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W tym roku Korczakowskie Święto Radości w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Elblągu rozpoczęło się Konkursem wiedzy o patronie, takim najlepszym z możliwych. 

Człowieku, dla którego najważniejsze było dziecko, który stał się prekursorem praw dziecka i takim, który 

pozostał do końca ze swoimi wychowankami. 

Do konkursu stawiły się trzy drużyny ze szkół noszących imię Janusza Korczaka: Szkoła Podstawowa z 

Krynicy Morskiej, Szkoła Podstawowa nr 1 z Nowego Dworu Gdańskiego oraz Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy nr 2 w Elblągu.  

Zarówno jury jak i obserwujący konkurs byli pod dużym wrażeniem wspaniałego przygotowania i wiedzy 

zawodników. Jury w składzie: Przewodnicząca Komisji - pani Alicja Zielińska, członek Zarządu PSK, pani 

Marzena Żachowska – pedagog szkolny oraz pani Lidia Miedzińska – nauczyciel bibliotekarz, uważnie 

przyglądało się zmaganiom uczestników, a publiczność gorąco wszystkim kibicowała. 

Konkurs zakończył się zwycięstwem Szkoły Podstawowej z Krynicy Morskiej, II miejsce ex aequo zajęła 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Nowego Dworu Gdańskiego oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w 

Elblągu. Różnica między Mistrzami, a Wicemistrzami konkursu wyniosła zaledwie dwa punkty. 

Drugi konkurs, którego wyniki zostały ogłoszone podczas Korczakowskiego Święta Radości, to 

ogólnopolski konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół zrzeszonych w Kręgu Północnym PSK 

pod nazwą znanej myśli Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.  

Efekty konkursumożna podziwiać na wystawie w budynku Ośrodka. Wszystkie zdjęcia były zachwycające i 

oddawały sedno tematu konkursu.  

Tego dnia(03.06.2022 r.) na terenach rekreacyjnych Ośrodka było niezwykle gwarno i wesoło. A to 

za sprawą organizatorów festynu Korczakowskiego Święta Radości, którym była Fundacja Elbląg oraz 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu. 

Dzieci biorące udział w festynie miały do wyboru wiele atrakcji. Między innymi uczniowie mieli okazję 

poznać pracę strażaka i policjanta oraz obejrzeć wyposażenie ich specjalistycznych wozów. Całą imprezę 

uatrakcyjniali animatorzy, którzy przebrani za bajkowe postaci proponowali malowanie twarzy, puszczanie 

baniek mydlanych. Dużym powodzeniem cieszyły się przygotowane stanowiska z przeróżnymi zadaniami: 

rzut podkową, slalom na hulajnodze, wypisywanie marzeń na latawcach, układanie puzzli, rysowanie 

pocztówek pamiątkowych kolorową kredą na asfalcie, modelowanie balonów i tworzenie z nich różnych 

kształtów,za których wykonanie uczestnicy otrzymywali bony w postaci koniczynek. Za uzbierane talony 

można było kupić w „sklepiku” rozmaite przedmioty. Na festynie nie obyło się bez lodów i innych 

smakołyków.  

I jak co roku, od wielu już lat największą nagrodą dla organizatorów Korczakowskiego Święta Radości był 

UŚMIECH DZIECKA.  

 

Wydarzenie możliwe było dzięki współpracy z Fundacją Elbląg a objęte było Honorowy Patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia im.  Janusza Korczaka w Warszawie. 
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