Gimnazjum nr 2 w Koluszkach przechodzimy do historii
17 czerwca w siedzibie Centrum Inicjatyw Artystycznych „Muzyczny Moll” odbyła się uroczystość
zakończenia roku szkolnego dla społeczności Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Uczniowie klas trzecich
pod kierunkiem wychowawców p. Doroty Iłowieckiej i p. Katarzyny Pawlak oraz p. Anetty
Borowieckiej przygotowali koncert życzeń. Gimnazjaliści zaprezentowali szeroki repertuar
muzyczny. Przybyli goście mieli okazję posłuchać zarówno dawnych przebojów, m.in. Grażyny
Łobaszewskiej, Bogusława Meca czy Stanisława Sojki, jak również hitów z bieżących list przebojów.
Wykonywane przez młodzież piosenki przeplatały się z życzeniami i podziękowaniami dla nauczycieli
oraz innych pracowników szkoły. Na koniec trzecioklasiści zaśpiewali dla pani dyrektor – Iwony
Rosińskiej autorską piosenkę „Moje serce tu zostanie” do muzyki z przeboju pt. „Wielka miłość” z
repertuaru Seweryna Krajewskiego.
Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego jest również okazją do podsumowania 20 lat
działalności szkoły. Gimnazjum nr 2 początkowo mieściło się na ul. Kościuszki, w budynku Szkoły
Podstawowej nr 2. W 2001 roku zostało przeniesione do siedziby przy ul. Mickiewicza 8. Pierwszym
dyrektorem szkoły była p. Lucyna Malinowska, od 2007 roku to stanowisko piastuje p. Iwona
Rosińska. Nasze gimnazjum ukończyło łącznie ponad 1500 uczniów. Wielu z nich jest dziś
naukowcami, artystami czy lokalnymi działaczami, jak np. p. Maria Sobczyk- absolwenta Oxfordu, p.
Aneta Nowak- Piechota – adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, p. Mateusz Winkiel – założyciel Mania Studio, p. Kamila Ścibiorek – aktorka
teatralna i telewizyjna, p. Mateusz Karwowski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego gminy Koluszki, p. Marta Motyl – pisarka, p. Marta Kaczmarek – modelka, p. Jakub
Bartkowski – piłkarz reprezentacji Polski w 2011 i 2012r., p. Aleksandra Marczyk – absolwentka ASP
i modelka, p. Wojciech i Adam Kaczmarek – śpiewacy operowi, koncertujący w kraju i za granicą.
Sukcesy naszych dawnych uczniów wywołują w nas radość oraz wzbudzają podziw. Niemniej dumni
jesteśmy z tych absolwentów, którzy kierując się wartościami i zasadami wyniesionymi z naszej
szkoły, osiągnęli osobiste sukcesy. Nadzieją napawa nas widok dawnych uczniów, którzy dziś założyli
szczęśliwe rodziny, dają cudowny przykład własnym dzieciom oraz spełniają się zawodowo.
Serdecznie dziękujemy absolwentom oraz ich rodzicom, którzy w ciągu ostatnich 20 lat wraz z nami
współtworzyli Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.
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