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OBSZARY  UCZENIA  SIę  PRZEZ  CAŁE  żYCIE  
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Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie teoretycznych założeń pro-
jektu badawczego, jakim jest przybliżenie działalności zawodowej, społecznej 
i edukacyjnej dr Haliny Semenowicz. Efektem planowanych badań jakościo-
wych, opartych na wyjaśnieniach idiograficznych1 będzie zbudowanie teorii 
ugruntowanej odnoszącej się do biograficznego uczenia się dr Haliny Seme-
nowicz. Analizując materiał badawczy wykorzystam metodologię badań bio-
graficznych Fritza Schützego, który wykazał, iż na indywidualną historię życia 
składa się sekwencja określonych „struktur procesowych”, obecnych niemal 
w każdej biografii. Możliwe kombinacje struktur procesowych prezentują typy 
przebiegów życia o doniosłości społecznej. Pozwala to odtwarzać i porówny-
wać jednostkowe losy biograficzne. Jest to badanie fenomenu przebiegu życia 
ludzkiego. Z drugiej strony w zrekonstruowanych sekwencyjnie procesach 
biograficznych odbijają się odpowiednio sekwencje procesów społecznych, 
w których funkcjonuje jednostka, a będących przedmiotem zainteresowania 
badacza. Jest to badanie fenomenu społecznego przez pryzmat biografii2. 

Uczenie się przez całe życie w kontekście dzienników Haliny Semenowicz 

Jak zauważa Małgorzata Olejarz „nieodzownym warunkiem rozumie-
nia uczenia się i stojących za nim procesów poznawczych jest uwzględnienie 
sytuacji i warunków, w których następuje. Zwolennicy stanowiska społecz-
no-kulturowego rozumieją wiedzę jako składową tożsamości usytuowanej 
w świecie, a nie jako dodaną do człowieka. Znika usytuowanie jednostki wo-
bec świata, a w zamian staje się ona osobą-w-świecie. W ten sposób uczenie 
się ludzi dorosłych jest sytuowane w relacjach społecznych i zyskuje wymiar 
całożyciowy”3. Także Peter Alheit stoi na stanowisku, że „biograficzne uczenie 
się jest rozmieszczone w społecznych i kulturowych interpretacjach”. Istotne 
jest, by analizując procesy uczenia się na poziomie jednostkowym, odkrywać 

1 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s. 20. 
2 M. Prawda, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biogra-

ficznych Fritza Schütze), [w:] Studia Socjologiczne 1989/4, s. 84. 
3 M. Olejarz, Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego, 

[w:] 12 Dyskursy Młodych  Andragogów, Zielona Góra 2011, s. 67–68. 
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zewnętrzne struktury i obiektywne fakty wyznaczające bieg życia4. Na plano-
wanie przebiegu ludzkiego życia ma wpływ szereg uwarunkowań tworzących 
zinstytucjonalizowane układy, kształcące działanie jednostek5. 

Wszystko, co w perspektywie teoretyczno-systemowej ukazuje się nam 
osobno, staje się integralnym składnikiem indywidualnej biografii. Rodzina, 
życie zawodowe, kształcenie, konsumpcja, zarządzanie oraz wszelkie inne 
sfery życia społecznego spotykają się w wymiarze egzystencji pojedynczego 
człowieka, splatając w całość i określając jego aktualne położenie. Równo-
cześnie powikłania, pęknięcia i sprzeczności systemowe schodzą do poziomu 
indywidualnej biografii, gdzie trzeba sobie z nimi poradzić. Biografia prze-
ciętnego człowieka ukazuje się jako samoistny problem, zadanie, które trzeba 
ciągle na nowo rozwiązywać. 

