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Wrocław, 17.10.2010

Sprawozdanie z IV Światowego Kongresu Byłych Wychowanków Don
Bosco w Rzymie.

W dniach od 29.09.2010 do 3.10.2010 odbył
się IV Światowy Kongres Byłych Wychowanków ks.
Bosko w Rzymie. Głównym miejscem obrad był Dom
Salesianum (Pisana). Zgromadzenie założyło sobie
trzy główne cele:
1) Otwarcie obchodów setnej rocznicy Zgromadzenia, które zostaną zakończone w
Turynie w roku 2011 – dokładnie sto lat po zwołaniu I Międzynarodowego Kongresu.
2) Wybór członków Zarządu Konfederacji Byłych Wychowanków ks. Bosko, w tym
nowego Prezydenta Światowego.
3) Praca nad i zatwierdzenie Statutu Światowej Konfederacji, który zostanie następnie
ratyfikowany przez Księdza Generała.

Oprócz trzech głównych założeń, można
wyszczególnić szereg podrzędnych, co nie oznacza, że
nieistotnych, celów, m.in.:
•

informacyjny

•

formacyjny

•

integracyjny

Oficjalnym językiem Kongresu był włoski. Podczas obrad można było posługiwać się
również francuskim, angielskim, portugalskim oraz hiszpańskim. Zgromadzenie zatrudniło
symultanicznych tłumaczy, którzy poruszali się w obrębie pięciu wyżej wymienionych
języków, w celu zmniejszenia problemów komunikacyjnych do możliwego minimum.
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Dzień 1. środa 29.09.2010
1) godz. 20:30 – powitanie oraz krótka prezentacja delegacji z poszczególnych krajów
Podczas wieczornego spotkania reprezentanci krajów mieli okazję przedstawić
wszystkich obecnych z danego państwa. Każdy został wymieniony z imienia, nazwiska i
funkcji jaką pełni w strukturach Krajowej Federacji BWS. Spotkanie uświetniła osoba
Księdza Generała – Fr. Pascual Chavez Villanueva, który nie tylko uważnie przysłuchiwał
się wszystkim wypowiedziom, ale również podjął trud przywitania się z każdym z osobna.
Polską delegację przedstawiła animatorka BWS z prowincji św. Jana Bosko – pani
Ewa Diug-Pawłowicz. W składzie tej delegacji, oprócz wyżej wymienionej, znajdowały
się jeszcze dwie osoby: ks. Jan Gondro, pełniący funkcję prowincjonalnego delegata ks.
Inspektora do spraw BWS, oraz pani Aleksandra Pawłowicz – liderka BWS z terenu
prowincji św. Jana Bosko. Pani Ewa Diug-Pawłowicz podkreśliła, że struktury BWS w
Polsce są dopiero na etapie formacyjnym. Najprawdopodobniej, na terenie naszej
prowincji, pierwsze powojenne, i należy podkreślić, że bardzo jeszcze nieśmiałe, działania
związane z tworzeniem się sformalizowanych grup BWS zostały podjęte dopiero ok. 8 lat
temu, właśnie przez p. E. Diug-Pawłowicz. Chcieliśmy wziąć udział w Kongresie, aby
posłuchać i nauczyć się w jaki sposób takie struktury są tworzone i jak działają. Mamy
również nadzieję nawiązać kontakty z przedstawicielami BWS na całym świecie,
wymienić się doświadczeniem i utrzymywać stały kontakt z nimi celem włączenia naszej
krajowej działalności w struktury światowe.
Dzień 2. czwartek 30.09.2010
1) godzina 8.00 – rozpoczęcie Kongresu uroczystą
Mszą św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie
Kongres został zainaugurowany uroczystą Mszą Św. w Bazylice św. Piotra,
celebrowaną przez Biskupa Tarcisio Bertone w towarzystwie delegatów krajowych. W
oprawę liturgiczną włączyli się przedstawiciele różnych państw. Prezydent Światowej
Konfederacji BWS, Francesco Muceo, zaprosił reprezentantki Polski do niesienia darów
ofiarnych (wino i chleb). Msza św. miała charakter międzynarodowy pomimo tego, że
językiem wiodącym był włoski.
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2) godz. 15.00 – nieformalne spotkanie BWS z
Europy
Spotkanie to miało na celu podzielenie się
doświadczeniem.

