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cLe z wiosna nie trwa długo

tNie rwa wieki.
 

zPr yszła wiosna
Już bez śniegu w lesie sosna

Już nad śniegiem przebiśniegi
cLe z wiosna nie trwa długo

tNie rwa wieki.
 

 

W tym dniu nie chciałam uczestniczyć w klasowym przewrocie, wolałam za ścianą klasy, w czytelni,  
pisać swobodny tekst . W naszej klasie powstał taki huk, że nie wiedziałam, co się dzieje. Usłyszałam 
przesuwanie ławek i krzeseł.  Przyszła mi do głowy myśl, że tam rozpętała się rewolucja. Następnie 
do moich uszu dotarły  słowa pani: ,,Jasiu, szukaj!".  Pomyślałam, że chyba  bawią się w chowanego. 
Po chwili moje podejrzenia rozpłynęły się,  bowiem usłyszałam dokładnie słowa nauczycielki : ,,Szukaj 
w Słowniku języka  polskiego''. W tej sytuacji ciekawość wzięła nade mną górę i udałam się do klasy. 
Jakież wielkie było moje zdziwienie, gdy ujrzałam nową aranżację  przestrzeni w klasie: zamiast 
pojedynczych ławek stały stoliki (jak w kawiarni). Z jednej strony trochę żałuję, że nie uczestniczyłam 

REWOLUCJA W KLASIEREWOLUCJA W KLASIE

Karolina Łaszczak, klasa IVKarolina Łaszczak, klasa IV

13 stycznia 2013  klasa czwarta zrobiła rewolucję.

w tej ,,rewolucyjnej i chyba rewelacyjnej lekcji.

 Julia Cieśla, klasa VI Julia Cieśla, klasa VI

TEN JEDEN RAZ

 Jedna chwila
czarny start

niewinna ucieczka
 śmiertelny traf  

Biały proch
z diabłem gra

uzależnienie czyha za rogiem
wystarczy jeden raz

 Problem przyczyną
śmierć skutkiem

nałóg chwyta w szpony 
i porywa daleko
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Dawno temu żyła sobie dziewczynka o imieniu Marlenka.Dawno temu żyła sobie dziewczynka o imieniu Marlenka.
Marlenka poszła na łąkę i zbierała kwiaty. Wtedy nad łąką Marlenka poszła na łąkę i zbierała kwiaty. Wtedy nad łąką 
rozjaśniło się i było pogodnie. W trawie zobaczyła małego rozjaśniło się i było pogodnie. W trawie zobaczyła małego 
kotka i postanowiła zaopiekować się nim.  Zabrała go do kotka i postanowiła zaopiekować się nim.  Zabrała go do 
domu i oboje byli szczęśliwi.domu i oboje byli szczęśliwi.

                                                                          Amelia Sitek,  klasa II                                                                          Amelia Sitek,  klasa II
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      Publiczna Szkoła Podstawowa                          
w Moszczance w czerwcu 2012 r. otrzymała 
imię Haliny Semenowicz – pedagoga, 
prekursorki ruchu freinetowskiego             
w Polsce, patriotki, harcerki. Kolejnym 
bardzo ważnym krokiem było pozyskanie 
sztandaru, który jako szczególny znak 
zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy 
i  godnego reprezentowania szkoły. 
Uroczysta ceremonia  przekazania 
sztandaru odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. 
Z tej okazji przygotowaliśmy album 
„Skrawek nieba”, w którym umieszczone 
zostały artystyczne prace naszych uczniów.

W naszej pracy odnosimy się do filozofii pedagogiki Celestyna Freineta. Realizujemy autorskie 
projekty edukacji obywatelskiej, regionalnej oraz stawiamy na rozwijanie dyspozycji twórczych. 
Wszystkie szkolne imprezy, uroczystości, akcje mają swoje freinetowskie oblicze.

Dlaczego Halina  Semenowicz?



