Historia i dzień dzisiejszy SOSW Nr 2 w Elblągu
Dnia 1 września 1950 r. swą działalność oświatowo - wychowawczą zapoczątkowała Szkoła
Podstawowa Specjalna Nr 10 w Elblągu. Kierownikiem szkoły został je założyciel Józef Duszyński,
który natychmiast podjął starania o przydział obiektu nadającego się na internat dla 50 dzieci. Przy
poparciu Wydziału Oświaty i Prezydium Rady Narodowej w Elblągu szkoła otrzymała na własność
dom przy ulicy Czerniakowskiej 27 wraz z przyległymi parcelami. W domu zniszczonym podczas
wojny podjęto prace remontowe i adaptacyjne, które trwały do lutego 1954 roku. Internat, w
którym zamieszkało 50 wychowanków, składał się z następujących pomieszczeń:
na
parterze
jadalnia,
kuchnia,
świetlica,
pokój
dla
wychowawców
- na I i II piętrze - umywalnie, łazienki, sypialnie dla dziewcząt i chłopców.
Naukę
w
szkole
specjalnej
pojęło
wówczas
123
uczniów.
Decyzją Wydziału Oświaty przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
placówka oświatowa przy ulicy Czerniakowskiej 27 z dniem 1 marca 1954 r. otrzymała miano
Państwowego Zakładu Wychowawczego, który swą działalnością obejmował tylko internat mający
własny budżet, natomiast nauczanie odbywało się w funkcjonującej już Szkole Podstawowej
Specjalnej Nr 10. W związku z tą decyzją, funkcję dyrektora zakładu i kierownika Podstawowej
Szkoły Specjalnej Nr 10 w Elblągu do 1955 r. pełnił Józef Duszyński.
Na okres 4 miesięcy obowiązki dyrektora zakładu przejęła Józefa Oczesalska.
Z dniem 1 sierpnia 1955 r. dyrektorem placówki została Maria Kaczmarek, która powierzone
obowiązki pełniła do 31 stycznia 1970 r. Duże zapotrzebowanie na miejsca w internacie oraz zły
stan techniczny istniejącego obiektu były powodem usilnych starań dyrektora o podjęcie budowy
nowego zakładu, który w pełni odpowiadałby potrzebom dzieci specjalnej troski. Starania te
zostały uwieńczone sukcesem, gdyż 1 grudnia 1969 r. Zakład Wychowawczy z ul. Czerniakowskiej
27 został przeniesiony na ulicę Polną 8 do dwóch nowych budynków, z których jeden przeznaczono
na szkołę obliczoną na 160 dzieci, a drugi na internat ze 120 miejscami.
Ogromne zasługi w rozwoju placówki położył Józef Kozłowski sprawujący funkcję dyrektora w
latach 1970 - 1992. W tym czasie podjęto wiele znaczących inwestycji na rzecz ośrodka. Wykonano
i wyasfaltowano boiska sportowe do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, postawiono trybuny na
300 miejsc, oświetlono i ogrodzono teren zakładu, wykonano plac zabaw, zieleńce, działkę szkolną
oraz drogi betonowe. W celu podniesienia efektów nauczania, poważnie zwiększono zasoby
środków
dydaktycznych
i
sprzętu
sportowego.
Na rok przed jubileuszem 25 - lecia placówka otrzymała nową nazwę: Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Elblągu. Otwarto Izbę Pamięci i Tradycji oraz harcówkę. Wykonano także
elewację budynków. W 1979 roku odbyła się uroczystość nadania imienia. Patronem naszego
Ośrodka został Janusz Korczak. Od tego momentu podczas ważnych uroczystości państwowych
i szkolnych wyprowadza się Sztandar Ośrodka.
W 1984 roku Ośrodek uzyskał nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 im.
Janusza Korczaka w Elblągu.
W okresie ostatnich lat, pomimo trudnej sytuacji finansowej w oświacie, zdołano uzyskać
środki na przeprowadzenie remontów w szkole i internacie. Nakłady otrzymane z budżetu oraz
hojność sponsorów pozwoliła na:
przeprowadzenie remontu dachów,
kapitalnego remontu węzła ciepłowniczego,
wymianę rur centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
remont sanitariatów w internacie i częściowo w szkole,
remont połączony z modernizacją pracowni techniki dziewcząt,
wymianę stolarki okiennej w grupach wychowawczych internatu
zmianę oświetlenia terenów zielonych i boisk na energooszczędne.

Od 28 kwietnia 2003 roku funkcję dyrektora placówki pełni Krystyna Miezio.

W roku 2011 Przedszkole Specjalne Nr 1 z ul. Sucharskiego 1-2 przeniesiono do
kompleksowo wyremontowanej części Ośrodka. Przez okres pięciu lat obie placówki
funkcjonowały jako odrębne instytucje. Kilkuletnia, bardzo dobra współpraca pomiędzy
placówkami zaowocowała powstaniem koncepcji włączenia Przedszkola Specjalnego Nr 1
w struktury Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Elblągu.
Połączenie placówek, które nastąpiło w 2012roku umożliwiło poszerzenie oferty
edukacyjnej dla dzieci i uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz zapewnienie ciągłości
oddziaływań edukacyjnych w systemie przedszkole – szkoła podstawowa – gimnazjum. Usprawniło
sektor administracyjno – obsługowy oraz wpłynęło na efektywniejsze wykorzystanie bazy
posiadanej przez obie placówki. Umożliwiło bardzo dobre rozmieszczenie segmentowe grup
dziecięcych, uczniów młodszych i starszych. Powstały nowe gabinety specjalistyczne, co umożliwiło
objęcie większej liczby najmłodszych dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Powyższe działania pozwoliły na stworzenie miejskiej placówki świadczącej kompleksowo
specjalistyczne usługi na rzecz małego dziecka, ucznia i rodziny.

Kadra kierownicza
Dyrektorzy SOSW
1. Józef Duszyński 1954 - 1955
2. Józefa Oczesalska 1955
3. Maria Kaczmarek 1955 - 1970
4. Józef Kozłowski 1970 - 1992
5. Marek Burkhardt 1992 - 2003
6. Krystyna Miezio od 2003
Dyrektorzy szkoły
1. Zenon Wieczorek 1969 - 1972
2. Urszula Koziacz 1972 - 1983
3. Cecylia Hołda 1983 - 1988
4. Kazimiera Cydzik 1988 - 1992
5. Elżbieta Perdian 1992 - 1995
6. Kazimierz Hryniewicz 1995 - 1997
7. Krystyna Miezio 1998 - 2001
8. Marek Burkhardt od 2001
9. 2002 - 2004 funkcję dyrektora szkoły pełnił dyrektor Ośrodka
10. Marianna Urbańska 2005 - 2006
11. od września 2006 funkcję dyrektora szkoły pełni dyrektor Ośrodka
Kierownicy internatu, grup wychowawczych
1. Andrzej Górecki 1970 - 1985
2. Marek Burkhardt 1985 - 1992
3. Krzysztof Kot 1992 - 1994
4. Alina Ciż 1994 - 2011
5. Anna Domańska od 2011

