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Prolog

Halina Semenowicz (1910–2004) zapisała się w historii pedagogiki 
jako twórczyni i propagatorka ruchu freinetowskiego w Polsce. Po-
szukując intuicyjnie pedagogiki wyzwalającej potencjał uczniów, 
spotkała się z pedagogiką Freineta w 1957 r. na odbywającym się 
w Warszawie Kongresie Międzynarodowej Federacji Związków Na-
uczycielskich, gdzie pełniła rolę tłumaczki i opiekunki grupy francu-
skojęzycznej, w której byli delegaci Nowoczesnej Szkoły Francuskiej, 
zbudowanej na fundamentach pedagogii Freineta. W roku 1990, 
wspominając tamte wydarzenie, H. Semenowicz napisała: 

Ich zapał i opowiadania 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, a także 
wystawa prac Freineta, czasopism, biblioteczki pracy, malarstwa dzie-
ci i różnych środków dydaktycznych przekonały mnie, że ta koncep-
cja pedagogiczna jest właśnie tym, czego od lat poszukuję1. 

Halina Semenowicz od razu przystąpiła do działania: w roku 
szkolnym 1957/58 wraz z pięcioma nauczycielkami rozpoczęła 
w kierowanej przez siebie szkole sanatoryjnej w Otwocku ekspery-
ment wdrażający idee pracy pedagogicznej Freineta i jego techniki 
twórczej pracy z dziećmi. Nawiązała również bezpośredni kontakt 

1 H. Semenowicz, Krótka historia „Ruchu” Pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce 
(1957–1990), „Freinetowskie Inspiracje” 1994, nr 2, także w niniejszej publikacji, s. 273.
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Prolog10

z Celestynem Freinetem oraz jego uczniami i już wiosną 1958 r. 
wzięła udział w XIV Kongresie Nowoczesnej Szkoły Freineta w Pa-
ryżu. Wkrótce z pomocą podobnych do siebie fascynatów zaczęła 
propagować idee i techniki Freineta poprzez organizowanie lekcji  
otwartych, seminariów, kursów dla nauczycieli oraz poprzez publi-
kacje (książkowe i w czasopismach, m.in. w „Freinetowskich Inspi-
racjach”). To sprawiło, że grono osób zainteresowanych pedagogiką 
Celestyna Freineta: nauczycieli, metodyków, urzędników administra-
cji oświatowych i pracowników naukowych – rosło, popularyzując 
jedną z ważniejszych koncepcji pedagogiki alternatywnej / szkoły al-
ternatywnej w czasach PRL na polskim gruncie.

W pierwszej części książki zgromadziłyśmy siedem tekstów o teo-
retyczno-metodologicznym charakterze inspirowanych freinetowską 
pedagogi(k)ą. Ewa Filipiak wskazuje na nieprzemijające wartości 
pedagogii Celestyna Freineta: propagowanie kultury prawdziwego 
uczenia się, wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności metapo-
znawczych, dochodzenie do mistrzostwa w samodzielnym uczeniu 
się, dokonywanie refleksji, pedagogię wzajemności. Zdzisław Alek-
sander i Wanda Frankiewicz analizują wartości freinetowskiej peda-
gogii z punktu widzenia socjolingwistyki i psychopedagogiki, prze-
kraczając granice edukacji wczesnoszkolnej, by pokazać możliwości 
i skutki zastosowania tej pedagogii na polu akademickim. Kazimierz 
Kossak-Główczewski szuka w swoim tekście źródeł teoretyczne-
go i praktycznego „nasycenia” edukacji regionalnej i konstatuje, że 
umożliwiają to koncepcje, które wyrastają z pokładów realności, re-
gionalności, różnicy, niepowtarzalności, a zarazem wielokulturowości 
i intersubiektywności oraz całościowości doświadczenia i działania. 
Warunki te spełnia koncepcja Freineta. Szczególne znaczenie przy-
pisuje w niej kategoriom ekspresji i inspiracji, które przyczyniają się 
do budowania teorii praktyki, a nie teorii dla praktyki. Kolejny artykuł 
jest przykładem takiej teorii praktyki, a dotyczy budowania demo-
kracji wewnątrz klasy szkolnej, któremu towarzyszy sprawozdanie 
z warsztatów na ten temat, przeprowadzonych podczas konferencji 
RIDEF (Federacji Ruchu Nowoczesnej Szkoły) w Krakowie w 1996 r. 
Jego autorką jest Zofia Napiórkowska – nauczycielka, bliska współ-
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Prolog 11

pracowniczka Haliny Semenowicz, pierwsza prezes Stowarzyszenia 
Animatorów Pedagogiki C. Freineta. W tekście znajdujemy ciągle 
aktualne reguły demokratycznego wychowania. Z kolei Małgorzata 
Muszyńska wprowadza do czytania metaforycznego języka peda-
gogiki Freineta, omawiając rozwój koncepcji metafor od antyku po 
współczesność. Intencją tekstu Rozalii Ligus jest zaś przekonanie, że 
dorobek pedagogiczny H. Semenowicz nie sprowadza się jedynie 
do popularyzacji pedagogiki C. Freineta w Polsce. Stworzyła ona bo-
wiem pedagogiczną szkołę wrażliwości, która inspirowała innych do 
wychodzenia poza tradycyjny model szkoły, akcentując podmioto-
wość i sprawczość dziecka, co wydaje się także współcześnie aktual-
nym postulatem. Skutki działań takiej szkoły możemy zaobserwować 
na przykładzie osoby i tekstu Mirosława Brzany, kończącym I część 
książki.