Zrozumienie jakiegoś zjawiska w jego obecnym i przeszłym wymia-
rze wymaga wglądu w historię życia człowieka, którego ono dotyczy. Isto-
tą tego podejścia jest rekonstrukcja całego procesu, którą umożliwia analiza 
jego struktur i przeobrażeń. Owa rekonstrukcja musi więc dotyczyć zarów-
no genezy tego zjawiska, jak i doświadczania go w przyszłości. Biograficzna 
rekonstrukcja przypadku pozwala nie tylko uwypuklić przełomowe punkty 
(zwane także punktami interpretacyjnymi) w życiu człowieka, które prowa-
dzą do reinterpretacji przeszłości i teraźniejszości, a także wpływają na kształt 
przyszłości. Ważne w badaniach biograficznych punkty interpretacyjne nie są 
związane wyłącznie z indywidualnymi doświadczeniami i zdarzeniami w ży-
ciu człowieka, lecz są one postrzegane jako złożony splot rozmaitych okolicz-
ności, na które składają się czynniki, na których pojawienie się człowiek nie 
ma bezpośredniego wpływu, nie zawsze dotyczą go bezpośrednio i są do niego 
skierowane6. 

Sylwetka dr Haliny Semenowicz

Halina Semenowicz w kręgach pedagogicznych znana jest jako prekursor-
ka technik Celestyna Freineta, stosowanych z dużym powodzeniem w młod-
szych klasach szkół podstawowych. Urodziła się 30 lipca 1910 roku w Śremie 
koło Poznania. Naukę szkolną rozpoczęła w wieku siedmiu lat (1917 r.). Po 
pobiciu przez nauczycielkę pani Halina uczyła się w domu pod kierunkiem 
matki. W wieku czternastu lat (1924 r.) wstąpiła do I Poznańskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Emilii Plater. W 1927 roku została mianowana drużynową i od 

4 P. Alheit, „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne 
perspektywy „cichej rewolucji”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja nr 2/18, 2002, 
s. 65. 

5 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej 
ponowoczesności, Warszawa 2001.

6 D. Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedago-
gicznej, Warszawa 2010, s. 245–246. 
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tego momentu zaczęła samodzielnie stawiać kroki w wprowadzeniu drużyny. 
Działając w harcerstwie, zaczęła także wyjeżdżać za granicę. 

Halina Semenowicz od wczesnych lat młodości pracowała zawodowo, 
udzielając korepetycji młodszym koleżankom ze szkoły. Po złożeniu matury 
w liceum z uprawnieniami Wyższych Kursów Nauczycielskich, w 1930 roku 
zaczęła pracę w charakterze nauczycielki w prywatnej Szkole Powszechnej 
Janiny Sulerzyńskiej w Poznaniu. Pani Halina miała inne jak na owe czasy po-
dejście do dzieci. Dawała im dużą swobodę twórczą, możliwość swobodnego 
wypowiadania myśli, próbowała rozbudzić w nich zainteresowanie światem 
i ludźmi, zachęcała do realizowania ich własnych projektów. Jej praca była 
doceniana w szkole. Pracując zawodowo podjęła studia na Wydziale Geogra-
fii Uniwersytetu Poznańskiego. Były to studia eksternistyczne. W 1937 roku 
ukończyła Wieczorową Szkołę Języków Obcych „Ecole Polyglotte” w Liege 
(Belgia). 

Praca zawodowa Haliny nieustannie przeplatała się z działalnością spo-
łeczną. Jako osoba znająca języki zachodnie często pracowała w charakterze 
tłumacza. Halina Semenowicz cały czas nie ustawała w dążeniu do zdobywa-
nia wiedzy. Podjęła studia eksternistyczne na Wydziale Romanistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, a także na Wydziale Pedagogicznym tegoż uniwersyte-
tu, zakończone magisterium (1964 r.) u profesora B. Suchodolskiego. Kształ-
cąc się dalej, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych (1968 r.), również 
pod kierunkiem profesora  Suchodolskiego.

W 1970 roku w wieku sześćdziesięciu lat przeszła na emeryturę, ale była 
nadal bardzo aktywna. Kontynuowała swoją działalność w ruchu freinetow-
skim, a będąc jego inicjatorką w polskich szkołach, skupiała wokół siebie en-
tuzjastów wdrażania idei Freineta. 

Zaangażowanie Haliny w życie społeczne i zawodowe było zauważane 
i doceniane. Była ona wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W 1937 roku 
– w wieku 27 lat – otrzymała w Belgii brukselski Srebrny Krzyż Zasługi. Za 
swą pracę pedagogiczną otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej oraz 
nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Ostatnie lata życia Halina 
Semenowicz spędziła w pensjonacie „Złoty Wiek” w Ładach. 