Prekursorką pedagogiki C. Freineta w Polsce była nasza Patronka. Wybraliśmy takiego patrona szkoły, 
ponieważ idee przekazywane polskim nauczycielom - reguły demokracji i zasady respektowania praw 
dziecka - są nam bliskie. Ważna jest bowiem dla nas freinetowska idea dowartościowania dziecka, którą 
przez wszystkie lata swojej pracy preferowała Halina Semenowicz. Jesteśmy szkołą, która świadomie 
rezygnuje z przymusu, stwarzając miejsce na pytania, wątpliwości, doświadczanie, eksperymentowanie, 
tworzenie. Wypływa to z naszego przekonania, że wysłuchanie i zrozumienie potrzeb wszystkich 
zainteresowanych daje duże szanse na wzajemną współpracę i ujawnienie się takich ludzkich wartości, 
jak życzliwość, współczucie, szczerość i uczciwość.
W miejsce przymusu proponujemy jasne zasady, wiele z nich ustanawiają sami uczniowie, którzy dbają, 
aby były one przestrzegane. Pragniemy bowiem wspierać dziecięcą inteligencję zarówno umysłową, jak  
i emocjonalną.  Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. Ale każdy człowiek 
w swoim życiu spotyka jeszcze wielu innych nauczycieli, nie tylko szkolnych. My chcemy być 
przewodnikami w tej trudnej drodze odkrywania tego, co ważne, istotne, potrzebne w informacyjnym 
zalewie, którego doświadczamy.
Dlatego wspólnie pracujemy nad metodami, które pozwalają nam działać w zgodzie z życiem, naturą 
oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz emocjonalność staramy 
się pomagać dzieciom rozpoznawać swoje potrzeby, zdolności i rozwijać własną niepowtarzalność. Nie 
chcemy dostarczać dzieciom gotowych interpretacji świata, lecz narzędzi, dzięki którym będą 
potrafiły szukać odpowiedzi na ważne i uniwersalne pytania. Wierzymy, że cel istnienia „Naszej Szkoły”,
jakim jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do odpowiedzialnej dorosłości, wart jest 
wszelkich wysiłków. Halina Semenowicz w swojej pedagogicznej drodze proponowała nauczycielowi



rolę animatora w pobudzaniu samodzielnej twórczości dziecka w pisaniu swobodnych tekstów, 
rysowaniu, malowaniu i muzyce, w arytmetyce poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań i ich 
samoocenę. Uważała, że te metody dawały dzieciom satysfakcję i radość oraz miały wpływ na 
kształtowanie umiejętności niezbędnych na dalszych szczeblach edukacji. W swoim życiu kierowała się 
uniwersalnymi wartościami, które można odnaleźć w jej książce „Chleb i róże” adresowanej do rodziców 
i nauczycieli, a wszystko to wypływało z potrzeby serca i zainteresowania drugim człowiekiem. Nie 
satysfakcjonowała ją nacechowana rutyną praca w tradycyjnej „scholastycznej” szkole. Szukała sensu      
i źródła prawdziwego zadowolenia i radości dla dzieci.                      .
W osobie Haliny Semenowicz, jej życiu, działaniach i poglądach, które głosiła, odnajdujemy ważne dla 
nas fundamentalne wartości i ideały: miłość do ludzi, niezgodę na krzywdę innych, pomoc dzieciom 
chorym, odwagę cywilną, pokorę i entuzjazm w czynieniu tego, co uczynić należy, tolerancję i kierowanie 
się w życiu jasnym i wartościami. Mówiła „Kiedy musicie dokonać wyboru z dwóch różnych, a trudnych 
spraw, wybierzcie zawsze trudniejszą”. Była dobrym, życzliwym człowiekiem, po harcersku gotowym 
pomagać w potrzebie.

Uczniowie, kiedy poznawali Patronkę, sami dostrzegali wyraźny związek pomiędzy Programem Szkoły, 
sposobem pracy nauczycieli a ideałami, jakie uosabia Halina Semenowicz. Za ważny uznajemy także fakt, 
że osoba Patronki stanowić będzie dla dzieci ważny wzór moralny, a dla nauczycieli przykład pedagoga 
poszukującego z twórczym podejściem do swojej pracy, powołaniem i wielkiej dobroci oraz serdeczności 
dla ludzi.                                                                .

