ŚWIĘTO Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2
im. Janusza Korczaka w Elblągu.
24 października 2019 roku w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja
tematyczna pod hasłem „Rodzic, opiekun, nauczyciel rzecznikiem praw dziecka", której
organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka
w Elblągu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Janusz Korczak, od 40 lat patron Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2
w Elblągu nie był pierwszym, który mówił o prawach dzieci, ale mówił z pasją i twórczo. To
jemu przypisuje się tytuł Obrońcy Praw Dziecka, gdyż zawzięcie przekonywał, że „dziecko ma
prawo do szacunku, niewiedzy, do niepowodzeń i łez, prawo do upadków, własności,
tajemnicy, radości, prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć, do dnia dzisiejszego”.
Jego dzieła, praca zadziwiają nas do dziś swoją aktualnością, wzbudzają zainteresowanie nie
tylko wychowawców, pedagogów i psychologów, ale i wszystkich, dla których dobro dziecka
jest wartością nadrzędną. Stąd pomysł na konferencję, na spotkanie ludzi, którym idee
korczakowskie przyświecają w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Na konferencji przybliżono problematykę praw dziecka, a także zaprezentowano praktykę
szkolną w promowaniu tych praw, poruszono tematy:
1. Konwencja o prawach dziecka – z doświadczeń Rzecznika Praw Dziecka – Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka RP (Kadencja 2008 – 2018).
2. Janusz Korczak o prawach dziecka - Marta Ciesielska, kierownik Ośrodka Dokumentacji
i Badań KORCZAKIANUM Muzeum Warszawy, członek Zarządu PSK.
3. Promowanie idei praw dziecka w społecznym ruchu korczakowskim – Barbara Janina
Sochal – przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
4. „Prawa dziecka w praktyce szkolnej” – Gabriela Przybysz, Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, Joanna Fiszer, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie, Krystyna Miezio, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu.
Podczas konferencji nastąpiło podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.
”Moje prawa – ważna sprawa”, prace młodych artystów można podziwiać w Ratuszu
Staromiejskim.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Witold Wróblewski Prezydent Elbląga oraz Polskie
Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka pod przewodnictwem Barbary Janiny Sochal.
25 października 2019 roku natomiast świętowano jubileusz 65 – lecia istnienia
placówki oraz 40 - lecie nadania placówce imienia Janusza Korczaka. Uroczystą galę uświetnił
występ dzieci i nauczycieli, który był pięknym wyrażeniem „korczakowskiego” przesłania.
Placówka powstała w 1954 roku. Pierwszym jej dyrektorem był Józef Duszyński. W 1955
roku zastąpiła go Józefa Oczesalska. W tym samym roku nastąpiła jeszcze jedna zmiana –
stery w placówce przejęła bowiem Maria Kaczmarek. W 1970 roku przez kolejne 22 lata
placówką kierował Józef Kozłowski. Później Ośrodkiem zarządzał Marek Burkhardt. Od 2003
roku dyrektorem jest Krystyna Miezio.
Jubileusz był znakomitą okazją do podziękowania dyrekcji i nauczycielom Ośrodka za
ich twórczą pracę oraz promowanie i upowszechnianie idei humanistycznych Janusza
Korczaka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pamiątkowe dyplomy i książki od Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
otrzymali:
 Krystyna Miezio, dyrektor SOSW nr 2
 Anna Domańska, wicedyrektor
 Zofia Joanna Hanke, wicedyrektor
 Dorota Witkowska, kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych Ośrodka
 Anna Chojnowska, nauczycielka
 Edyta Klejster, nauczycielka
 Anna Pietruszyńska, nauczycielka
 Anna Sękowska, nauczycielka
 Arleta Stolarek, nauczycielka
 Katarzyna Zalewska, nauczycielka
oraz Anna Krygier, autorka i realizatorka wielu działań edukacyjnych, w tym prezentacji
artystycznych dzieci i młodzieży.
Nie brakowało gości i życzeń, w tym od „rodziny korczakowskiej”.

Zdjęcia – Marcel Zieliński Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
i Janusz Sarapuk z SOSW nr 2.
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