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1932 – 1944 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie to 80 lat historii i tradycji. To miejsce szczególne, w którym 

zdobywało wiedzę i umiejętności kilka pokoleń mieszkańców Legionowa i okolic.  

 

 
 

Okoliczności powstania naszej szkoły nie są do końca znane, jednak dokumenty jakimi 

dysponujemy pozwalają uznać rok 1932 za datę utworzenia tej placówki . 

4 lutego 1932, jak zapisano w "Monografii" Józefy Iwaszkiewiczówny, nauczycielki SP nr 1, 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podzieliło jedyną szkołę istniejącą na terenie 

koszar wojskowych w Legionowie na dwie powszechne: nr 1 i nr 2 . Wybudowany wysiłkiem 

lokalnego społeczeństwa "Dom Ludowy" przy ulicy Jagiellońskiej, budowany dla Straży Pożarnej  

zamieniono na budynek szkolny. Pierwszym kierownikiem SP 2 został Leonard Traczyk. W  szkole  

mieściły się 4 izby szkolne, szatnia, pokój nauczycielski, kancelaria i hol. Mała liczba sal 

lekcyjnych spowodowała, że wynajmowano na potrzeby szkoły budynek murowany po drugiej 

stronie ulicy oraz na Ludwisinie w pobliżu Chotomowa u Państwa Kózków(trzy izby lekcyjne, 

opiekun zastępca kierownika Saturnin Duliński) i przy ulicy Narutowicza (dla 1 i 2 klasy). 

 

 
 

Leonard Traczyk sprawował swoją funkcję do 1944,  bowiem działania wojenne nie przerwały 

nauki. Lekcje dla kilku oddziałów odbywały się również na ul. Poznańskiej. Nauczycielami w tym 

czasie byli: Aniela Daszkiewicz, Jadwiga Rogowska, Tadeusz Biernacki, Jadwiga Chmiel, Zofia 

Wróblewska - Dietrich, Helena Hanzlik, Zofia Jaroń, (imię nieznane) Mnożanka, ks. Wacław 
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Szelenbaum. W 1944 r., w wyniku przejścia frontu przez Legionowo, budynek drewniany uległ 

zniszczeniu. Pozostały tylko zewnętrzne ściany bez dachu, drzwi i okien. Do września 1945 roku 

nauczyciele i uczniowie korzystali z budynku Szkoły Powszechnej nr 3.  
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1945 – 1956 

 

Organizacją pierwszego powojennego roku szkolnego 1945/46 zajął się nowy kierownik  

i nauczyciel Władysław Juszczak. Do nauki przystąpiło 200 uczniów. Zajęcia odbywały się przy 

ulicy Jagiellońskiej w prywatnym mieszkaniu jednej z nauczycielek. W trzech pokojach mieściło się 

pięć oddziałów. Ówczesne grono pedagogiczne to: Władysław Juszczak, Wacława Lipińska, Maria 

i Janina Wiszniewskie i Anna Trapszo.  
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Po dwóch miesiącach nauki oddano do użytku wyremontowany drewniany budynek szkolny. 

Początkowo nie był on ani zelektryzowany, ani skanalizowany. Cały majątek szkolny stanowiło: 20 

ławek, 4 krzesła, 1 tablica i 1 szafa. Rozpoczęła się akcja zbierania sprzętów, które umożliwiałby 

prowadzenie zajęć lekcyjnych.  

W 1947 r. szkoła liczyła 450 uczniów i 10 oddziałów. Znów mieściła się w 2 budynkach: 

drewnianym, będącym własnością Zarządu Gminy i murowanym, wydzierżawionym na 3 lata. 

 

 

1957 – 1964 

 

18.09.1957 r. gdy kierownikiem szkoły był Saturnin Duliński, rozpoczęto prace ziemne przy 

budowie nowej szkoły obok istniejącego budynku. Oddano ją do użytku w 1959r. 

 

 
 

706 uczniów miało wreszcie do dyspozycji salę gimnastyczną, uczyło się w widnych  

i ciepłych salach lekcyjnych umieszczonych na dwóch kondygnacjach. Szkoła wzbogaciła się 

również  

w bibliotekę. Przewidziano miejsce na gabinet lekarski i stomatologiczny. 

W związku z dużą liczbą dzieci przez pewien czas nauka odbywała się także w starym budynku 

szkolnym. 
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1965 – 1982 

 

W 1965 r. kierownik Saturnin Duliński rozpoczął budowę nowej dużej sali gimnastycznej. Oddano 

ją do użytku dopiero za kadencji następnego kierownika Zdzisława Rasińskiego. Był to wówczas 

największy obiekt tego typu w całym powiecie nowodworskim. W 1969 r. uruchomiono świetlicę, 

wygospodarowano miejsce na kuchnię i stołówkę szkolną, funkcjonował również sklepik.  

 

W 1970 roku szkoła otrzymała  sztandar. Inicjatorem ufundowania sztandaru był Samorząd 

Uczniowski, którym opiekowały się wówczas  nauczycielki: Stefania Dulińska i Halina 

Legaczyńska. Wysokie koszty zakupu sprawiły, że samorząd zorganizował zbiórkę pieniężną 

wśród uczniów pod hasłem: „Każdy uczeń wpłaca miesięcznie 1 zł na sztandar”. Oprócz tego 

organizowano zabawy i przedstawienia teatralne, aby zasilić konto. Sztandar po raz pierwszy 

zaprezentowano uczniom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 1969/1970.Do dnia 

dzisiejszego poczet sztandarowy reprezentuje godnie szkołę na uroczystościach szkolnych  

i miejskich.  

