczyste otwarcie nowego 
skrzydła w budynku przy Łuka
siewicza 11, sesja poświęcona Ma
rii Dąbrowskiej i jej współczes
nym, wystawy w Książnicy Płoc
kiej i Galerii Handlowej „Mazo-
via". Poza nami także spotkanie 
byłych dyrektorów, nauczycieli 
i absolwentów z obecnymi ucznia
mi i pedagogami. Zwieńczeniem 
oficjalnej gali z udziałem prezy
denta Mirosława Milewskiego 
i Kuratora Oświaty Karola Serni
ka był jubileuszowy koncert „No
ce i Dnie" pod patronatem Mar
szałka Adama Struzika. 

Tradycyjnie już scenariusz i przy
gotowanie oprawy artystycznej 
szkoła zleciła Jarosławowi Wanec-
kiemu, a wykonanie uczniom pod 
kierunkiem Macieja Bieńka. Duet 
absolwentów zasłynął z instalacji 
słowno - muzycznych: „Cud niepa
mięci", „Wiara. Nadzieja. Moja Mi
łość" i „Szumi pamięci wiatr" pod
czas Dni Kultury Żydowskiej. Tym 
razem widzowie zostali zaproszeni 
do biblioteki, aby poznać historię li
teratury powszechnej zamkniętą 
w piosenkach. I tak soliści, recytato
rzy i chór przedstawiali epokę po 
epoce, od starożytności po współ
czesność. Wiele utworów zaskaki
wało skojarzeniami i fantastycznym 
wykonaniem młodych artystów. Do

datkową atrakcją były piosenki napi
sane specjalnie przez Waneckiego: 
„Wszechświat-Biblioteka" i „Szkla
ne domy", odpowiednio do muzyki 
Macieja Bieńka i Jerzego Gawliń
skiego. Zwłaszcza ta druga w wyko
naniu Karoliny Wiśniewskiej (absol
wentki, która brała udział we 
wszystkich koncertach dwójki reali
zatorów) wzruszyła gości. 

Tłem dla wykonawców była wir
tualna biblioteka przygotowana 
przez absolwentkę liceum i nauczy
cielkę Szkoły Podstawowej nr 22 
Agnieszkę Gawlińską. Na scenie 
ustawiono stoliki czytelni. Wszędzie 
było mnóstwo książek. „Popatrzcie 
na nich, są jak otwarte księgi, które 

czekają na zapisanie. Nauczmy ich 
czytać, słuchać i rozumieć wszech
świat, który mają zdobyć" - mówił 
przed finałową piosenką doktor Wa-
necki, pod którego redakcją ukazał 
się również jubileuszowy album 
zdjęć i wspomnień o liceum. 

Koncert i album połączyły tytuło
we „Noce i Dnie" oraz owacyjnie 
przyjęty walc Agnieszki Osieckiej 
i Waldemara Kazaneckiego „Od no
cy do nocy", który tańczyli wspólnie 
dyrektorzy Katarzyna Góralska 
i Stanisław Sikora, Adam Wojtałe-
wicz z żoną, absolwenci, uczniowie 
i mazowiecki kurator oświaty. Ży
czymy III LO kolejnych 40 lat i wie
lu wybitnych absolwentów. (m.a.) 


