
                                                                                                                     Katowice, 19 czerwca 2016 
Nasza praca polega na zbiorowym 
wysiłku nauczycieli…nie ma i nie 
może być w pedagogice dogmatów, 
bo jest ona związana z życiem, które 
jest w nieustannym ruchu. 
                                            C.Freinet 

       LIST OTWARTY                                                         Koleżanki i Koledzy ! 
               do 

GRUP REGIONALNYCH  
                     Już niedługo rozpoczniemy wakacje, wymarzone po całym roku trudnej 
pracy, pełnej nowych wyzwań i nie mając informacji o tym, co czeka nas w nowym roku 
szkolnym- dowiemy się dopiero 27 czerwca na spotkaniu z Minister Oświaty w Toruniu. 
Sądzę, że wielu nauczycieli zatroskanych losem polskiej edukacji będzie obecnych 
na tym spotkaniu i  wyrazi swoją opinię. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą to 
uczynić. 
Wobec czekających nas zadań w nowym roku szkolnym ważnym będzie dobry i 
efektywny wypoczynek wakacyjny, dlatego w imieniu Krajowego Zespołu 
Koordynacyjnego życzymy wszystkim animatorom, nauczycielom, wychowawcom, 
pracownikom oświaty sprzyjających warunków do wypoczynku; słońca, 
ciekawych wędrówek, odkrywczych podróży, spokoju, humoru. 
 
                      Niedawno(5 czerwca) grupa 42 animatorów wróciła z XIII Seminarium 
                      Zagranicznego, które w tym roku odbyło się w Szwajcarii,  tradycyjnie w           
poszukiwaniu  doświadczeń nauczycieli freinetowców. Dzięki szwajcarskiej grupie 
frenetowskiej   mieliśmy możliwość bezpośredniej obserwacji pracy wielu nauczycieli, 
poznania zasad i efektów pracy z drukarenką.  (poniżej fot. z klasy   Andiego Honeggera)                                                     
Dzieci pracują z drukarnią , ale też  bardzo  
                                                                            sprawnie piszą posługując się literami  
                                                                              drukowanymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udało się nam odwiedzić szkoły i przedszkola w Krummenau, Nesslau, Buchs, Volketswil 
k/Zurychu. Poznaliśmy zasady pracy i nowatorskie wyposażenie do zajęć z integracji 
sensorycznej w Centrum Fundacji Lukasa oraz instytutu  dla nauczycieli i studentów . 
 We wszystkich placówkach witano nas bardzo serdecznie, przygotowano wiele 
niespodzianek, m.in. uroczystą kolację w Centrum Fundacji Lukasa, wspólne spotkanie 
 



szwajcarskich animatorów połączone z piknikiem , otrzymaliśmy 40 kompletów 
materiałów piśmienniczych przekazanych przez Andiego od firmy „inglod-biwa” 
i również od Andiego  komputer fajny, nowoczesny( 2009 r). Aktualnie , po adaptacji 
korzystam z niego, zgodnie z postanowieniami KZK. Byliśmy zaskoczeni serdecznością i 
otwartością z jaką nas przyjmowano. Wszystko przebiegało jak w „szwajcarskim 
zegarku”. Wróciliśmy „naładowani” nową wiedzą i umiejętnościami. 
I tutaj należą się słowa uznania dla  UEF WOJCIECHOWSKI , która po raz drugi w 
sposób perfekcyjny zorganizowała nasze seminarium. Jesteśmy pewni, że uda nam się  
kolejny wyjazd edukacyjny. Z naszej strony organizatorem była (kolejny raz) Renata 
Stawczyk-Mizińska , wspomagana przez Grupę Warszawską .W imieniu KZK składam 
serdeczne podziękowania. Dziękuję również wszystkim uczestnikom seminarium, 
którzy jak zawsze byli przygotowani tak, że mogliśmy w odwiedzanych placówkach 
pozostawić  pamiątki z Polski. 
Uwaga: informacja o naszym wyjeździe jest na stronie internetowej UEF Wojciechowski. 
                Kolejne podziękowania dla Aleksandry Rzońcy i Grupy Krakowskiej za 
organizację i sfinalizowanie Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego 
„Kolorowe myśli…wielobarwne słowa”. Gala Finałowa odbędzie się 22 czerwca br. o 
godz. 16.30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej –oddział dla dzieci w Krakowie. 
Jury konkursowe poświęciło wiele czasu na sprawdzenie i orzekanie w sprawie 
wyróżnień, bo było to aż 338 prac, które zgłoszono do konkursu. Wśród nich, co cieszy 
ogromnie, byli uczestnicy z klas naszych animatorów i sympatyków. Dziękuję serdecznie 
za udział i gratuluję wyróżnień.  
                 Dziękuję gorąco Bożenie Ruszkiewicz i Grupie Ostrołęckiej za  wszystkie 
dotychczasowe przygotowania do naszej Ogólnopolskiej Konferencji Freinetowskiej,, 
która odbędzie się w Ostrołęce  w dniach 16- 18 września br. ,zaprezentowany na naszej 
stronie program konferencji wskazuje na fakt, że jest przygotowana profesjonalnie, 
ciekawie i co ważne z udziałem zaproszonych ( zaprzyjaźnionych już z naszym ruchem ) 
freinetowców z Finlandii . Zapraszamy animatorów i sympatyków pedagogiki 
freinetowskiej do udziału w konferencji. 
                    W czasie seminarium w Szwajcarii (26.05 )odbyło się spotkanie członków 
KZK (planowane w kwietniu nie odbyło się z powodu choroby skarbnika), obecni byli: 
Kazimiera Piwko, Joanna Ryduchowska-Wrzałek, Ada Dorociak,  Aleksandra Piela, Anna 
Ławnik-Zawadzka . 
W związku z postanowieniami podjętymi na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów 
zaplanowano, że wybory do KZK  odbędą się w ramach Konferencji w Ostrołęce.                                              
W związku z tym KZK  ustaliło, że: 