W imieniu nauczycieli ZSP w Moszczance                                                                                                                                
Marzena Kędra        



- Pani Halino, jest Pani Patronem naszej szkoły już prawie rok. Dla nas uczniów – Kimś wyjątkowym, 
mądrym,  cieszącym się wielkim autorytetem. To, że całe życie poświęciła Pani dzieciom, zawsze mając 
ich dobro na uwadze, budzi w nas szacunek. Dzisiaj, przed uroczystościami związanymi z nadaniem 
szkole sztandaru, pragniemy naszym czytelnikom przybliżyć wizerunek Patrona szkoły w Moszczance. 
Czy w związku z tym zechciałaby Pani udzielić nam wywiadu na tę okoliczność?

Wywiad z Haliną Semenowicz

- Tak. Chętnie z Wami porozmawiam…

- Na wstępie zapytamy się jeszcze czy nie powinniśmy się do Pani zwracać używając słowa doktor, bo 
przecież uzyskała Pani tytuł Doktora Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim u prof. 
B. Suchodolskiego?

- Dużo o mnie wiecie (szczery uśmiech). Istotnie taki tytuł posiadam od 1968 roku, ale nigdy nie 
wymagam, by przyjaciele tak do mnie się zwracali.

- W takim razie będziemy nadal mówić do Pani – Pani Halino. Jesteśmy 13- latkami i kusi nas, by zapytać, 
co Pani robiła w naszym wieku?

- Gdy ukończyłam 13 lat byłam… harcerką (błysk w oku indagowanego). Wstąpiłam do I Poznańskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater. U boku Olgi Małkowskiej uczyłam się skautingu. Mając dobre 
podstawy prowadziłam w Poznaniu drużyny harcerskie i zuchowe. Harcerstwo bardzo mnie pociągało!
Pracowałam w Akademickim Kole Harcerskim przy Uniwersytecie Poznańskim. W 1934 roku zostałam 
wydelegowana do Belgii, by tam w środowisku Polonii organizować pracę harcerską.  



- W Belgii zastała Panią wojna. Co uczyniła Pani w obliczu takiego zagrożenia?

- Jakiś czas jeszcze pozostałam w tym neutralnym kraju, gdzie werbowałam ochotników do powstającej 
we Francji Armii Polskiej. Dzięki pracownikowi konsulatu niemieckiego uniknęłam aresztowania, bo 
w porę wyjechałam do Francji.

- Ale przecież we Francji też było niebezpiecznie?

- Nie byłam już dzieckiem! Miałam prawie 30 lat. Starczyło mi odwagi, by zostać pielęgniarką, łączniczką, 
świetliczanką, nauczycielką w "obozach pracy". Pracowałam w schroniskach dla zdemobilizowanych 
wojskowych i w szpitalu polowym, a po zajęciu całej Francji byłam pielęgniarką we Francuskim Ruchu 
Oporu w departamencie Gers.

- Czy możemy w tym miejscu zapytać o życie prywatne tak dzielnej kobiety?

- W czasie pobytu we Francji wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego – Aleksandra Semenowicza. 
Urodziłam dwie córki. Niestety szybko owdowiałam. Mąż mój zmarł w 1947 roku. Sama wychowywałam 
dziewczynki. Nie ukrywam, że wrodzony optymizm pomagał mina każdym kroku przezwyciężać trudności 
natury materialnej we Francji i w Polsce.

- Kiedy wróciła Pani do Polski?

- Wkrótce po śmierci męża zakończyłam pracę nauczycielską w Ambasadzie Polskiej w Paryżu  
i z małymi córeczkami wróciłam w rodzinne strony. W Poznaniu  pracowałam w Ośrodku Metodycznym,
 kierując sekcją klas młodszych. W 1953 roku przeprowadziłam się   do województwa warszawskiego 
i związałam z placówkami dla dzieci przewlekle chorych. Od 1955 roku rozpoczęłam pracę w sanatorium 
przeciwgruźliczym w Otwocku.



