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Nieubłaganie zbliża się czas końca 2010 roku. Chciałabym w imieniu KZK zdążyć 
jeszcze poinformować o tym, co zdarzyło się ciekawego i ważnego dla naszego 
Stowarzyszenia. 

 

• Seminarium w Danii –  29 maja – 5 czerwca, Aarhus w Danii  
  Program seminarium bardzo bogaty. Wizyty studyjne w kilku przedszkolach, w szkole 

podstawowej i gimnazjum, klubie dla dzieci specjalnej troski, całodniowe spotkanie  
z prof. W. Aastrupem i pobyt na Uniwersytecie w Aarhus. Przeżyliśmy szok: placówki bez 
szkolnych ocen, drugoroczności, powszechnie stosowana pedagogika uznaniowa Petera Langa, 
proste, kreatywne zabawki, codziennie 2 godziny na powietrzu, dokumentacja szkolna 
ograniczona do minimum. 

 
• Zakończenie Ogólnopolskiego konkursu Literackiego  

„Chc ę Ci powiedzie ć…” VI br. – Kraków - organizator: TPD i Grupa Krakowska. 
Publikacja prac, udział nauczycieli freinetowców - grupy: Białystok, Kraków, Katowice, Gdańsk. 

 
• Wizyta uczniów Freinetskolan z Ljusdal (Szwecja)  

8 IX br., spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzeszczach. Koordynatorem 
i tłumaczem Barbara Woźniak - Grupa Katowicka. 

 
• VII Ogólnopolska Konferencja Freinetowska –  17-19 IX, Warszawa   

„Miejsce dziecka w pedagogice C.Freineta”  
Świetna organizacja, atmosfera, ciekawe zajęcia w przedszkolach, wykłady, mnóstwo imprez 
towarzyszących ( wieczorne warsztaty muzyczne, teatr „Buffo”, Muzeum Powstania 
Warszawskiego), doświadczenia poszukujące – wykorzystanie gier terenowych. Wspaniałe 
zakończenie obchodów Roku Haliny Semenowicz. Goście konferencji: Michel Mulat prezydent 
FIMEM, Ola Semenowicz – córka Haliny, Zosia Napiórkowska współtwórczyni PSAPCF. 
 

• Spotkania z Michelem Mulatem w grupach regionalnych  
Celem spotkań zbieranie informacji, materiału fotograficznego na temat działalności grup 
regionalnych w Polsce oraz materiałów do filmu o naszym ruchu: 
 



* Warszawa – 20-22 IX:  wyjazd do Otwocka, wizyta w dawnej szkole freinetowskiej  
w Umiastowie 
* Gdańsk – 22-23 IX: spotkanie w Kartuzach, Sierakowicach, Szymbarku 
* Katowice – 24 IX: wizyta w SP 1, zwiedzanie miasta 

 25 IX: Obóz w Oświęcimiu 
 27 IX: godz. 15.30 spotkanie z animatorami i sympatykami województwa śląskiego 

(ponad 50 osób) w RODN ”WOM”, prezentacje multimedialne, wystawy 
 30 IX: wizyty w 3 przedszkolach, spotkanie w siedzibie Grupy 

* Zabrze – 24 IX” spotkanie z Gienią Gulik – pionierem ruchu freinetowskiego na Śląsku, udział w 
„Skarbnikowych Godach”, zwiedzanie kopalni  
* Tychy – 27 IX” wizyta w SP 10 i SP 36  
* Moszczanka 1X – 3 X: udział w obchodach Jubileuszu szkoły, prowadzenie zajęć 
 

• 65-lecie Szkoły w Moszczance – 1-2 X 2010r. 
Wspaniała uroczystość, goście: Michel Mulat, Ola Semenowicz, redaktor „Życia Szkoły”, 
przedstawiciele grup z Katowic, Bydgoszczy, Wrocławia. 
 