- do 10 września br. Grupy Regionalne przygotują i przekażą informacje o swojej 
działalności od lutego 2014 roku na adres  przewodniczącej KZK pocztą 
elektroniczną. Wzór sprawozdania zostanie podany na stronie freinet.pl do 1 
sierpnia br. 

- grupy liczące mniej niż 10 osób delegują 1 przedstawiciela  ,  grupy powyżej 10 
członków upoważniają 2-3 delegatów w zależności od liczby członków (najlepiej  
spośród uczestnijów konferencji). Termin  i program Walnego Zebrania zostanie 
podany na naszej stronie internetowej do 1 sierpnia br. 

- na dzień 20 lipca br. zaplanowano spotkanie KZK w celu ustalenia ew. zmian w 
Statucie PSAPCF (Warszawa lub Poznań) 

- ustalono również, że 3 członkom KZK statutowo wygasa pełniona funkcja, są to; 
- Aleksandra Piela (sekretarz), Ada Dorociak (wiceprzewodnicząca), Joanna 

Ryduchowska-Wrzałek (wiceprzewodnicząca).  



Ustalono listę osób, które zdaniem KZK posiadają przygotowanie i predyspozycje, 
aby kandydować do KZK, są to: Marzena Kędra (Poznań),Renata Stawczyk –
Mizińska (Warszawa), Bożena Ruszkiewicz (Ostrołęka), Magorzata Smółka 
(Czaniec/Bielska), Beata Staniczek (Katowice), Jagoda Dorociak 
(Przemyśl),Elżbieta Komarnicka(Przemyśl), Małgorzata Kuksinowicz (Gdańsk) 

       Mogą również kandydować osoby, które statutowo mogą pozostać w KZK:     
      Kazimiera Piwko, Anna Ławnik-Zawadzka, Grażyna Kasprzak-Magiera i Joanna  
      Kościołowska oraz zaprezentowane osoby przez delegatów. 
W czasie spotkania  zdecydowano, aby otrzymane materiały piśmiennicze uczestnicy 
seminarium przekazali do wykorzystania w swoich grupach regionalnych, natomiast 
komputer  będzie u przewodniczącej Kazimiery Piwko. 
Rozważano również miejsce następnego (w r.2017) seminarium zagranicznego, 
wybrano 2 propozycje : placówki w Szwecji lub Reggio Emilia (Włochy) oraz 
organizatorów kolejnych konferencji – są to Grupa Bydgoska i grupa Białostocka                                                                                                                                          
Informacje programowe i płatnicze dotyczące seminarium zagranicznego zostaną 
przekazane na konferencji w Ostrołęce. 
Serdeczne gratulacje dla:     
 naszej koleżanki z Grupy Przemyskiej Renaty Haśkiewicz-Kudła, która została 

wyróżniona przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 
 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 

 Małgorzaty Smółki , która doprowadziła do powstania Grupy Beskidzkiej w 
Czańcu k/Bielska –Białej  

 
 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.freinet.pl  
 
                                         
 
                                                                                                       W imieniu KZK PSAPCF 
                                                                                                             Kazimiera Piwko 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

http://www.freinet.pl/