- ,,Piętnaście lat w radosnym trudzie i przyjaznej atmosferze twórczej współpracy całego zespołu 
nauczycieli, wychowawców, lekarzy i pielęgniarek’’.  Tak Pani sama określała ten etap swego życia.

- A co z talentem językowym? Przecież biegle władała Pani francuskim? 

- Tak, to są moje słowa, moje refleksje (uśmiech).

- Talentów nie można marnować. Trzeba je rozwijać. Mając talent do nauki języka opanowałam 
również angielski i niemiecki. Wykorzystałam swoje umiejętności podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Młodzieży w Warszawie, gdzie pracowałam jako tłumacz. Podobną funkcję pełniłam 
w czasie Międzynarodowego Kongresu Związków Nauczycielskich w 1957 roku.

-  Czy  to wtedy po raz pierwszy zetknęła się Pani z ruchem freinetowskim?

- W czasie FISE pełniłam rolę tłumacza i opiekuna grupy francuskojęzycznej, w której byli delegaci 
Ecole Moderne Francaise, Paulette Quarante i Fernand Deleam. Ich zapał i opowieści o szkole technik 
C. Freineta, w której dzieci są partnerami nauczyciela, a wychowawca nie jest mentorem, lecz 
animatorem i doradcą w realizacji twórczych działań uczniów, przekonały mnie, że ta koncepcja 
pedagogiczna jest właśnie tym, czego od lat poszukiwałam. 

- Jaka była Pani pierwsza myśl po poznaniu pedagogiki Celestyna Freineta? 

- To! To, jest to czego szukam od dłuższego czasu!

- Wróćmy do szkoły w Otwocku. Czytałyśmy w książce Pani autorstwa „Freinet w Polsce” o swoistym 
eksperymencie otwockim. Czy może nam Pani parę zdań na ten temat powiedzieć?



- Od początku roku szkolnego 1957/58 rozpoczął się w kierowanej przeze mnie szkole sanatoryjnej 
w Otwocku, gdzie w owym czasie było około 300 uczniów, swoisty eksperyment, w którym brało 
udział wraz ze mną pięć osób, nauczycielek nauczania początkowego. Ta grupa rozpoczęła korespondencję 
z nauczycielami z Francji, Paulette Quarante i Fernandem Deleam. Podjęła próbę stosowania w klasach 
I-IV swobodnego tekstu, a potem obszar zainteresowań poszerzał się - planowanie i ocenianie pracy 
z udziałem dzieci, swobodna twórczość plastyczna i dalszy rozwój korespondencji ze szkołami francuskimi 

- Kiedyś był to eksperyment. Dzisiaj na co dzień w naszej szkole pracujemy w oparciu o metody i techniki 
Celestyna Freineta. Znała Pani tego Pedagoga osobiście?

- Najpierw nawiązałam z nim kontakt korespondencyjny, wkrótce nastąpiła ożywiona wymiana listów. 
Freinet przesyłał mi nie tylko wskazówki i rady, ale również swoje książki, zwłaszcza podstawową pracę 
"Ecole Moderne Francaise". Do mojego spotkania z nim doszło po raz pierwszy wiosną 1958 roku 
podczas XIV Kongresiu Ecole Moderne w Paryżu. Odbyłam również staż w szkole w Vence.

i polskimi.

- Co przyniosło to spotkanie?

- Na pewno przyczyniło się nie tylko do pełniejszego zrozumienia koncepcji pedagogicznej tego 
francuskiego pedagoga, ale również przekonało mnie, że eksperyment otwocki kroczy właściwą drogą.

- W jaki sposób promowała Pani pedagogikę Celestyna Freineta?

 Na początku przyjmowałam zainteresowanych nauczycieli w szkole, dawałam wykłady na spotkaniach, 
kursach, seminariach i konferencjach w różnych stronach Polski - w Łomży, Katowicach, Złotoryi, 
Radomiu, Poznaniu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu, Gdańsku i innych miejscach.



