
Karolina i Karol Fromont.  
Jako małżeństwo 11 lat służyli-
śmy  na misjach w Azji, Europie i 
Ameryce Północnej. W Polsce 
od kilku lat prowadzimy reko-
lekcje, spotkania formacyjne, 
szkolenia i warsztaty dzieląc się 
doświadczeniem i wiedzą naby-
tą w pracy w różnych środowi-
skach, grupach wiekowych i  
kulturach. Zapraszamy do sko-
rzystania z naszej oferty.  

Tegoroczne rekolekcje miały inną formę niż 
dotychczas. Prowadzone były przez świec-
kich misjonarzy – małżeństwo p. Karola i 
Karolinę Fromont.  Podczas nauk rekolekcyj-
nych stosowane były atrakcyjne formy pracy 
z dziećmi – pantomima, drama, zabawy 
muzyczne, wykorzystywano także technolo-
gię informacyjną. Dzieci były bardzo zainte-
resowane i zaangażowane, chętnie współ-
pracowały z prowadzącymi. Taka forma się 
wszystkim podobała, w szczególności przyja-
zny i pełen życzliwości stosunek rekolekcjo-
nistów do dzieci.  

Nauczyciel klas 1-3  

Szkoły Podstawowej 

Oferujemy: 

- rekolekcje szkolne i parafialne 

- rekolekcje dla grup i wspólnot 

- spotkania formacyjne i warszta-
towe dla kapłanów, katechetów, 
zgromadzeń zakonnych, grup i 
wspólnot parafialnych 

- spotkania tematyczne w ra-
mach lekcji religii bądź wycho-
wawczych (ewangelizacja, spo-
tkania na tematy damsko-
męskie, spotkania o wartościach i 
inne)  

- spotkania misyjne czyli ciekawe 
historie z podróży misyjnych i nie 
tylko 

- szkolenia i warsztaty z zakresu 
kreatywnej ewangelizacji 

Zapewniamy: 

- przekaz dostosowany do 
wieku uczestników 

- użycie atrakcyjnych metod 
przekazywania wiary  

Również w języku angielskim  



Kontakt:  

Karol Fromont  

Tel. 661503255  

mailezeszkoly@gmail.com  

Uczestnicy spotkań i rekolekcji  o nas: 

Starałam się bardzo uważać, 
ponieważ mówili o sprawach 
dotyczących ludzi młodych. 
Jasno i wyraźnie wytłumaczyli 
mi znaczenie słowa współczu-
cie. Dobrze dobrane były krót-
kie filmy do przekazywanej 
treści. Podziwiam ich za odwa-
gę i zapał misyjny. 

Uczennica, kl. VIII (spotkanie 
w ramach lekcji katechezy) 

Państwo Fromont mają wie-
dzę i doświadczenie w pracy 
z młodymi ludźmi. To się czu-
je. Świetne podejście, życzli-
wość, humor i jednocześnie 
delikatność w adresowaniu 
trudnych zagadnień. Piękne 
konferencje, wrażliwość ser-
ca, bogactwo treści i roze-
znanie we współczesnych 
trendach kulturowych i arty-
stycznych. Bóg zapłać za su-
per rekolekcje! 

Uczestnik rekolekcji dla 
Ruchu Czystych Serc 

Konferencja Pana Karola, któ-
rą poprowadził w naszym do-
mu zakonnym w ramach tzw. 
probacji dla sióstr, była dla 
mnie bardzo wartościowa. Nie 
była to sucha wiedza wyczyta-
na z książek, lecz żywy przekaz 
wiary, świadectwo życia z 
Chrystusem, dzielenie się do-
świadczeniem tego, jak Duch 
Święty działa w nim, poprzez 
niego i w jego codzienności. To 
formacyjne spotkanie dało mi 
wiele do myślenia.  

Uczestniczka spotkania for-
macyjnego w ramach  
probacji dla Sióstr 

Podobało mi się prowa-
dzenie konferencji, cieka-
we historie, opowiadania 
i podejście Pani Karoliny 
do nas. Szkoda, ze tak 
krótko mogliśmy gościć 
w naszej szkole Panią 
Karolinę. Chcemy 
jeszcze!!! 

Uczestnik rekolekcji 
szkolnych 


