
                                                                                                           Jastrzębia Góra 6 lipca 2019 

      Prawdziwy optymista   

     już w  grudniu  cieszy się 

   na letnie wakacje ! 

 

        List otwarty                               Koleżanki i Koledzy ! 

           do                                                                                                       
  Grup Regionalnych   
                 Po 10 miesiącach trudnej , odpowiedzialnej pracy , ciągłych obaw o efekty i los 

edukacji w Polsce , dotarliśmy zmęczeni do wyjątkowo  wyczekiwanych wakacji. Przed nami 

„ustawowy” czas relaksu , dla niektórych jednak to czas dodatkowej pracy wakacyjnej. Pomyślmy o 
tym jak efektywnie ten czas zagospodarować dla siebie i rodziny. Sądzę bowiem, że najbliższy rok 

szkolny nie będzie łatwiejszy, dlatego w imieniu Krajowego Zespołu Koordynacyjnego 

życzymy wszystkim animatorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom 

zajmującym się edukacją wspaniałych warunków do wypoczynku; dni pełnych 

słońca , ciekawych spotkań , oryginalnych podróży , interesującej literatury, 

radości i przede wszystkim spokoju.     
                        W dniach 27.04 - 4.05.2019 odbyło się kolejne XVI Seminarium 
Zagraniczne , w którym uczestniczyły 43 osoby . Tematem przewodnim, jak w poprzednich 
seminariach, były „Alternatywne formy edukacji w szkołach francuskich-pedagogika 
Celestyna Freineta”. 

 Przygotowano nam ciekawy program edukacyjny jak i turystyczny.     
 Udało nam się uczestniczyć w zajęciach w prywatnej szkole freinetowskiej niedawno założonej 
przez nauczycieli i rodziców ,byliśmy też w szkole demokratycznej  oraz w szkole i przedszkolu 
Rudolfa Steinera w Strasburgu. W czasie wizyty na Uniwersytecie w Colmarze wysłuchaliśmy 
ciekawego wykładu poświęconego metodyce Pastora Oberlina. Również w Colmarze 
uczestniczyliśmy w ogromnie sympatycznym spotkaniu z przedstawicielami  francuskiego ruchu 
freinetowskiego – poznaliśmy historię ruchu, ciekawe formy działalności, wydawnictwa, mogliśmy 
wymienić się doświadczeniami. Był też czas na doświadczenia poszukujące w Norymberdze, 
Strasburgu, Colmarze, Nancy . Byliśmy na spotkaniu w Radzie Europy . Wszędzie przyjmowano nas 
bardzo serdecznie , uzyskaliśmy wiele informacji. 
Po raz kolejny UEF Wojciechowski spisał się organizacyjnie bardzo dobrze . Podziękowania 
wyjątkowe dla naszego koordynatora wyjazdu Renaty Stawczyk -Mizińskiej , która informowała nas 
na bieżąco o programie i przebiegu seminarium. 
 W czasie seminarium odbyło się spotkanie członków KZK , na którym  omówiono sprawę 
organizacji Walnego Zebrania  Członków, które odbędzie się w drugim dniu konferencji (21.09 2019) 
w godzinach wieczornych. Uznano , że forma wyboru KZK przez członków stowarzyszenia ( dawniej 
delegatów) sprawdziła się bardzo dobrze. Stąd prośba do przewodniczących Grup Regionalnych o  
1.  przygotowanie uczestników do Walnego Zebrania  - każdy uczestnik powinien posiadać  aktualną 
legitymację członka PSAPCF (potwierdzona wpisem o wpłacie składki)  daje to (zgodnie ze 
Statutem) prawo do udziału w zebraniu i głosowaniu , 

2. przesłanie do Renaty Stawczyk-Mizińskiej sprawozdania z działalności grupy za lata 2016-



2018 ( wzór sprawozdania w załączeniu na naszej  stronie internetowej) pocztą 
elektroniczną  renata.sm1@wp.pl   do dnia 15 sierpnia br 

 
3. zachęcenie animatorów i sympatyków pedagogiki C. Freineta do udziału  w XVI 

Ogólnopolskiej Konferencji Freinetowskiej, która  odbędzie się w dniach 20-22.09 2019 w 
Katowicach. 

Zarezerwowaliśmy ok.60 miejsc dla uczestników w Hotelu Skaut w Chorzowie (Aleja Harcerska 3  , 
41-516 Chorzów  , obok Stadionu Śląskiego , w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.   
Zgłoszenia imienne z podaniem danych do kontaktu przyjmują od 10 lipca br :                                                                  
Aleksandra Piela tel.608 083 020 , apiela@op.pl 
                                       Kazimiera Piwko tel. 602 315 934 , szpaczek3@poczta.onet.pl   
   
Przedpłatę w wys. 200 zł należy wpłacić na konto PSAPCF   do 15 sierpnia 2019 r.                                                                                                 
adres: Ostrów 5D, 37-700 Przemyśl 
              konto : PKO BP o/Gniezno   36 1020 4115 0000 9202 0041 0803 
              Program konferencji będzie na stronie 10 lipca br. 
               Koszt konferencji- 370 zł dla członków PSAPCF, a 400 zł dla pozostałych uczestników 
               (2 noclegi ,wyżywienie, biesiada śląska, Muzeum Śląskie,  wykłady, warsztaty, teczka     
                z materiałami) 

4. dziękujemy przewodniczącym grup , które  umieściły już krótkie sprawozdania na naszej 
 stronie i prosimy pozostałe o przesłanie podobnych informacji . 
 
                                                                                            W imieniu KZK 

                                                                                        Kazimiera Piwko 
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