Dzienniki 

Dr Halina Semenowicz pozostawiła trzydzieści pięć dzienników, któ-
re prowadziła od 1968 do 2004 roku. W zbiorze przekazanym przez córkę 
– Aleksandrę Semenowicz na potrzeby badań brakuje dwóch dzienników – 
z 1970 i 1977 roku. Dzienniki z pierwszych dziewięciu lat są ubogie w treść. 
Ich autorka traktuje je bardziej jako notatniki niż dzienniki, gdyż zapisu-
je w nich czynności, które musi zrealizować: List z Bydgoszczy – odpisać7, 
Przygotować sprawozdanie z pracy Zespołu Freineta i plan pracy na 1973, 

7 H. Semenowicz, Dziennik z 1973 r., dn. 10.01. 
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Poprawić artykuł H. Żebrowskiej8, podlicza dzienne wydatki, niekiedy tylko 
zapisuje wydarzenia, jakie miały miejsce danego dnia: Zaczęłam dziś imieniny. 
Halinka Ż z Atusią były moimi pierwszymi gośćmi. Jutro przyjedzie rodzinka, 
a czy jeszcze kto będzie pamiętał nie wiem – może Oleńka przyjedzie9. Dopiero 
od roku 1979 Halina Semenowicz prowadzi systematyczne, codzienne zapiski 
w swoich dziennikach. Zeszyty z ostatnich trzech lat (2002–2004) zawierają 
niesystematyczne zapiski, pismo jest niewyraźne i mało czytelne. Było to spo-
wodowane pogarszającym się stanem zdrowia pani Haliny. 

Zeszyty, w których Halina prowadziła zapiski są francuskojęzycznymi 
bądź polskojęzycznymi kalendarzami. Układ graficzny kalendarzy jest tak 
zaplanowany, że na jeden dzień tygodnia poświęcona została jedna strona 
dziennika. Pani Halina poza relacjami z wydarzeń danego dnia (informacjami 
o odwiedzających osobach, zadaniach, które wykonała, korespondencji, któ-
rą odebrała i na którą odpowiedziała), zapisuje informacje dotyczące pogody 
i temperatury.

W niniejszym referacie skupiam się na prezentacji jednego dziennika 
dr Haliny Semenowicz  z 1981 roku. Czytając treści zawarte w tym kalendarzu 
można wymienić następujące obszary życia, które poddaje opisowi i refleksji:
• religia, 
• rodzina, 
• życie społeczno-polityczne,
• aktywność zawodowa.

Czytając już pierwsze zdania zapisane w dzienniku z 1981 roku, zauwa-
żamy, że jego autorka odwołuje się do niemal wszystkich wymienionych ob-
szarów interesujących badacza: g. 015 – zadzwoniły dzwony, wystrzeliło kilka 
petard, i oto zaczął się nowy rok 1981. Daj Boże, żeby to był rok pokoju dla 
całego świata, dla moich najbliższych – rok szczęścia i spełnienia marzeń, 
dla chorych czas wyzdrowienia, dla cierpiących i smutnych rok pociechy i na-
dziei, a dla mnie samej nowy czas twórczej pracy, zdrowia i sił do służenia tym 
wszystkim, którzy mnie potrzebują10. 

Halina Semenowicz była osobą wierzącą i praktykującą, jak sama pisała 
niejednokrotnie w swoim dzienniku: Msza św. […] jak zawsze podniosła mnie 
na duchu i dodała otuchy11. Bogu powierzała nie tylko swoje sprawy, ale tak-
że swych najbliższych, a nawet narodu: Rano poszłam do Kościoła na Mszę 
św.; odbyłam spowiedź, przyjęłam Komunię świętą i bardzo gorąco modliłam 
się za moje dzieci i o pomoc dla Polski12. (Po wysłuchaniu Mszy św. czuję się 
spokojniejsza, bowiem utwierdziłam się w przekonaniu, że cokolwiek nas cze-
ka, nie jesteśmy sami, lecz pod opieką Bożą i Matki Najświętszej czuwającej 

