
X Ogólnopolska Konferencja 
Freinetowska – Wrocław 2013 

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Rafała Jurkowlańca i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 



„Odkrywanie wartości w działaniach 
edukacyjnych inspirowanych pedagogią 

C. Freineta” 



Powitanie miłych gości – lista 
obecności, wydawanie materiałów, zapisy na 

warsztaty... 



Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
hejnałem Wrocławia w wykonaniu 

Tadeusza Nestorowicza 



Maria Kańska – przewodnicząca grupy Regionalnej 
Wrocław wita 120 uczestników konferencji przybyłych do 

Wrocławia - Miasta spotkań z Białegostoku, Brzozy, Brzegu Dolnego, Bydgoszczy, 

Chorzowa, Czańca, Gdyni, Gniezna, Inowrocławia, Kamienicy Królewskiej, Katowic, Mikołowa, Moszczanki, Olimpina, 
Ostrołęki, Płocka, Pokrzywnej, Polic, Poznania, Prudnika, Pudliszek, Pułtuska, Raszyna, Redy, Radomia, Rudy Śląskiej, 
Rumii, Sierakowic, Sobótki,  Szczecina, Tychów, Warszawy, Witkowa, Wrocławia, Zduńskiej Woli, Żabińca i  Żydowa. 



Koncert „Dziadka Bacha” Tadeusza 
Nestorowicza z aktywnym udziałem 

uczestników konferencji!!! 



Wykład Bogumiły Kollek na temat „ Budowanie 
człowieczeństwa miarą wartości naszego życia” 



Wspólnie śpiewamy „Freinetowską nić”:                
„tu, we Wrocławiu – piastowskim grodzie spotkała się 

nasza brać, by kolejne problemy przeżywać i jak Freinet 
– dawać i brać...” 



W przerwie - uczta dla zmysłów 
wzroku i smaku przygotowana przez 

uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych 



Spotkania, wzruszenia, dyskusje, 
radość... 



Oglądanie wystawy twórczości 
dziecięcej 



Wykład Czesława Janusiaka na 
temat „Prawo naturalne 

ograniczeniem wolności człowieka?” 



Koncert Chóru A Capriccio z Sobótki 
dyrygent – Wojciech Magnucki   



Wieczór Wrocławski połączony z 
jubileuszem XX-lecia działalności Grupy 

Regionalnej Wrocław 



Życzenia dla założycielki i wieloletniej przewodniczącej Grupy 

Regionalnej Wrocław - Bogusi Kollek oraz obecnej 
przewodniczącej - Marysi Kańskiej.                                        
Na drzewku najważniejsze fakty z działalności naszej grupy. 



Grupa Regionalna Wrocław - 
piosenka jubileuszowa 

 Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień 
choć wszystko to zaczęło wcześniej się 
bo nowatorem ruchu każdy to wie           
był pewien człowiek Celestyn Freinet 

 To on nowe techniki do szkoły wniósł     
by łatwiej uczyć się                                 
i ucznia inspirował by działał sam           
bo wtedy doświadczenie będzie miał  

 Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień  
gdy zespół regionalny tworzył się           
przewodniczącą tego teamu była           
obecna tu Kollek Bogumiła                                                                                     

               słowa piosenki jubileuszowej - Bogumiła 

Mankiewicz – Grupa Regionalna Wrocław 

(Sobótka)     



Wykład dr Moniki Humeniuk – Walczak na 
temat „Między wielokulturowością a 

międzykulturowością w edukacji” 



Działania warsztatowe w terenie „Szlakiem 
wrocławskich krasnali” oraz zwiedzanie 

Panoramy Racławickiej 



          Działania warsztatowe            
w Przedszkolu nr 92 



Warsztat: „Wartość w czasie” 



Warsztat: „Mój świat” 



Warsztat:” Wrocław w elementarzu 
twórczego życia” 



Warsztat: „Teatr?” 



Wieczór z niespodzianką „Wrocław 
nocą” 

 Wrocławska fontanna: 
pokaz pt. „Katedra 
demokracji” - muzyka, 

strumienie wodne, światło, 
projekcje laserowe oraz 
animacje wyświetlane na 
ekranie wodnym. 



Dla uczestników konferencji śpiewa     
Mirosław Owczarek – baryton,       
solista operetkowo-musicalowy 



Prezentacja grup warsztatowych: 



Podziękowania dla Grupy Wrocław za 
organizację konferencji i życzenia od pracowników 

Przedszkola nr 92 dla Marii Kańskiej z okazji 30-lecia pracy 
na stanowisku dyrektora 



Z freinetowskim pozdrowieniem... 

 uczestnikom konferencji za twórczą 
freinetowską pracę, serdeczność i 
uśmiech 

 wykładowcom i artystom za mądre 
słowa i muzyczne wzruszenia 

 członkom Grupy Regionalnej 
Wrocław i pracownikom 
Przedszkola nr 92                             
za zaangażowanie                           
w przygotowanie konferencji 

 rodzicom przedszkolaków oraz 
wszystkim, którzy pomogli             
w organizacji konferencji 

          serdecznie dziękuję 

Maria Kańska – przewodnicząca Grupy Regionalnej Wrocław 

 