• Konkurs na scenariusz zaj ęć freinetowskich „ Życia Szkoły” 
Laureaci:     
1. Monika Sowa – Kraków 
2. Bogumiła Stępień – Katowice 
3. Bożena Ruszkiewicz – Ostrołęka     
  

• Seminarium w Ł ąkcie Górnej – „ABC pedagogiki C.Freineta- tworzy ć a nie 
odtwarza ć”,  

Spotkanie organizowane przez grupę krakowską i doradcę metodycznego Bochni dla nauczycieli 
regionu, 4 grupy warsztatowe i ponad 140 osób! 
 

• „Życie Szkoły” nr 10/2010  
Kolejny numer poświęcony pedagogice C.Freineta, drukowane fragmenty wyróżnionych prac 
konkursowych, materiały z przebiegu VII Konferencji w Warszawie. 
 

• I miejsce programu Marzeny K ędry w konkursie organizowanym przez  
MEN i ORE  

W ten sposób program stał się ogólnie dostępny, znaleźć go można na stronie MEN lub ORE. W 
opinii napisano, że jest to najciekawsza i oryginalna propozycja programu opracowanego na 
podstawie pedagogiki freinetowskiej. 

 
Gratulacje  dla:  

−  Marzeny K ędry za I miejsce  w konkursie oraz uzyskanie tytułu profesora 
oświaty 

−  Moniki Sowy, Bogusi St ępień, Bożeny Ruszkiewicz - laureatek Konkursu 
„Życia Szkoły” 

−  Wandy Silezin,  która uhonorowana została Medalem im. Henryka Jordana oraz 
medalem Amicus Hominium 2010 
 

Podzi ękowania dla:   
Ani Ławnik-Zawadzkiej, Asi Wrzałek-Ryduchowskiej, O li Pi eli, Romki Roli, Zosi 
Myalskiej, Marzeny K ędry oraz przewodnicz ących Grup Regionalnych,  które 
dzięki pomocy swoich animatorek, dyrekcji placówek, władz samorządowych 
wspaniale zorganizowały Michelowi pobyt w Polsce. 

 



Komunikaty: 
• Seminarium w Vence i Nicei – 30 IV-7 V 2011 – informacje w załączeniu, zgłosiło 

się już ok.15 osób, niektórzy dokonali już wpłaty; 
• VIII Konferencja Freinetowska „Zapewni ć dziecku sukces” , prawdopodobnie 

odbędzie się w Moszczance, na prośbę grupy z Bydgoszczy; 
• Walne Zebranie odbędzie się 5 lutego  2011 r. (sobota) w Warszawie. KZK 

planuje, aby spotkanie rozpoczęło się już 4 lutego w godzinach popołudniowych z jednym 
noclegiem w Dziekance. O fakcie tym powiadomimy w styczniu. W związku z tym KZK 
musi przygotować sprawozdanie o działaniach grup w ostatnich 3 latach, dlatego 
zwracam się z prośbą o przesłanie na szpaczek3@poczta.onet.pl lub na adres domowy 
informacji (wzór w załączeniu) do dnia 20 stycznia 2011 r.!  Pożądane, o ile to możliwe 
przesłanie również fotografii. 

W związku z gromadzeniem materiałów do publikacji „Z doświadczeń ruchu 
freinetowskiego w Polsce” prosimy o przesłanie elektronicznie lub przywiezienie na 
zebranie w dniu 5 II informacji o założycielach Waszych grup regionalnych, o kolejnych 
przewodniczących oraz o tym, z czego grupa słynie i jakie wypracowała własne tradycje. 

 
• Wspólnie z Redakcją „Życia Szkoły” planujemy kolejny numer freinetowski, 

poświęcony frinetowskiej szkole podstawowej w Umiastowie i Zespołowi Szkolno-
Przedszkolnemu w Moszczance. Jeżeli w Waszych grupach są animatorzy, którzy 
posiadają informacje o Umiastowie, to bardzo prosimy o ich przesłanie na mój adres. 
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