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Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu – rys historyczny, budynki

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu rozpoczęła się w 1787 r., a więc ponad
250 lat temu. Pamiętać musimy, że w tamtych czasach szkoły były wyznaniowe i działały
przy parafiach. Wówczas zbór ewangelicki wzniósł w sąsiedztwie kościoła ewangelickoaugsburskiego Apostoła Jakuba Starszego pierwszy budynek szkoły. Był to obiekt drewniany,
niewielki i skromny, mieszczący tylko jedną klasę. W 1827 r. drewniany budynek zastąpiono
murowanym. W 1833 r. w szkole wybuchł pożar. Spaliło się poddasze, a wraz z nim
dokumenty parafialne. Na szczęście obiekt ocalał i w następnym roku wznowiono naukę.
Z czasem liczba uczniów zaczęła rosnąć, a budynek w miarę użytkowania wymagał remontu.
W 1870 r. ze względu na trudne warunki nauczania obiekt ten zburzono, pozostawiając
jedynie stare fundamenty, na których postawiono piętrowy, okazały gmach. [Fot. 1]
W 1902 r. szkoła została rozbudowana w kierunku północno-zachodnim o nowe
skrzydło. Budynek dawnej szkoły ewangelickiej istnieje do dzisiaj (ul. Stawowa 3) i obecnie
jest zabytkiem. [Fot. 2 i Fot. 3]
„Dwójka” była pierwszą szkołą w Ustroniu, w której nauczano w języku polskim,
zaś język niemiecki traktowano tylko jako jeden z przedmiotów nauczania (Ustroń znajdował
się wtedy w Monarchii Austro-Węgierskiej). Nauczyciele, a głównie długoletni kierownik
szkoły Jerzy Michejda, dbali o to, aby nauka w języku ojczystym była rzeczą najważniejszą.
W okresie międzywojennym placówka stała się sześcioklasową i nosiła nazwę
Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Ustroniu, chociaż do 1939 r. zachowała swój
ewangelicki charakter. Wówczas zaistniała potrzeba powiększenia dotychczasowego
budynku, gdyż z powodu stałego wzrostu ilości dzieci okazał się niewystarczający. Plany te
udało się zrealizować dopiero po II wojnie światowej, w 1953 r. Gmach rozbudowano wtedy
od strony południowo-wschodniej. Tutaj nauka – już w Szkole Podstawowej nr 2 – odbywała
się do czerwca 1976 r. W następnych latach budynek starej szkoły ewangelickiej zakupiony
został przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, który otworzył w nim swoją placówkę
dydaktyczną, działającą do dzisiaj. [Fot. 4]
Przy starej szkole znajdował się piękny ogród kwiatowy wraz ze szkółką drzewek
owocowych, warzywnikiem i pasieką (obecnie miejsce to stanowi część cmentarza
ewangelickiego). Tam odbywały się praktyczne lekcje gospodarstwa. [Fot. 5]
We wrześniu 1976 r. oddano do użytku nowy budynek Klimatycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 wraz z salą gimnastyczną. Stanął on przy obecnej
ul. Ignacego Daszyńskiego 31, a wszelkie prace organizował powołany w tym celu Społeczny
Komitet Budowy Szkoły. [Fot. 6]
W 1999 r. w związku z reformą oświaty niektóre z pomieszczeń „dwójki”
przystosowane zostały na potrzeby tworzonego wówczas Gimnazjum nr 2. Dawną pracownię
chemiczną przekształcono na gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz szatnię
dla uczniów. Zamontowano szklane drzwi dzielące SP-2 i G-2 oraz utworzono niewielką
portiernię. Z czasem, kiedy młodzieży zaczęło przybywać, dobudowano spore pomieszczenie
nowej szatni i zakupiono dla uczniów metalowe indywidualne szafki. [Fot. 7 i Fot. 8]
W 2017 r., w wyniku kolejnej reformy oświaty, sześcioklasowa Szkoła Podstawowa
nr 2 znów stała się ośmioklasową.
W okresie powojennym szkołą kierował Jan Lasota, a następnie m.in. Bogusław
Binek. Obecnie placówką zarządza Grażyna Tekielak.
Bogatą, długoletnią tradycję ustrońskiej „dwójki” z dumą kontynuują i rozwijają
kolejne pokolenia uczniów wraz z dyrekcją oraz gronem nauczycielskim.

