SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BYŁYCH WYCHOWANKÓW
SALEZJAŃSKICH W LATACH 2010-2013 (od 29.09.10 do 31.01.13)

W wymienionym wyżej okresie podjęłyśmy się następujących działań:
1. W dniach 29.09.10 – 3.10.10 uczestniczyłyśmy w Światowym Kongresie Byłych
Wychowanków Salezjańskich w Rzymie; nawiązałyśmy kontakty z BWS z całego
świata. Szczegółowe sprawozdanie z tego wyjazdu znajduje się na stronie
www.bws.salezjanie.pl. Brałyśmy udział w wyborach światowego prezesa BWS,
którym ponownie został Francesco Muceo.
2. Zorganizowałyśmy trzy Spotkania Opłatkowe dla BWS (22.12.2010; 22.12.2011;
21.12.2012), podczas których absolwenci, oprócz dzielenia się opłatkiem, mieli okazję
pokolędować oraz posilić się przy suto zastawionym stole. Tradycyjnie już, co roku po
zakończonych wigiliach klasowych przygotowujemy aulę św. Jana Bosko w
Prywatnym Gimnazjum Salezjańskim na przybycie ok. setki absolwentów –
samodzielnie lub z pomocą uczniów zastawiamy stoły jedzeniem, które pozostało po
wigiliach uczniowskich. W ostatnich latach wprowadziłyśmy zwyczaj zbiórki
pieniędzy podczas tych spotkań na akcję pt. Adopcja na Odległość.
3. Opracowałyśmy i staramy się przez cały czas wdrażać własny program działania
młodzieżowych grup BWS o nazwie STA ALLEGRO (Bądź wesół).
4. W dniach 6.04. – 10.04.2011 brałyśmy udział w Szkole Liderów w Liege (Belgia),
która ma na celu kształcić liderów BWS działających w grupach lokalnych oraz
krajowych. Podczas wyjazdu nawiązałyśmy bliższy kontakt z Byłymi Wychowankami
Salezjańskimi ze Słowacji – wstępnie omówiliśmy plan współpracy na przyszłość. W

wyjeździe towarzyszyli nam BWS z polski z Prowincji św. Jana Bosko (Przemysław
Wronecki oraz Jakub Krużycki).
5. Z inicjatywy oraz z pomocą ks. dyr. Jana Gondro zorganizowałyśmy II Zjazd BWS na
Jasnej Górze. Przygotowałyśmy na ten zjazd prezentację multimedialną oraz zabawy
integracyjne (28.05.20011).
6. W dniach 22.08.11 – 27.08.11 korzystając z uprzejmości ks. Dyrektora Jana Gondro,
gościłyśmy Byłego Wychowanka Salezjańskiego z Indii – ks. Cassiusa Correyę,
którego

poznałyśmy

podczas

Światowego

Kongresu

BWS

w

Rzymie.

Zaaranżowałyśmy m.in. spotkanie uczniów naszego gimnazjum z anglojęzycznym
gościem, które odbyło się na obozie w Przesiece. Podczas tego spotkania ks. Cassius
opowiadał o realiach życia w Indiach – m.in. o tym w jaki sposób funkcjonują tam
szkoły salezjańskie oraz ugrupowania byłych wychowanków. Starał się przedstawić
uczniom przynależność do społeczności salezjańskiej jako pewnego rodzaju łaskę, za
która można podziękować podejmując w przyszłości konkretne działania (np. akcje
charytatywne, animację grup młodzieżowych). Oprócz wartości merytorycznej,
spotkanie miało również wartość czysto językową. Do dziś ks. Correya utrzymuje
kontakt mailowy z uczniami i absolwentami naszego gimnazjum.
7. Dnia 19.11.11 zorganizowałyśmy spotkanie integracyjno/informacyjne dla BWS w
domu przy ul. Kanadyjskiej 4 w Gajkowie. Podczas spotkania omówiliśmy m.in.
kwestie Szkoły Liderów w Wenecji, spotkania opłatkowego, zimowego obozu BWS
oraz adopcji na odległość. Mając na uwadze, że śmiech i zabawa są równie ważne jak
formacja oraz tzw. „sprawy poważne” (należy dodać, że zabawa też może formować)
spotkanie połączyłyśmy z imprezowaniem, które przeciągnęło się do godzin
porannych. Podczas zabawy młodsi BWS w naturalny sposób zintegrowali się ze