Każdy

z

przedstawicieli

zrelacjonował sytuację BWS w jego kraju i opisał jakie żywi nadzieje na przyszłość. Pani
Aleksandra Pawłowicz wyraziła ubolewanie, że w Polsce nie ma wciąż struktur BWS,
m.in. brak Krajowej Federacji. Również komunikacja między prowincjami pozostawia
wiele do życzenia. Podkreśliła jednak, że Prowincja Jana Bosko (Wrocław) szybko się
rozwija. Organizacja nie jest jeszcze do końca sformalizowana, ale mamy nadzieję, że
jest to tylko kwestią czasu. Byli wychowankowie gromadzą się głównie wokół
Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty Stein we Wrocławiu. Wielu z nich
jest „podwójnymi absolwentami”, co oznacza, że uczęszczali zarówno do wymienionego
wyżej gimnazjum jak i do Prywatnego Liceum Salezjańskiego im. św. Dominika Savio
we Wrocławiu. W tym roku w maju, został zorganizowany I Kongres Byłych
Wychowanków Salezjańskich z terenu Prowincji św. Jana Bosko.
Drugim celem spotkania w grupie europejskiej było stworzenie listy mailowej, w celu
ułatwienia komunikacji między przedstawicielami państw europejskich. Utworzono
następującą listę:
Name
Luisa Bertiato
Aleksandra Pawlowicz
Nives Zivkovic
Sean Murray
Angel Gudiña
Ewa Diug-Pawlowicz
Jesús Guerra Ibañez
Paul Ripaud
Benoit Deseure
Dominique Delat
Michel Dominique
Michal Hort
Ivan Zitnansky
Michal Nemcek
Enrico Peretti
Peter Hunter
Daniel Lago

Nation
Italy
Poland
Croatia
Great Britain
Spain
Poland
Spain
France
France
France
Belgium South
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Italy
Great Britain
Portugal

Mail
luisa_bertiato@hotmail.com
ola.pawlowicz3@gmail.com
nives.zivkovic@yahoo.com
sean.bosco@yahoo.co.uk
angelgudina@yahoo.es
ewa_pawlowicz13@o2.pl
delegado@confedebosco.es
paul.ripaud@laposte.net
bdeseure@yahoo.fr
ddelat@nordnet.fr
dominiquemichel@skynet.be
michalhort@yahoo.it
ivkoz@hotmail.com
michal.nemcekm@gmail.com
enrico.peretti@gmail.com
huntersjourney@hotmail.com
daniel.p.lago@gmail.com
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Luk Delft
Francisco Salazar
Ana Gomes da Silva

Belgium North delft.luk@donbosco.be
Spain
presidente@confedebosco.es
Portugal
ana.gsilva@gmail.com

3) godzina 16.00 – otwarcie IV Światowego Kongresu Byłych Wychowanków ks. Bosko
oraz obchodów setnej rocznicy Zgromadzenia
•

Przemówienie Światowego Prezydenta BWS – Francesco Muceo

Prezydent zdał krótką relację z ostatnich sześciu lat działalności organizacji, której
przewodniczył. Wspomniał m.in. o ustanowieniu Szkoły Liderów w Ameryce Łacińskiej
oraz w Europie; o szerokiej działalności poszczególnych struktur krajowych, którą miał
zaszczyt nadzorować; o tworzeniu strony internetowej, czy też zwołaniu Światowego
Kongresu. Podkreślił rolę rodziny, dziękując przy tym swojej żonie, która przez te
wszystkie lata pomagała mu i wspierała. Zaznaczył, że każdy człowiek powinien zrobić
coś „własnymi rękoma”. Nie ważne co to będzie – można zasadzić drzewo, napisać
książkę czy też założyć szkołę katolicką – najważniejsze, żeby zostawić po sobie jakiś
ślad, bo tylko w ten sposób można dążyć do
zmian, które w rezultacie przyniosą nam nowy
świat. Działalność w światowych czy krajowych
strukturach BWS jest właśnie takim zostawianiem
„odcisków swoich stóp” na ziemi – oby każdy
taki odcisk wiązał się ze zmianą na lepsze.
•

Przemówienie Światowego Delegata – Pastor Don José Ramírez

W swoim wystąpieniu Pastor Don José Ramírez poinformował zebranych, że
obejmując urząd Światowego Delegata na początku 2009 roku sformułował strategiczny plan
działania, w którym za jeden z najistotniejszych celów uznał formację Byłych Wychowanków
oraz delegatów. Należy zadbać o pogłębienie tożsamości BWS oraz wzmocnienie poczucia
przynależności do rodziny salezjańskiej i Kościoła. Wyraził przekonanie, że zadaniem numer
jeden jest dobra formacja liderów BWS „na dziś i na jutro”. Szkoły Liderów (w różnych
krajach i na różnych kontynentach) mają tu istotną rolę do spełnienia.
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Pastor Don José Ramírez podkreślił, iż musimy pamiętać o otwarciu się na Boga, a
konkretniej na działanie w nas Ducha Świętego. Bez tego nastawienia musielibyśmy pozostać
w naszej ludzkiej ograniczoności, bez możliwości pokonania tego, co w nas słabe, bo tylko
ludzkie. Nie potrafilibyśmy doświadczyć jedności. Jako ludzie czasami jesteśmy podzieleni
nie dlatego, że jesteśmy różni, ale dlatego, że jesteśmy samolubni. W otwarciu na Boga
potrafimy to pokonać.
•

Przemówienie Sekretarza oraz Skarbnika.