8  Ibidem, dn. 19.01. 
9  Ibidem, dn. 21.05. 
10 H. Semenowicz, Dziennik z 1981 r., dn. 01.01. 
11 Ibidem, dn. 04.01. 
12 Ibidem, dn. 01.02. 
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nad Polską na Jasnej Górze13). Msza św. była też momentem jednoczenia się 
narodu w trudnym historycznym momencie, którego uczestniczką była (czas 
komunizmu i stanu wojennego w Polsce), potwierdzeniem tego jest następu-
jący zapis w dzienniku: Byłam rano na Mszy świętej w naszym Kościele, było 
bardzo tłumnie. Ludzie garną się do świętego Przybytku i na każdym nabo-
żeństwie jest bardzo dużo zarówno dorosłych jak i młodzieży14. Pani Halina 
pisze o roli kościoła w tym trudnym okresie w następujący sposób: Kościół jest 
w tej chwili jedynym miejscem spokoju i wytchnienia. Tutaj usłyszane słowa są 
proste i prawdziwe. Wystarczy zaufać Bogu z całego serca i zdać się na Jego 
wolę i opiekę, a już to samo jest krzepiące i pomaga przeżyć nasze pełne trudu 
i niebezpieczeństw dni kryzysu15. 

Czytając fragmenty dziennika dotyczące religijnej sfery życia Haliny 
Semenowicz, zauważalne jest, iż wiara pomaga jej przetrwać ciężki czas ko-
munizmu w Polsce (Po Komunii św. poczułam się, jak zawsze wiele silniejsza 
i spokojniejsza16), dzięki uczestnictwu we mszy czuje się częścią wspólnoty, 
która daje jej siłę i nadzieję na nadejście lepszego czasu, jest fundamentem 
spajającym naród. 

Zapiski Haliny Semenowicz dotyczące rodziny skupiają się głównie 
wokół osoby starszej córki Aleksandry. Pani Halina niemal codziennie pi-
sze o Oleńce. Kobiety darzą się wzajemnie szacunkiem i przyjaźnią, pani 
Halina jest też powierniczką swojej córki – Aleksandra zwierza się matce ze 
spraw osobistych (Wczoraj Oleńka opowiedziała mi trochę o swojej przyjaź-
ni z Edwardem, którego jeszcze osobiście nie znam17), zawodowych (Przyje-
chała Oleńka […] Opowiedziała mi dużo ciekawych rzeczy o swojej pracy. 
Zaproponowano jej zrobienie scenografii dla teatru w Zielonej Górze i jutro 
poleci tam samolotem. Ma dużą tremę, ale ja myślę, że sobie dobrze poradzi, 
czego jej najserdeczniej życzę18). Pani Halina bardzo troszczy się o córkę ma-
terialnie (Potem zabrałam się do sprucia jednej z moich bluzeczek, żeby mieć 
wełnę na zrobienie czapki i rękawiczek dla Oleńki. Może mi nawet starczy na 
niewielki szalik19. Po południu spotkała mnie duża radość, bo przyszła wiel-
ka paczka żywnościowa od Danulki. […] Pełno przysmaków dla Oleńki i dla 
mnie, […] Zaraz dokonałam podziału i chyba jutro wyślę paczuszkę Oleńce, 
bo ona choruje i nie wiadomo kiedy będzie mogła przyjechać do mnie20), jak 
i duchowo (Telefon od Oleńki, która jest ciągle smutna i załamana, a nie chce 
do mnie przyjechać. Mam nadzieję, że jej ten nastrój minie; modlę się za nią 

