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                                                                                                                            Ostatnie gorączkowe dni , tak jak co roku zamykamy 
kolejny etap naszych zabiegów i starań o to by nasi podopieczni zakończyli 
swój czas edukacji z mniejszymi lub większym sukcesem, jesteśmy 
przekonani , Ŝe wielu z nich  wspólnie z nami udało się dotrzeć do 
przytaczanego przez C.Freineta „końca świata”. Zapewne nieraz było cięŜko, 
ale im większy nasz wysiłek, tym radość z efektów większa. A rok był trudny , 
obarczony dodatkowymi zadaniami – jak to zawsze bywa w przededniu 
reformy edukacji.  
 

Dla wszystkich pedagogów kierujemy gorące słowa podziękowania , 
gratulacje dla wygranych , nagrodzonych , wyróŜnionych. Sczególne 
podziękowania tym , którzy z tym rokiem szkolnym zakończyli swoją 
działalność. Wszystkim Ŝyczymy duŜo słońca, mnóstwa letnich przygód , 
odpoczynku  takiego, aby było co wspominać przez kolejne 10 miesięcy.  

 
Od ostatniego listu minęło dwa miesiące , czas więc, aby podsumować 
wydarzenia , które w tym czasie miały miejsce. 

• W dniach 25 IV – 1 V  odbyło się kolejne seminarium „U źródeł 
pedagogiki C.Freineta” we Francji, było 47 uczestników, wszyscy 
uczestniczyli po raz pierwszy . Wyjazd był połączony  z 40 rocznicą 
śmierci W. Gombrowicza stąd teŜ w wyjeździe uczestniczyły dwie osoby 
ze Stowarzyszenia Gombrowiczowskiego z Ostrowca , które 
zaprezentowały tradycje obchodzonych festynów  Gombrowiczowskich 
oraz imprezy ,które jeszcze będą w ramach Roku W.Gombrowicza. 

     Uczestnicy otrzymali teczki z materiałami , odbyło się spotkanie w Antibes 
z Prezydentem FIMEM MIchelem Mulat oraz  Mirel animatorką ruchu 
freinetowskiego ,nauczycielką przedszkola. W Nicei. 

 



Spotkanie i warsztaty w Antibes                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirel prezentuje 
swoje doświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      W kolejce po  
 
                                                                        autografy i pamiątkowe zdjęcia 
 
 
 
Mariola okazała się świetną tłumaczką 
Pomagała nam w róŜnych sytuacjach 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                            
 
                                                               Dom , w którym mieszkał 
 
 
 
 
 
 
Grób W. Gombrowicza 
 
 
 
Śladami W. Gombrowicza w Vence 
 



 
Tym razem udało nam się zwiedzić Muzeum Picassa – po remoncie 
prezentuje się doskonale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy wyjazdu do Francji wrócili zadowoleni , panowała sympatyczna 
atmosfera, były warsztaty, prezentacja szkoły w Vence , no i mnóstwo 
pytań , poniewaŜ wśród uczestników przewaŜali sympatycy i chcieli 
dowiedzieć się jak najwięcej o załoŜeniach pedagogiki C.Freineta..  
śal było się rozstawać i stąd nostalgiczny tekst naszego wieloletniego 
animatora Romana Ficka , który powstał w dniu wyjazdu.: 
Pomyślałem sobie 
By Freinet w Europie 
Między kroplami 
Baszty zapalił 
Dzwony w zieleń oprawił 
I modlitwę 
Zawieszoną u skały 
By ciszą miłość wyrzeźbił 
W dziecięcych sercach 
Między gwiazdami 
         Mediolan 1 .05. 2009 
 
Chcę podziękować wszystkim uczestnikom za wyrozumiałość a Wandzie Silezin za 
kierowanie warsztatami i seminarium a GraŜynce Magierze za sprawne załatwianie 
spraw finansowych. 

 
• Dziękuję Marzenie Kędrze za opracowanie projektu , niestety mamy informację 

Ŝe nie otrzymaliśmy finansowania z FIO – projekt uzyskał pozytywną ocenę , 
brakło jednak kilku punktów. 

•  
• KsiąŜka Haliny Semenowicz „Freinet w Polsce” oddana do druku .  Ostatni apel 

o „cegiełki” przyniósł efekty, zebraliśmy teŜ trochę pieniędzy „ za „obsługę” 
seminarium w Vence  (wykorzystując środki moje i Wandy Silezin) tak więc 
myślimy, Ŝe uda nam się pokryć koszty druku 
Dziękuję w imieniu KZK osobom indywidualnym i Grupom Regionalnym , które  
zechciały wesprzeć finansowo nasze przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania  
dla Reginy Chorn i Zosi Napiórkowskiej za zmiany w tekście, dla Marysi 
Kościuszko za biografię Haliny Semenowicz i przedmowę do II wydania ksiąŜki 
oraz dla Tomka Włodarczyka , który całość opracował elektronicznie do druku. 
 



•  4-5 lipiec to I Spotkanie Przyjaciół, Współpracowników i Sympatyków Haliny 
Semenowicz w 5 rocznicę Jej śmierci , odbędzie się w Otwocku i rozpocznie 
obchody Roku Haliny Semenowicz. Zwracam się z prośbą do KoleŜanek i Kolegów 
o nadsyłanie materiałów zw. z osobą Haliny i jej działalnością  – ten apel 
ponawiam, jak dotąd nic do mnie nie dotarło . Proszę równieŜ o pomysły 
„obchodów” zarówno w skali ogólnokrajowej jak i regionalnych. Sądzę, Ŝe na 
spotkaniu w Otwocku powstanie harmonogram obchodów Roku Haliny 
Semenowicz.   
  
•  17-20 IX to nasza kolejna Konferencja w Ostrołęce – „Ponadczasowość 
pedagogiki C. Freineta” - tu apel do wszystkich animatorów i sympatyków – są 
jeszcze miejsca , prosimy o zgłaszanie udziału  telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną : 
• Ewa Modzelewska:tel.508 187 523; emodzelewska1@wp.pl 
• Dorota Nakielska: tel. 608 050 066; dorcia966@wp.pl 
 
• Będzie szkoła freinetowska w Moszczance w nowym roku szkolnym .Pragnę 
pogratulować Marzenie Kędrze , Ŝe dopieła swego, napisala bardzo fajny program 
dla klas I-III „Nowoczesna edukacja - szkoła w działaniu” , przygotowała „całe” 
środowisko szkolne do tego faktu , nauka bez pakietów edukacyjnych ! To jest to! 
Trzymamy kciuki, Ŝeby się wszystko udało! 
Przepraszam , Ŝe list dociera tak późno ( ja ciągle jeszcze pracuję i byłam na  
zielonych szkołach”) , ale będzie na naszej stronie www.freinet.pl. 
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