
 
                                                                                                      Katowice, 10 marca 2009 r. 
Wiosna nadchodzi… 
Pamiętajmy, Ŝe…                                                                                                                                           
warto czasami opuścić mury szkoły 
i pokazać uczniom , jak zajmujące 
jest to, co ich otacza.  Otwarte  ze                                                                                                                
zdumienia  usta  dzieci  będą                                                                                                                               
najlepszym tego dowodem.” 
         C.Freinet „Gawędy Mateusza” 

                 (  Cz IV , s.39 )                                                            KoleŜanki i Koledzy !KoleŜanki i Koledzy !KoleŜanki i Koledzy !KoleŜanki i Koledzy !                                                         
 
     LIST  OTWARTY 
 do  Grup Regionalnych               
                                        Skończyły się ferie zimowe i zakończyliśmy półmetek zmagań 
edukacyjnych. Przed nami ostatni etap do mety – Ŝyczymy wszystkim wytrwałości, 
cierpliwości i radości przeŜywanej wspólnie z uczniami przy osiąganiu sukcesów. 
Krajowy Zespól Koordynacyjny stara się systematycznie realizować zaplanowane zadania i o 
tym chcemy poinformować. 
W dniu 15 grudnia 2008 r Grupa Regionalna w Przemyślu obchodziła uroczyście 10 rocznicę 
jej powstania – było wystawnie , wytwornie i radośnie – sympatyczna restauracja „Pod 
arkadami” rozbrzmiewała śmiechem , wspomnieniami i wspólnie śpiewanymi piosenkami . 
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             Ela Komarnicka –załoŜycielka 
         Grupy i pierwsza przewodnicząca               Piotr – prowadzący naszą   www.freinet.pl 
 
 
 
                                                 Wspaniały tort Jubileuszowy ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
       Bawiła wszystkich Szwejkowa kapela                            Ania  Wojciechowska „objawiła” 
                                                                                        swoje autorskie i aktorskie  
                                                                                       umiejętności i poczucie humoru                         
 



Na drugi dzień odbyła się z tej okazji I Wojewódzka Konferencja Freinetowska  na temat 
„Nieprzemijające wartości  pedagogiki C.Freineta” zorganizowana wspólnie z Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli .Prawie setka uczestników  
                                                                                                                                      
 
 

• Otwarcie 
•  konferencji 

 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Marysia Krupska i Ela Pryzowicz  
                                                                                 Z Grupy Lubelskiej składają Grupie 
                                                                                  oraz Eli Komarniciej gratulacje 
 
 
                                                                                 Listy gratulacyjne od KZK   
                                                                                 przekazała  Kazia Piwko 
                                                                                     
                                                                         Wręczono upominki - podziękowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ada Dorociak – wiceprzewodnicząca KZK przedstawiła działalność Grupy 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W czasie przerwy smakołyki serwowano , 
ale teŜ moŜna było zaopatrzyć się w wydawnictwa 
 
Wykłady zaprezentowały Kazimiera Piwko                                                                           
o ponadczasowości pedagogiki C.Freineta 
oraz roli nauczyciela  freinetowca we współczesnej                                                  szkole 
szkole  i ElŜbieta Komarnicka na temat innowacji                                                                                 
inspirowanych pedagogiką C.Freineta. 
Warsztaty poprowadziły : Aleksandra Piela , 
Maria Krupska, ElŜbieta Pryzowicz, Kazimiera Piwko. 
Dziękujemy Grupie z Przemyśla za  wspaniale przygotowane spotkanie . Składamy 
gorące gratulacje od nas wszystkich i Ŝyczymy dalszych sukcesów w propagowaniu idei 
pedagogiki Celestyna Freineta.  
 
Gratulacje składamy Marzenie Kędrze , nauczycielom i uczniom szkoły 
Podstawowej w Moszczance  z okazji uzyskania szczególnych wyróŜnień ; 
- I nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w wys. 5000 zł za inicjatywę „Strefa 
kreatywności”- region opolski realizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte 
okno” 
- II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Moje magiczne miejsce” organizowanym przez 
Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A. ( spośród 178 szkół z całej Polski ) 
i nagrody o wartości do 3 000 zł. 
 
Z inicjatywy Reginy Chorn , Zosi Napiórkowskiej i Marysi Kościuszko powstał Klub 
Przyjaciół Haliny Semenowicz, który w lipcu br organizuje spotkanie w Otwocku – 
zaproszenie , warunki uczestnictwa i karta zgłoszenia w załączeniu. 
W imieniu KZK składamy inicjatorkom gorące podziękowania. 
Spodziewamy się , Ŝe uda nam się do tego czasu wydać ksiąŜkę H.Semenowicz „Freinet w 
Polsce”- WSiP wyraził zgodę na wydanie 300 egzemplarzy we własnym zakresie.  
Pragniemy podziękować Zosi Napiórkowskiej i Reginie Chorn za poczynione w tekście 
ksiąŜki poprawki oraz Tomkowi Włodarczykowi , który podjął się próby elektronicznego 
opracowania tekstu. 
Przedpłat jednak wpłynęło ok. 30 i dwie „cegiełki”, w związku z powyŜszym Marzena Kędra  



przygotowuje projekt i umieści w nim zadanie związane z wydaniem ksiąŜki. Dziękujemy 
Marzenie za inicjatywę i trzymamy kciuki, oby się udało. 
 
 W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu Twórczości Literackiej opracowany 
przez Grupę z Gdańska – zachęcamy gorąco do udziału dzieci i nauczycieli. 
 
Informujemy , Ŝe kolejna wycieczka do Vence odbędzie się w wyznaczonym terminie – 
zgłosiło się 46 osób.  
Apel ! gromadzimy pamiątki związane z Ŝyciem i działalnością Haliny Semenowicz 
- przesyłajcie do 15 czerwca br na mój adres , chcemy przygotować wydawnictwo. MoŜe 
zgromadzi się na ksiąŜkę. Apelujemy zwłaszcza do tych koleŜanek i kolegów, którzy nie będą 
uczestniczyć w spotkaniu w Otwocku. 
                                                                                        W imieniu KZK 
                                                                                  Kazimiera Kazimiera Kazimiera Kazimiera     PiwkoPiwkoPiwkoPiwko    
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