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 …moralność w naszych czasach 
powinna rozwijać się w kierunku 
wzajemnej pomocy i współpracy” 
                              C.Freinet 
 
          List otwarty                                                                                                                                 

do Grup Regionalnych                               Koleżanki i Koledzy ! 
 
                      Zwracam się do Was w imieniu nowego Krajowego Zespołu Koordynacyjnego, 
który ukonstytuował się w dniu 8 lutego br.  w Warszawie na IX Walnym Zebraniu Delegatów 
Polskiego Stowarzyszenia Animatorów  Pedagogiki C.Freineta. 
Z radością pragnę powiadomić, że tym razem  rejestracja KZK odbyła się sprawnie w ciągu 
miesiąca, dzięki ogromnej odpowiedzialności i zaangażowaniu osób , które przygotowywały 
dokumenty. Pragnę podziękować za to Oli Pieli, Grażynie Kasprzak-Magierze, Oli Rzońcy, 
Bożenie Ruszkiewicz, Romie Roli.  
Grupie Warszawskiej, szczególnie jej przewodniczącej Ani Ławnik –Zawadzkiej  dziękujemy 
za wynajem sali i przygotowanie bardzo dobrych warunków dla odbycia Walnego Zebrania. 
                      Walne Zebranie Delegatów odbyło się zgodnie z procedurą. Niestety, ze 
względu na fakt, że czynnych grup jest tylko 17 i w większości nie przekraczają liczby 20 
członków, liczba delegatów  to 19 osób. Przybyło 14 osób, co pozwoliło na odbycie zebrania. 
W tej sytuacji wszyscy zostali  oddelegowani do pracy w komisjach. 
Tym osobom jak i 14 przewodniczącym grup regionalnych , które nadesłały sprawozdania z 
działalności za ostatnie 3 lata serdecznie dziękujemy. Są to grupy: Bydgoszcz, Gdańsk, 
Gniezno, Katowice, Kraków, Lublin, Łomża, Opole, Ostrołęka, Przemyśl, Tychy, Warszawa, 
Wrocław, Zabrze.  Gratulujemy osiągniętych sukcesów w działalności innowacyjnej, 
organizowanych ciekawych wydarzeń dla nauczycieli i uczniów, wzrostu liczby sympatyków  
pedagogiki freinetowskiej. Dziękujemy Reginie Chorn  za przekazane cenne propozycje zmian 
w funkcjonowaniu KZK i Stowarzyszenia.  
Ze względu na fakt, że niektóre grupy do dnia dzisiejszego nie reaktywowały swojej 
działalności , KZK postanowiło o ich likwidacji i usunięciu ich z rejestru Stowarzyszenia    , są 
to: Grupa w Brzegu, Mikołowie, Włocławku, Poznaniu, Ciechanowie, Radomiu, 
Szczecinie, Turku. Natomiast do 2015 roku szansę na pobudzenie aktywności ( na prośbę 
grup) otrzymały: Grupa Zabrska, Grupa Bydgoska, grupa w Brzozowie. 
Malejąca liczba grup i członków PSAPF(płacących składki) spowodowała, że rozważany jest 
pomysł, aby w przyszłości(za 3 lata) zorganizować X Walne Zebranie i wybory KZK w trakcie 
kolejnej ogólnopolskiej konferencji. 
 
Natomiast realna stała się sprawa podniesienia wysokości składki- od 1 maja br. wynosić 
będzie 40 zł (przedtem 30 zł), z tego 30 zł będzie przekazywane na działalność i utrzymanie 
Stowarzyszenia, a 10 zł pozostanie do dyspozycji grupy. 
 

 
Składki  nadal będą odnotowywane w legitymacjach animatorów. W większości grup w 2015 
roku braknie na wpis miejsca w legitymacjach- KZK przygotuje i przekaże wkładki do 
legitymacji na konferencji w Gdańsku. 
 



XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Freinetowców odbędzie się w dniach 19-21 
września br. – organizowana przez Grupę Gdańską.  Składamy gratulacje grupie , 
szczególnie Joasi Kościołowskiej i Joasi Ryduchowskiej –Wrzałek za przygotowanie projektu, 
w którym uwzględniono organizację naszej konferencji. 
 
Przedstawiam skład KZK na najbliższe 3 lata: 
Przewodnicząca: Kazimiera Piwko 
Wiceprzewodnicząca: Ada Dorociak 
Wiceprzewodnicząca- Joanna Ryduchowska-Wrzałek 
Sekretarz- Aleksandra Piela 
Skarbnik – Grażyna Kasprzak-Magiera 
Członek – Anna Ławnik-Zawadzka 
Członek- Joanna Kościołowska  
 
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca- Iwona Rogowska 
Członkowie: Małgorzata Hrynek, Beata Redos 
 
Na odbytym pierwszym posiedzeniu KZK postanowiło: 

 Kontynuować konferencje ogólnopolskie nauczycieli freinetowców 
 Wprowadzić honorowe członkowstwo w PSAPF dla zasłużonych animatorów , 

prezentować imienną listę na stronie internetowej 
 W programie ogólnopolskich konferencji przewidzieć szkolenie dla nowych i przyszłych 

animatorów ruchu freinetowskiego 
 Podtrzymać decyzję KZK z dnia 7 lutego br., aby grupy regionalne , które od kilku lat 

nie wykazują działalności i nie uiszczają składek członkowskich , zgodnie ze statutem 
PSAPF, usunąć z rejestru grup regionalnych. Natomiast grupom, które zwróciły się o 
zawieszenie działalności na rok 2014, umożliwić dalsze funkcjonowanie od roku 2015 

 Wznowić tradycję listów otwartych KZK do grup regionalnych 
 Od września br. wznowić prace KZK nad przygotowaniem wydawnictwa dotyczącego 

doświadczeń  ruchu freinetowskiego w Polsce 
 

W maju br. ukaże się publikacja „Inspiracje pedagogią freinetowską .Studia. Żródła.     
Wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz” wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika 
W Toruniu, dlatego KZK wstrzymało prace nad własnym wydawnictwem. 
                       W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance 15 marca br. odbyła się 
wizyta studyjna w ramach  projektu „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu dziecka”, w 
którym realizowany jest m.in. moduł TF-Techniki Freineta. Odbyły się  bardzo ciekawe 
warsztaty , które prowadziły M. Kędra, E. Bury, A. Niedbalska, M. Żuk . 
W imieniu KZK składamy gorące podziękowania.  
                        W kolejnym RIDEF , które odbędzie się w Reggio nel´Emilia(Włochy) udział 
wezmą nasze koleżanki Regina Chorn(Gniezno)  i Ewa Grzanka(Bydgoszcz), rozpoczęły już 
przygotowania do aktywnego udziału w spotkaniu, R.Chorn  już zgłosiła  udział w projekcie 
„Wioska dzieci”,  przesłała też swoje opracowanie. 
W imieniu KZK składam podziękowanie Reginie Chorn za przygotowanie dla FIMEM raportu z 
działalności naszego Stowarzyszenia, a Kamili Ruszkiewicz za jego przetłumaczenie na język 
angielski. 
                         Przepraszamy, że nie udało się zorganizować wyjazdu do szkół freinetowskich 
w Szwecji , głównie w związku z trudnościami w uzyskaniu urlopu na wyjazd(5 dni) i 
wycofaniem się z tego powodu części uczestników.  
 
                                                                                   W imieniu KZK PSAPF 

                                                                                     Kazimiera Piwko 