13 Ibidem, dn. 25.01. 
14 Ibidem, dn. 05.04. 
15 Ibidem, dn. 05.07. 
16 Ibidem, dn. 08.02. 
17 Ibidem, dn. 15.01. 
18 Ibidem, dn. 31.01. 
19 Ibidem, dn. 16.01. 
20 Ibidem, dn. 13.01. 
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codziennie21). Czytając fragmenty dziennika poświęcone córce, można zauwa-
żyć, iż pani Halina chciałaby spędzać więcej czasu z Oleńką. Gdy ta jej nie 
odwiedza, nie dzwoni, pani Halina pisze o gorszym nastroju: Czuję się nienaj-
lepiej – nie mogę się zabrać do żadnej pracy – nie wiem czy to ten wiatr i pogo-
da, czy też ciągły brak stabilizacji w naszej sytuacji gospodarczej i martwienie 
się o Oleńkę – prawdopodobnie wszystko razem22. Także z młodszą córką Da-
nutą łączy Halinę Semenowicz bardzo troskliwa matczyna miłość i przyjaźń. 
Pani Danuta mieszka na stałe w Paryżu, dlatego kontakt z nią jest utrudnio-
ny: Zatelefonowała Danusia z życzeniami urodzinowymi, bo nie udało się jej 
uzyskać połączenia 30 lipca23, […] Później sama Danusia przemówiła przez 
telefon. Twierdzi, że od dwóch tygodni nie mogła uzyskać połączenia24. Pani 
Halina, jak sama pisze, towarzyszę jej w myślach i oczywiście jestem ogromnie 
ciekawa25, jak upływają dni młodszej córki. Autorka dziennika często wspo-
mina o drugiej córce, martwi się, gdy ta długo nie dzwoni lub nie pisze listów 
(Byłam na poczcie i niestety nie znalazłam w skrzynce żadnych wiadomości od 
Danusi. Nie zadzwoniła też do mnie na Wielkanoc, co jest niepokojące, bo już 
z okazji wszelkich świąt zawsze do mnie dzwoni26). Jeśli nadarza się okazja do 
spotkania, podczas wyjazdu pani Haliny na konferencję zagraniczną, organizuje 
ona czas, aby móc spotkać się z dawno niewidzianym dzieckiem: zatelefonowa-
ła dzisiaj Danusia […] Dowiedziałam się, że moje dziecko cały sierpień i wrze-
sień pracuje w teatrze w Paryżu, więc nie będzie mogła do mnie przyjechać 
do Trés-Clos. Muszę zatem zmienić moje plany. Polecę do Paryża, zamiast do 
Lyonu, w ten sposób będę mogła pobyć trochę z Danusią przed kongresem i po 
powrocie z Évian przed odlotem do Warszawy27. Danusia przysyła matce paczki 
żywnościowe z racji trudnego okresu w Polsce. 

Halina Semenowicz jawi się przez pryzmat swych dzienników jako gorli-
wa patriotka, której los kraju nie jest obojętny. Pani Halina przez cały czas śle-
dzi w telewizji i w radio wydarzenia polityczne, komentuje je także w swoim 
dzienniku: W Warszawie odbywa się IV Plenum Komitetu Centralnego Partii. 
Ciągle jeszcze wyobrażają sobie, że reprezentują cały Naród – wielka nagon-
ka na Solidarność, z której usiłuje się zrobić wroga socjalizmu, siłę dążącą 
do przejścia władzy, co jest oczywiście wierutnym głupstwem. Komisja kon-
troli partyjnej zdecydowała wydalenie z Partii Stefana Bratkowskiego, najpo-
rządniejszego chyba człowieka. Ciekawa jestem czy bardzo się tym zmartwił, 
czy raczej odczuł ulgę z tego powodu?28. Sytuacja polityczna bardzo martwi 

21 Ibidem, dn. 04.03. 
22 Ibidem, dn. 03.02. 
23 Ibidem, dn. 01.08. 
24 Ibidem, dn. 29.05. 
25 Ibidem, dn. 25.05. 
26 Ibidem, dn. 24.04. 
27 Ibidem, dn. 20.06. 
28 Ibidem, dn. 17.10. 
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autorkę dziennika, solidaryzuje się z robotnikami poddanymi różnym repre-
sjom, niepokoi się informacjami o kolejnych strajkach: W kraju ciągle nie-
pokój – Solidarność ogłosiła strajk ostrzegawczy środków komunikacji jako 
protest przeciw niezrealizowaniu postanowień gdańskich przez Rząd i represje 
wobec ludzi, którzy nie stawili się do pracy w dniu 3 stycznia29. 