 

 
 

1982 – 1991 

 

Dyrektor Kazimierz Makowski rozpoczął gruntowe remonty starzejącego się już budynku 

szkolnego, w którym uczyło się wówczas ponad tysiąc dzieci. Wtedy to przeniesiono bibliotekę 

szkolną do przestronniejszych pomieszczeń i wygospodarowano dwie dodatkowe sale lekcyjne.  
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1991- 2001 

 

Prace remontowe kontynuowała dyrektor Hanna Kujawa. Szkoła została podłączona do miejskiej 

sieci wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Poza tym budynek ocieplono, częściowo wymieniono  

okna i drzwi. 

1 czerwca1998 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej szatni dla uczniów. 

 

 
 

2001 – 2008 

 

Prace remontowe trwały również od początku kadencji obecnej dyrektor Bogumiły Załęskiej-

Waszkiewicz. Wykonano gruntowy remont biblioteki, kuchni, stołówki i łazienek, wymieniono 

częściowo podłogi, wyremontowano salę gimnastyczną, sale lekcyjne, wymieniono instalację 

elektryczną.  

 
 

W 2001 r. szkoła otrzymała w ramach „Projektu Prezydenta RP Internet w Szkołach” pierwszą 

pracownie komputerową z dostępem do Internetu,  a w 2005 r. powstała pracownia komputerowa 

przyznana z projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowana ze środków EFS przy 

współpracy Unii Europejskiej. 
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W 2006 r. szkoła otrzymała ze środków EFS przy współpracy UE Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej w bibliotece szkolnej oraz pracownię ze sprzętem specjalistycznym do pracy 

logopedycznej.  

 

 
 

2009 – 2012 

 

Mimo wielu udogodnień szkoła ciągle borykała się z brakiem sal lekcyjnych. Zajęcia odbywały się 

w systemie dwuzmianowym. Przyszła pora na radykalne zmiany. 

Przedstawiono  projekt rozbudowy szkoły, którego realizację rozpoczęto  05 listopada 2009 r. 

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego miała miejsce 11grudnia 2009 r. 
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30.09.2011 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku przedszkola i nowej części budynku 

szkoły. Rozbudowa przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa i nowoczesności, budynek 

został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

1 sierpnia 2011 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Legionowo w starym budynku  Szkoły 

Podstawowej Nr 2 powstało Gimnazjum Nr 5,  którego dyrektorem została  Ewa Kamińska.  

Od 1 września 2011 przy ul. Jagiellońskiej 67 funkcjonuje Przedszkole Miejskie nr 2 w Legionowie. 

 

 
 

1 sierpnia 2012 nastąpiło połączenie Przedszkola Miejskiego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 

Gimnazjum nr 5 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Dyrektorem została Pani Dorota Kuchta.  

W trudnym procesie zarządzania pani dyrektor pomaga czterech wicedyrektorów: Pani Grażyna 

Brzozowska odpowiedzialna za Przedszkole Miejskie nr 2  i oddziały przedszkolne Szkoły 

Podstawowej nr 2, Pani Beata Szlachetka odpowiedzialna na nauczanie w klasach 1-3 Szkoły 

Podstawowej nr 2, Pani Agnieszka Rosłoniec odpowiedzialna  za klasy 4- 6 Szkoły Podstawowej 

nr 2, oraz Pani Anita Brzozowska  odpowiedzialna za klasy gimnazjalne. 

 

W 2013 r. po wielu miesiącach ciężkiej pracy, pomocy rodziców i ogólnoszkolnego 

zaangażowania, został otwarty sklepik szkolny prowadzony przez uczniów, a tuz przed feriami 

ruszyła nowa pracownia  - laboratorium. Odbywają się tu zajęcia z chemii, fizyki i doraźnie 

matematyki, biologii i geografii. 

 

Rok 2014 to rok ważnych wydarzeń w życiu naszych pierwszych gimnazjalistów. W kwietniu odbył 

się pierwszy egzamin gimnazjalny, do którego  przystąpiło 59 uczniów oraz pierwszy bal 

gimnazjalny. 
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12 listopada 2015 r. otwarto siłownie plenerową, zrealizowaną wspólnie z KZB Legionowo sp. 

z.o.o. i Radę Rodziców naszej szkoły. 

 

 
 

W 2016 roku szkoła otrzymała nowa multimedialna pracownię komputerowa, składającą się z 24 

stanowisk podłączonych do serwera. Sala ta została wyposażona w ramach projektu 

informatyzacji szkół. 

 
 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły: 

1932 – 1944   Leonard Traczyk   

1945 – 1950   Władysław Juszczak(twórca pierwszej kroniki szkolnej) 

1950 – 1952   Maria Baurska  

1952 – 1953   Atanazy Felc  

1953 – 1954    Maria Szulc  

1954 – 1969   Saturnin Duliński  

1969 – 1982   Zdzisław Rasiński  

1982 – 1986   Anna Wójcik   

1986 – 1991   Kazimierz Makowski  

1991 – 2001   Hanna Kujawa  

2001– 2012    Bogumiła Załęska-Waszkiewicz 

2012 –               Dorota Kuchta 


