Projekt Wstążki niepodległości
Wstążki niepodległości to inicjatywa szkół i przedszkoli tworzących warszawski krąg
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Projekt realizowany w ramach
ogólnopolskiego programu PSK pn. „Kręgi wolności i niepodległości” został pomyślany jako
platforma współpracy i działań artystyczno-społecznych, które przeprowadzano w ośmiu
placówkach na terenie Warszawy i Legionowa z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Na przestrzeni kilku miesięcy dzieci i młodzież z: Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie, Przedszkola nr 17 „Kółko Graniaste” w Warszawie,
Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, Przedszkola
Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Legionowie, Domu Dziecka nr 2 im. Janusza
Korczaka w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza
Korczaka w Warszawie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 w Warszawie oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie uczestniczyła w różnorodnych
działaniach edukacyjnych, dla których mianownikiem były idee korczakowskie.
W wyniku tych aktywności powstały m.in. pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
edukacyjnych dla przedszkolaków oparte o teksty Janusza Korczaka, liczne prace plastyczne,
gry planszowe i fabularne, plener fotograficzny Przestrzeń dla wolności, organizowano
spotkania ze świadkami historii, sadzono tulipany. Wiele projektowych spotkań i działań
miało charakter międzypokoleniowy.
7 listopada 2018 r. w KORCZAKIANUM Pracowni Naukowej Muzeum Warszawy
odbyło się uroczyste podsumowanie całości z udziałem zaproszonych gości, dzieci, młodzieży
oraz opiekunów ze szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie. Poza prezentacją działań
wymienialiśmy doświadczenia i radośnie świętowaliśmy stulecie niepodległości na scenie
dawnego Domu Sierot. Tego dnia z kolorowych wstążek stworzyliśmy łańcuch ̶ symbol
współpracy, serdecznych życzeń dla Polski z okazji stulecia niepodległości i naszej łączności z
myślą Janusza Korczaka.
Przed nami ostatni akord działań w postaci wydania okolicznościowego numeru
„Małego Przeglądu”. Wszyscy mamy nadzieję, że działania projektowe przełożą się na bliską
współpracę w najbliższych latach.
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