
                                                                                                       Katowice, 13 grudnia 2007 r. 
 
 
…popatrz                                                                                                                                                                   
na ziemię zstępują Anioły  
…błękitny Anioł zapachem sosny kusi 
wieczerza czeka… 
                               (Z.Myalska) 
 

                        List otwartyList otwartyList otwartyList otwarty    
do Grup do Grup do Grup do Grup Regionalnych                         Regionalnych                         Regionalnych                         Regionalnych                                                                             KoleŜanki i KoledzyKoleŜanki i KoledzyKoleŜanki i KoledzyKoleŜanki i Koledzy    
    
                                  Witam serdecznie po raz ostatni w roku 2007 , w czasie 
oczekiwania na najwspanialsze Święta i to w czasie najbardziej pracowitym. 
Apeluję do wszystkich „zagonionych” kobiet , aby pamiętały o małym relaksie.  
Jak zawsze na początku czas na podziękowania: 
 
                          

    Marzenie Marzenie Marzenie Marzenie KęKęKęKędrze i wszystkim tym ,drze i wszystkim tym ,drze i wszystkim tym ,drze i wszystkim tym ,którzy wspierali ją w organizacji 
V Ogólnopolskiej Konferencji  FreinetowskiejV Ogólnopolskiej Konferencji  FreinetowskiejV Ogólnopolskiej Konferencji  FreinetowskiejV Ogólnopolskiej Konferencji  Freinetowskiej, która odbyła się w 
dniach 7777----9 grudnia 9 grudnia 9 grudnia 9 grudnia w Moszczance i w Pokrzywnej.  
Dziękujemy równieŜ : 
- wszystkim uczestnikom , którzy w krótkim terminie zdecydowali o udziale i 
przybyli na konferencję oraz przywieźli smakowitości regionalne; 
- wszystkim , którzy przyczynili się do wydania gazetki konferencyjnej oraz 
folderu naszego Stowarzyszenia; 
- wykładowcom ; Wandzie Frankiewicz i Kazimierzowi Kossak-
Główczewskiemu oraz animatorom , którzy prowadzili warsztaty ; Irence 
Owczarzak (Bydgoszcz) , Wiesi Ryngwelskiej,  Joasi Ryduchowskiej-Wrzałek, 
Lidce śak (Gdańsk ), GraŜynie Kasprzak-Magierze (Gniezno), Kazi Piwko 
(Katowice ); 
- Zosi Myalskiej i Marii Tuchowskiej ( Tychy ) za wieczór  muzyczno-
poetycki 
- i to szczególnie gorąco Tomaszowi Włodarczykowi (Białystok ) za wspaniały 
 reportaŜ z przebiegu IV Konferencji Freinetowskiej w Krakowie. Oglądali go 
wszyscy uczestnicy konferencji w Moszczance , poza tym jest do wglądu na 
naszej stronie internetowej. 
          

               Pod koniec października br. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej , Ŝe moŜemy zrealizować nasz projekt „Śladami 
toŜsamości ku przyszłości”, który był planowany na Kraków. Czasu było 
niewiele , po dokonaniu koniecznej korekty , dzięki pomocy Marzeny Kędry 
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udało się znaleźć miejsce i warunki do jego realizacji. Tak to dodatkowo odbyła 
się V Konferencja Freinetowska pod hasłem „Śladami toŜsamości ku 
przyszłości. ABC pedagogiki C.Freineta”, którą połączono z planowanymi 
wcześniej warsztatami w Moszczance . W Konferencji wzięło udział ponad  75 
osób. Informacja była na stronie internetowej. Wcześniej udało się przygotować 
gazetę konferencyjną i folder, które przekazujemy w załączeniu do listu. 
PoniŜej migawki ze spotkania. 
 
 Wykład Kazimierza Kossak-Główczewskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i Wandy Frankiewicz  
 
 
 
 
                                                                Warsztaty 
                                                                Freinetowskie: 
 
 
 
             „doświadczenia poszukujące”        
 
 
 
 
 
 
„swobodny tekst”                                                      „jak motywować do…” 
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Wieczór regionalny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Spotkanie z najmłodszymi 
-PP nr 3 i SP nr 3 z Prudnika 
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       Były jeszcze warsztaty plastyczne (W.Ryngwelska ), teatralne (J. 
Ryduchowska-Wrzałek ), o samorządności ( L.śak) . Było sympatycznie i 
bardzo pracowicie .  
Odbyło się równieŜ spotkanie KZK (K. Piwko, M. Kędra, A. Piela , 
G.Kasprzak-Magiera ). Omawiano wiele spraw bieŜących , najwaŜniejsze to 
przygotowanie Walnego Zebrania . Przygotowaliśmy w m-cu listopadzie 
dokumentację w sprawie organizacji poŜytku publicznego , jednak po 
rozmowach z przedstawicielami stowarzyszeń w dn.18-20 listopada w 
Sulejówku , analizie sprawozdań z otrzymanych  dotacji (w latach 05-06 ) 
wycofaliśmy się z projektu. Natomiast przygotujemy na zebranie projekt 
legitymacji członka Stowarzyszenia, w którym odnotowywane będą bieŜące 
składki . Dlaczego pomysł wrócił ? Coraz częściej w naszych spotkaniach 
uczestniczy wiele osób , które  są sympatykami naszego Stowarzyszenia a nie 
animatorami, trudno jest to sprawdzić. Okazanie waŜnej legitymacji byłoby 
okazją do drobnych zniŜek, otrzymania dodatkowych materiałów itp. Decyzję w 
tym zakresie moŜe podjąć Walne Zebranie. 
 

Walne Zebranie Członków-Delegatów odbędzie się w dniu 9 lutego 2008 r 
(sobota) o godz.11.00 w Auli CODN   w Warszawie , Al. Ujazdowskie 28 
W związku z powyŜszym prosimy o przesłanie na adres: Kazimiera Piwko , 
Szpaków 20/3, 40-540 Katowice lub szpaczek3@poczta.onet.pl nazwisk 
delegatów (w grupie do 15 członków – 1 delegat ) oraz wypełnionej ankiety-
sprawozdania ( w załączeniu ) w terminie do 26 stycznia 2008 r. 
JeŜeli zajdzie konieczność skorzystania z noclegu ( z piątku na sobotę ) to 
prosimy o zgłoszenie osobiste do Kazimiery Piwko (602 315 934) lub GraŜyny 
Kasprzak-Magiery (503 084 973 ).   
Rezygnujemy z prezentacji dokonań Grup Regionalnych w postaci „gazetek 
ściennych”.  Natomiast bardzo prosimy o krótkie prezentacje multimedialne,   
wystawkę gazetek własnych lub dziecięcych samorządów.  Prosimy o 
informację w tym zakresie ( najpóźniej do 5 lutego 2008 )   
Ponawiamy prośbę o zgłaszanie wyjazdu do Vence ! Jest za mało zgłoszeń , 
aby podpisać umowę  z „Antałkiem”. 
 Uwaga: Prosimy o przesłanie ankiet równieŜ Grupy, które zawiesiły lub zamierzają 
wycofać się z działalności z informacją o tym fakcie (w pkt.7 wnioski do  KZK )                                                                                                        
 