- Dzięki takim Pani działaniom w latach sześćdziesiątych powstał ruch zwolenników tej pedagogiki.

- Tak. Na jego gruncie powstało w 1992 roku Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki 
Celestyna Freineta.

- W roku 1970 przeszła Pani na emeryturę. Co charakteryzuje ten okres w Pani życiu?

- Będąc już emerytką, na dobre zajęłam się pisaniem. Publikowałam artykuły w polskich i zagranicznych 
czasopismach pedagogicznych. Napisałam kilka książek: „Poetycka twórczość dziecka”, „Freinet 
w Polsce”, „Chleb i róże”.

Docierałam do zwolenników nowoczesnej pedagogiki poprzez literaturę. Napisałam książkę pt. 
„ Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta”. Tłumaczyłam pisma C. Freineta na język polski 
i zawsze zachęcałam do powrotu do źródeł, to znaczy do wnikliwego poznawania jego spuścizny 
pedagogicznej, czytania jego oryginalnych dzieł. 

- Dziękuję  również.

- Miło nam było rozmawiać z osobą życiowo spełnioną. Jesteśmy naprawdę dumni, że właśnie Pani, 
Pani Halino, została Patronem naszej szkoły. Dziękujemy za rozmowę.

W tekście wykorzystano fragmenty książki „Freinet w Polsce”Haliny Semenowicz oraz „Koncepcje 
pedagogiczne Celestyna Freineta” Marzeny Jaskulskiej.

Opracowanie
Członkowie Koła Polonistycznego
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K. Mikita, K. Darowski, kl. I

Uczniowie klasy IUczniowie klasy I

Wspólna zabawa N. Bolibrzuch, kl. I
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K. Dynarowicz, kl. III

J. Antonów, kl. III
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Uczniowie klasy IVUczniowie klasy IV

Praca zbiorowa, kl. IV rLekcja histo ii

Praca wspólna, kl. IV
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igdy się tu nie nudzimy!
 wychowawczyni wspiera nas,
am raz w ten szkolny czas.
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P. Lisowska, kl. V
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Uczniowie klasy VIUczniowie klasy VI

K. Frukacz, kl. VI

Praca zbiorowa
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 jest tu scena i jest wesoło,
zytamy, piszemy, bawimy się wkoło.
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Dzieci ze świetlicyDzieci ze świetlicy

P. Adamska

K. Koni zec na









(***)

Szczęście jest jak ciepły wietrzyk

Zapach skoszonej trawy 

Jak lato i wiosna 

Jak kwiaty i motyle 

Kładę się na łące W słońcu

Zamykam oczy 

Zasypiam

Czuję wiatr optymizmu i szczęścia.

     

ARTYSTA

 Artysta jest jak letni kwiat

Jego farby rozlewają kolorowe barwy

Kartka biała jest bardzo ważna

To na niej powstaje dzieło malarza

Inspirację pobiera z otoczenia

To element obrazu tworzenia

Następnie pędzle różnej wielkości

Wybiera je według potrzebnych włosia ilości

 A teraz zaczyna się letnia ballada

Na kartce kwiaty, motyle

i źródła gorące drzew cienie odbijające

       

ARTYSTA

Martyna Konieczna, klasa  VMartyna Konieczna, klasa  V

Natalia Mączka, klasa V Natalia Mączka, klasa V 

 

 

 

 

W małym mieście był chłopczyk o imieniu Kuba. Pewnego razu chłopiec przyniósł 

do szkoły telefon najnowszej generacji. Tego samego dnia wszyscy wyszli na wycieczkę

i każdy miał zostawić telefon w klasie. Kuba nie miał wyjścia, też musiał zostawić. 

Jak wrócił to telefonu nie było. Myślał, że go ktoś zabrał. Jednak okazało się, że wcześniej 

zostawił telefon w tornistrze, a nie tam gdzie wszyscy. Od tej pory przyjaciele zaczęli go 

Agnieszka Matuszak, klasa IIIAgnieszka Matuszak, klasa III

KUBA I ZGUBAKUBA I ZGUBA

nazywać "Kuba i zguba".




