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                                                                         Koleżanki i Koledzy ! 
 
 
                     Nadeszły wyczekiwane wakacje! Z tej okazji w imieniu Krajowego 
Zespołu Koordynacyjnego składam życzenia super wakacji; z relaksem,  
z dniami pełnymi radości i „nicnierobienia”(dla rozwijania kreatywności). Życzę 
dobrej pogody atmosferycznej i duchowej. Tym, którzy podejmą pracę na 
placówkach wypoczynku, życzę fajnych dzieci i wielu, wielu pomysłów.                          
 
 
 
Teraz czas na informacje o tym, co dzieje się w naszym ruchu freinetowskim. Od 
razu zwracam się z apelem do wszystkich przewodniczących Grup Regionalnych  w 
sprawie XI Ogólnopolskiej Konferencji Freinetowskiej, ponieważ brak zgłoszeń z 
niektórych grup regionalnych, a do dnia 30 czerwca br.  przewidziano ich 
przyjmowanie. W porozumieniu z organizatorami termin przedłużono do dnia 4 
lipca br. Przypominam, że warunkiem zgłoszenia jest również wpłata 100 złotych. 
Program , zaproszenie, kartę zgłoszenia i wszystkie informacje znaleźć można na 
naszej stronie internetowej. Dotrzymanie terminu zgłoszeń jest konieczne z powodów 
organizacyjnych , bowiem bogaty (i atrakcyjny) program  wymaga wcześniejszego 
składania zamówień i przedpłat. 
W dniu 16 czerwca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował 
seminarium  „Inspiracje pedagogią freinetowską”, na którym zaprezentowano 
wydaną książkę „Inspiracje pedagogią freinetowską. Studia, źródła 
wspomnienia dedykowane 
Halinie Semenowicz”. Publikacja podsumowuje pierwszy etap realizacji projektu 
badawczego realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Inicjatorką i 
kierującą pracami jest prof. Hanna Solarczyk-Szwec i to dzięki Niej powstała 
niniejsza książka. Współredaktorką książki i autorką okładki jest Aleksandra 
Semenowicz, która była gościem honorowym seminarium. W książce znalazły się 
również materiały przygotowane przez naszych animatorów. Szkoda, że tylko dwie z 
nich uczestniczyły w seminarium. Informacjami ze spotkania podzieliła się Regina 
Chorn na Facebooku i serdecznie Jej za to dziękujemy. 
Ważnym wydarzeniem była kolejna wizyta studyjna w ZSP w Moszczance , która 
odbyła się w dniach 13-14 czerwca br w ramach projektu „Innowacyjny nauczyciel 
kluczem do sukcesu dziecka”, w którym to realizowany jest moduł „Techniki Freineta” 
Odbyły się ciekawe warsztaty, uczestnicy poznali też efekty pracy technikami 
freinetowskimi, przekonali się, że jest to możliwe w warunkach polskiej szkoły. 
W ten sposób ok.90 śląskich nauczycieli, głównie z terenów wiejskich, w sposób 
praktyczny i teoretyczny(otrzymali zestaw podstawowej literatury) zapoznało się z 



pedagogiką C. Freineta. W imieniu KZK składam gorące podziękowanie Dyrektorowi 
Szkoły Marzenie Kędrze i wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy 
przyszli z pomocą i w sposób wzorowy  pomogli zrealizować to przedsięwzięcie. 
Z wielką radością informuję, że wkrótce, dzięki inicjatywie Grupy Gdańskiej, wyjdzie 
wznowienie książki Wandy Frankiewicz  „Technika swobodnego tekstu jako 
metoda rozwoju myślenia twórczego” – będzie można ją kupić na IX Konferencji w 
Gdańsku w dniach 19-21 września br. 
W Grupie Katowickiej , jak co roku, odbył się „Rajd Młodych Strażników Rezerwatu 
„Ochojec” , który prowadził dr J.Parusel , Dyrektor Centrum Ochrony Przyrody 
Górnego Śląska. 
Dziękuję Grupie z Przemyśla za zgłoszenie chęci organizacji kolejnej XII 
Ogólnopolskiej Konferencji Freinetowskiej w roku 2015. 
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