Halina Semenowicz, pomimo iż przebywała na emeryturze, pozostała ak-
tywną zawodowo osobą. Jako działaczka ruchu freinetowskiego wyjeżdżała 
na konferencje, seminaria i warsztaty w kraju oraz za granicę (W drugim dniu 
seminarium omówiliśmy sprawy bieżące, a zwłaszcza przyszłe seminarium we 
Wrocławiu w kwietniu. Napisaliśmy życzenia dla Kongresu FiMEM i pozdro-
wienia dla nieobecnych chorych. Potem Hanka przedstawiła nam informację 
o organizacji opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi we Francji. Zakończyli-
śmy pracę około g. 13tj i wróciłam do OTWOCKA z Marylą Kujawską. Mu-
szę napisać list okrężny jak najszybciej, żeby wszyscy mieli czas na zgłoszenie 
swojego udziału w seminarium wrocławskim30). Wygłaszała referaty, pisała ar-
tykuły (Trochę posunęłam się w pracy nad artykułem o Freinecie31), redagowa-
ła książki (Wyszła moja książka „Freinet w Polsce”. Przysłano mi egzemplarz 
sygnalny32), a także pomagała pisać prace magisterskie poświęcone tematyce 
związanej z pedagogiką freinetowską: O g. 11tej przyjechała młoda nauczyciel-
ka z Konina Jola Goździkiewicz na konsultację pracy magisterskiej z technik 
Freineta. Jest ona córką naszej zmarłej koleżanki z Konina, Kazimiery Sob-
czak, która też w swoim czasie korzystała z naszej pomocy przy pisaniu pracy 
magisterskiej,  którą dopiero teraz otrzymałam do wglądu33.

Podsumowanie 

Uczenie się biograficzne zawiera doświadczenia, wiedzę, refleksję, sa-
morefleksję oraz doświadczenia, które są zawarte w życiowych historiach lu-
dzi. „Wykorzystując samoświadomość, uczymy się z naszych biografii przez 
podsumowanie, refleksję, samorefleksję, opowiadanie historii innym i samym 
sobie”34. Biografia charakteryzuje się między innymi tym, że poprzez „na-
gromadzenie oraz ustrukturyzowanie doświadczenia w ramach historii życia, 
instytucjonalnie i społecznie wyspecjalizowane pola doświadczeń stają się 
zintegrowane i krzepnąc formują nową strukturę znaczeniową – stan ten moż-
na określić jako biograficzność”35. Obszary uczenia się, jakie można wskazać 
w dziennikach dr Haliny Semenowicz, wskazują czego uczymy się poprzez 

29 Ibidem, dn. 16.01. 
30 Ibidem, dn. 22.01. 
31 Ibidem, dn. 07.01. 
32 Ibidem, dn. 13.01. 
33 Ibidem, dn. 04.04. 
34 A. Bron, Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, Teraźniejszość – 

Człowiek – Edukacja nr 4/ 36, 2006, s. 64–65.
35 P. Alheit, op.cit., s. 64–65. 
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analizę własnych biografii, dostarczają takiego rodzaju wiedzy, dzięki której 
przekształcamy się zależnie od naszej stale zmieniającej się sytuacji życiowej.

Bibliografia

Alheit P., 2002, „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie 
analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, „Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja” nr 2(18), s. 64–65. 

Bron A., 2006, Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Te-
raźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 4(36), s. 64–65. 

Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
w epoce późnej ponowoczesności, Warszawa.

Lalak D., 2010, Życie jako biografia. Podejście biograficzne  w perspek-
tywie pedagogicznej, Warszawa. 

Olejarz M., 2011, Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygra-
nicznego, [w:] 12 Dyskursy Młodych  Andragogów, Zielona Góra, s. 67–68. 

Prawda M., 1989, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji 
badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 84. 

Rubacha K., 2008, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa. 

Semenowicz H., 1973, Dziennik.
Semenowicz H., 1981, Dziennik.

Summary

Areas of lifelong learning in Halina Semenowicz’s journals 

Keywords: biographical learning, lifelong learning, concept of biografical 
studies Fritz Schütze, Halina Semenowicz. 

 The purpose of this article is to outline the theoretical assumptions  
of the research project which is biographical learning of Halina Semenowicz. 
The result of qualitative research is planned to build grounded theory relating 
to the biographical learning, Halina Semenowicz. The analyzes the author used 
the biographical research methodology by Fritz Schützego. The author begins 
by presenting a theoretical context by various researchers to understand the 
biographical learning units. Then discusses the figure of Halina Semenowicz 
that in pedagogical circles is known as a precursor of Celestin Freinet 
techniques. Presents, from the formal, left by Halina Semenowicz daires that 
wrote for thirty-five years of her life, and also discusses the dairy from 1981, 
the areas of learning that can be specified during the reading of that journal.


