
                                                                                                                         Katowice, 21 marca 2016 

Wartości ważne dla bycia razem

 

    „Umiemy się tylko kłócić 
  albo kochać, ale nie umiemy 
  się różnić pięknie i mocno.” 
                           C .Norwid 
 

       LIST OTWARTY                                               Koleżanki i Koledzy ! 
                  do 
GRUP REGIONALNYCH 
 
                                          Tradycyjnie zacznę od podziękowań: 

 dla Bezpłatnej Szkoły „Cogito”, Centrum Edukacji 
dla Przyszłości, Fundacji Familijny Poznań za 
zorganizowanie w dn.15-16 .01.2016  bardzo ciekawej 
konferencji „Angażowanie- Umożliwianie-Umacnianie”  

Dziękujemy organizatorom , wykładowcom  i  uczestnikom . 
 dla dr Małgorzaty Kaliszewskiej  za kolejną książkę o 

 historii naszego ruchu „Ruch freinetowski w Polsce w latach 1957-2014”.Gorąco 
polecam publikację i jestem przekonana, że powinna znaleźć się w biblioteczce każdej 
grupy regionalnej. 

 dla Wandy Silezin, która przygotowała obszerną  
recenzję  wzmiankowanej powyżej książki (znajduje się na naszej stronie internetowej) 

 dla Oli Rzońcy, przewodniczącej Grupy Krakowskiej za  
zaproszenie do udziału w Konkursie literacko-plastycznym „Kolorowe   myśli 
wielobarwne słowa”. Konkurs jest objęty patronatem honorowym PSAPCF 

 dla animatorów  Grupy Katowickiej (K.Piwko, A.Piela,  
M.Wilk), które podjęły się szkolenia  (30 h)  przyszłych nauczycieli  freinetowców (non 
profit) z placówek Raciborza i okolicy. Szkolenia prowadzone są w soboty od 9.00-
14.00 , odbyły się już 3(ponad 50 uczestników ) , planowane są jeszcze 2 spotkania. 
Inicjatorką i organizatorką jest dr Kornelia Solich wykładowca Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Składamy Jej tą drogą podziękowania.   

 dla Renaty Stawczyk-Mizińskiej i Grupy 
 Warszawskiej, która nadzoruje i koordynuje przygotowanie kolejnego seminarium 
zagranicznego  szlakiem szkół  freinetowskich , które odbędzie się w Szwajcarii.              
Cieszy nas fakt, że pomimo sporych kosztów własnych zawsze jest komplet 
uczestników.                                                                                                                         
Czas na gratulacje:  
Cieszy nas najbardziej fakt  powstania dwóch  Grup Regionalnych: 

 Raciborskiej Grupy Regionalnej z siedzibą  przy 
PWSZ w Raciborzu. Przewodnicząca Kornelia Solich 

 Grupy Regionalnej „Familijny Poznań” przy Szkole 
Podstawowej i Przedszkolu „Cogito” 



Informacje: 
1. Gotowe są druki legitymacji członka PSAPCF- wystarczy przysłać informację z 
adresem pocztowym i ilością zamawianych sztuk telefonicznie: 602 315 934 (SMS), 
szpaczek3@poczta.onet.pl  (Kazia Piwko) 
2. w dniu 9 kwietnia br (sobota) planowane jest spotkanie Krajowego Zespołu 
Koordynacyjnego w Warszawie ( w przedszkolu Ani Ławnik-Zawadzkiej) w sprawie 
przygotowania Walnego Zebrania , które ma się odbyć w ramach konferencji 
freinetowskiej w Ostrołęce. Stąd prośba do wszystkich animatorów o przesłanie uwag 
związanych z działalnością stowarzyszenia do dn. 7.04 br ,  
Dla  inspiracji w tym celu, jak również do wykorzystania w pracy bieżącej grup 
przekazuję uwagi , które zostały „zapisane” w czasie spotkania na konferencji w 
Przemyślu. 
3.Przypominam również o przesyłaniu składek członkowskich (wys. składki 40zł , 
do przesłania  na konto stowarzyszenia 30 zł od osoby) 
                  Motto listu ku przypomnieniu freinetowskich  zasad  kształtowania postaw  
przyszłych członków społeczeństwa obywatelskiego.                                                                   
Na zakończenie życzę wszystkim ciepłej, kolorowej wiosny i czasu na jej podglądanie! 
 
 
                                                                          W imieniu KZK PSAPCF 
                                                                                 Kazimiera Piwko 
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