starszymi członkami grupy. Sprawozdanie oraz zdjęcia znajdują się na stronie
www.bws.salezjanie.pl
8. Podczas ferii 2012 zorganizowałyśmy obóz dla BWS w górach. Nasza grupa
zakwaterowana była w Schronisku pod Łabskim Szczytem, z którego codziennie
organizowałyśmy wycieczki na pobliskie (jak i te bardziej odległe) szczyty. Po każdej
udanej wyprawie BWS mogli się posilić w schroniskowej knajpce, gdzie nad kubkiem
gorącej herbaty czy też grzanego wina (pełnoletni BWS) toczyły się długie rozmowy o
codziennym życiu, Bogu i planach na przyszłość.
9. Dnia 10.03.12 wzięłyśmy udział w kameralnym spotkaniu/szkoleniu liderów grup
BWS z Prowincji Jana Bosko, na którym gościliśmy ks. Inspektora Alfreda Leję oraz
przedstawicielki grup BWS z Poznania. Podczas szkolenia przedstawiłyśmy
prezentację multimedialną.
10. Wzięłyśmy udział w drugim etapie Szkoły Liderów w Wenecji (14-17 marca 2012),
podczas którego zacieśniłyśmy więzy z BWS z Europy i wstępnie poczyniłyśmy plany
co do wymiany polskich BWS z Chorwacją. Towarzyszyli nam BWS z Polski z
Prowincji św. Jana Bosko (Przemysław Wronecki oraz Joanna Urbańska). Również
podczas tego wyjazdu udało się nawiązać współpracę z Angelem Guidina Canicoba
(prezesem młodych BWS z terenu Europy – GEX), co zaowocowało wizytą prezesa w
Polsce i wygłoszeniem wykładów tyczących się ugrupowania. Zdjęcia oraz
sprawozdanie można znaleźć na stronie internetowej BWS.
11. Staramy się prowadzić do integracji obecnych uczniów z byłymi wychowankami,
dlatego też BWS często uczestniczą w wyjściach poszczególnych klas lub nawet całej
szkoły. Pełnią funkcję opiekunów pomocniczych na obozach integracyjnych w
Przesiece oraz na wycieczkach szkolnych. W roku 2012 (maj) pomagali nauczycielom

naszego gimnazjum na wyciecze klasy 2a i 3a do Zakopanego i Tatralandii (Barbara
Cieślak, Daria Figura, Paweł Olszowiak).
12. Uczestniczyłyśmy w Zjeździe Oświęcimskich Byłych Wychowanków Salezjańskich
w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. Podczas tego spotkania
krótko zaprezentowałyśmy naszą grupą oraz nawiązałyśmy wstępną współpracę z
panią prezes BWS Eweliną Matyjasik, którą później miałyśmy przyjemność gościć na
Kongresie we Wrocławiu jako przedstawicielkę Prowincji Krakowskiej.
13. Wraz z uczniami gimnazjum BWS podjęli się akcji charytatywnej „Nakręć się na
Marysieńkę”, która polegała na zbieraniu nakrętek plastikowych, dzięki którym chora
Marysia mogła dostać potrzebny sprzęt do rehabilitacji. Akcja okazała się ogromnym
sukcesem. Na początku czerwca zawiozłyśmy nakrętki do Krakowa, gdzie odebrała je
kuzynka Marysi – Katarzyna Krupa.
14. Dnia 1.07.12 zorganizowałyśmy imprezę na powietrzu w Gajkowie, która miała być
radosnym świętowanie udanego minionego roku szkolnego – na imprezie nastąpiła
integracja najmłodszych BWS (czyli absolwentów z roku 2012) ze starszymi
członkami grupy. Świętowanie było połączone z obchodami urodzin liderki.
15. W dniu 17.11.12 zorganizowałyśmy III Kongres BWS z Prowincji św. Jana Bosko z
uwzględnieniem prowincji Krakowskiej, podczas którego głównym prelegentem był
prezes GEX – Angel Gudina Canicoba. Gość wygłosił wykłady w języku angielskim,
tłumacząc niektóre fragmenty na język włoski. Dotyczyły one głównie działalności
BWS w świecie oraz tożsamości. Kluczowe partie wykładów zostały przetłumaczone
na język polski przez jednego z absolwentów – Michała Zawiszę Woyczyńskiego. W
ramach wieczornej rozrywki i integracji grupa BWS uczestniczyła w rozgrywkach
laserowego paintballa (dwugodzinna sesja). Prezes Canicoba również wziął udział w
zabawie.

16. Zawsze w okresie zimowym organizujemy liczne wyjścia BWS na lodowisko, gdzie
możemy cieszyć się po prostu z bycia razem.
17. W okresie trzech lat powstało dużo artykułów/sprawozdań/galerii zdjęć tyczących się
działalności grupy BWS, które można znaleźć na salezjańskich stronach
internetowych oraz w gazetce szkolnej Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im.
św. Edyty Stein we Wrocławiu - „Bosca Gazetka”. Są one szczególnie cenne dla
uczniów, którzy zastanawiają się nad dołączeniem do grupy w przyszłości.