Z licznych opisywanych na kartach tej publikacji inicjatyw na 
rzecz upowszechnienia pedagogiki C. Freineta zrodził się polski ruch 
freinetowców. Przedstawiona w zarysie historia ruchu freinetowskie-
go w Polsce jest zaproszeniem do lektury tekstów zamieszczonych 
w II części książki, aby zrozumieć społeczno-kulturowy i historyczny 
kontekst ściśle splecionej z życiem prywatnym aktywności zawodo-
wej Haliny Semenowicz. Bo to ona jest główną bohaterką tej książki!

Celem niniejszej publikacji nie jest rekonstruowanie czy dekon-
struowanie dynamiki ruchu freinetowskiego w Polsce, ocena jego 
wkładu w zmianę oświatową w różnych uwarunkowaniach historycz-
nych bądź rozstrzygnięcie kwestii aktualności przesłania Freineta dla 
współczesnej edukacji, lecz przybliżenie osoby Haliny Semenowicz, 
która nie była dotąd główną bohaterką książki. O tym, że była posta-
cią nietuzinkową, świadczą jej liczne pionierskie działania w ramach 
ruchu freinetowskiego w Polsce oraz publikacje. Pozostawiła po so-
bie również żywe dziedzictwo w postaci inicjatyw oraz propagatorów 
pedagogii wrażliwości, podmiotowości i samodzielności dziecka i na-
uczyciela. Była za to podziwiana nie tylko u nas, ale także za grani-
cą! Publicznej Szkole Podstawowej w Moszczance nadano w 2013 r. 
imię Haliny Semenowicz. Niedawno nauczyciel z Francji przygoto-
wał o niej film, który pozostaje w zbiorach RIDEF.
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Bezpośrednim impulsem do przygotowania tej książki były prze-
kazane przez córkę – Aleksandrę Semenowicz – dzienniki Haliny Se-
menowicz z lat 1968–2004, które zainspirowały nas do postawienia 
pytań: Jakim była człowiekiem? Jakie miała poglądy? Jakie pasje? Jak 
przebiegał proces wycofywania się z życia zawodowego? Jak zacho-
wała się w pamięci swoich przyjaciół i współpracowników? 

Bogatym źródłem wiedzy na ten temat są pozostawione przez 
Halinę Semenowicz kalendarze-dzienniki. Mają one różnorodny 
charakter. Notatki z pierwszych dziesięciu lat zawierają spis czyn-
ności, które planuje wykonać, zestawienia codziennych wydatków, 
tylko sporadycznie opis szczególnych wydarzeń. Dopiero od roku 
1979 Halina Semenowicz prowadzi systematyczne, codzienne zapi-
ski – każdy dzień na osobnej, wypełnionej do ostatniej linijki stronie 
kalendarza. Dzienniki z ostatnich lat (2002–2004) zawierają niesyste-
matyczne notatki, pismo jest już niewyraźne i mało czytelne. 

Agata Szwech dokonała wyboru takich fragmentów dzienników, 
które przybliżają codzienność, nierozerwalnie związaną z ruchem 
freinetowskim aktywność zawodową oraz stosunek do spraw spo-
łeczno-politycznych Haliny Semenowicz. Zapisaną w dziennikach 
biografię można postrzegać przy tym: 

jako lustro doświadczeń kulturowych w rozumieniu antropologicznym, 
co pozwala „odzyskiwać” znaczenia miejsca, przestrzeni, środowiska 
w życiu człowieka. Jego podstawą jest gęsty opis doświadczeń człowie-
ka w relacji do jego otoczenia i znaczących innych. Wartością jest tu 
indywidualna opowieść i subiektywne rozumienie zdarzeń, sytuacji mi-
krohistorii w odtwarzaniu doświadczenia zyskującego status uczącego2. 

Towarzyszące dziennikom teksty o charakterze teoretycznym 
i metodologicznym: Danuty Kowalewskiej, Hanny Kędzierskiej i Aga-
ty Szwech, pokazują możliwe perspektywy i strategie analizy dzienni-
ków Haliny Semenowicz w przyszłości. 

2 A. Jurgiel-Aleksander, Doświadczenia edukacyjne w perspektywie andrago-
gicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk 2013, s. 63.
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