•

Przemówienia radnych oraz debata

Podkreślono przede wszystkim ekumeniczny
charakter Konfederacji BWS – w swoich szeregach
mamy przedstawicieli różnych kultur i religii. Dzięki
temu możemy się wiele nauczyć od siebie nawzajem.
Katolicy, na przykład, którzy stanowią przeważającą
większość organizacji, powinni brać przykład z
Muzułmanów – dla których modlitwa jest świętością. Należy pamiętać, że wszyscy jesteśmy
uczniami ks. Bosko, którego zawsze powinniśmy stawiać sobie za wzór. Przynależność do
rodziny salezjańskiej obliguje nas do wspólnej pracy. Jezus uczył swoich uczniów jak żyć i
pracować razem. Nie jest to łatwe, ale naszym zadaniem jest odpowiadać na potrzeby świata
– nie wolno nam zachować milczenia. Życie jest darem, którego nie możemy zmarnować. Jan
Bosko był zarówno świadkiem jak i konkretnym działaczem. My też musimy zacząć swoją
działalność

od

zrobienia

czegoś

konkretnego.
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4) godz. 20:45 – słówko Księdza Generała
W swoim wieczornym słówku Ksiądz Generał mówił o cechach, które powinny
charakteryzować dobrego lidera. Dwóch apostołów chciało być szczególnie blisko Jezusa
– Piotr i Jan. Można przypuszczać, że marzyli również o sławie i pewnego rodzaju
wielkości, będących naturalną konsekwencją zażyłości z tak ważną osobą. Jezus
wytłumaczył im jednak, że wielkość nie jest przeciwieństwem małości. Dlatego właśnie
lider musi nauczyć się służyć. Wszelakie kierownicze stanowiska nie mogą wiązać się z
władzą, ponieważ władza niszczy – to autorytet pozwala wzrastać. Granica między
władcą a autorytetem jest cienka, ale trzeba jasno opowiedzieć się po stronie autorytetu.
Ksiądz Generał wymienił również szereg innych cech; lider powinien:
•

respektować inne poglądy, ale nie rezygnować z zasadniczych wartości

•

posiadać wewnętrzny spokój ducha

•

mieć czas

•

posiadać umiejętność komunikowania się z innymi (również z osobami
pochodzącymi z całkowicie odmiennych kultur)

•

unikać napięć, łagodzić konflikty i rządzić pokojowo

•

być otwarty na cały świat; nie może ograniczyć swoich działań do konkretnego
regionu jeśli jest liderem światowym

Dzień 3. piątek 1.10.2010
1) godz. 7.00 – Msza św. w Salesianum celebrowana przez don Adriano Bregolin
2) godz. 9.00 – wątek formacyjny przedstawiony przez ks. Pierluigi Cameroni
Don Pierluigi Cameroni zapoznał zebranych z postacią Alberto Marvelliego (19181946), byłego wychowanka salezjańskiego, który chętnie
oddał się w służbę Chrystusowi i Ewangelii, z wielkim
entuzjazmem angażując się w życie swojego kraju,
miasta (Rimini) oraz najbliższego otoczenia, niosąc
zawsze pomoc ubogim, bezdomnym i najbardziej
potrzebującym.
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3) godz. 9.30 – prezentacja kandydatów na nowego Światowego Prezydenta i do Zarządu
BWS

Kandydaci:
1. Bacian Jair (Ameryka Łacińska)
2. Castellenos Julio David (Gwatemala)
3. Cubeta Antonio (Europa)
4. Fell Amado Claudia (GEX) (Ameryka Łacińska)
5. Fuster Jaime (Ameryka Łacińska)
6. Genes Diego (Ameryka Łacińska)
7. Gudina Angel (GEX) (Europa)
8. Gupta Rajesh (Azja)
9. Hunter Peter (Europa)
10. Muceo Francesco (Europa)
11. Musenga Antoine (Afryka)
12. Pessoa Cavalcante Eduardo (Ameryka Łacińska)
13. Sapienza Domenica (GEX) (Europa)
14. Tikmany Rajiv (Azja)
15. Tunez Isaac (Europa)
16. Vaz Victor (Azja)
17. Villaplana Carlos (Europa)
4) godz. 11.15 – zatwierdzenie zasad głosowania
5) godz. 12.00 – głosowanie
Lista krajów upoważnionych do głosowania znajduje się w broszurce z Regulaminem
Kongresu. Polska, pomimo nie uiszczania rocznych składek członkowskich, również
została dopuszczona do głosowania.
6) godz. 15.30 – praca nad statutem w grupach językowych
7) godz. 21.00 – raporty z działalności poszczególnych krajów

7

8
Przedstawiciele poszczególnych państw zdali relację z działalności Krajowych
Federacji. Przytoczę tylko kilka przykładowych raportów, żeby dać obraz czym zajmują
się organizacje BWS na całym świecie.
Słowacja:
•

26 centrów oratoryjnych; 2 szkoły

•

organizacja corocznych spotkań pielgrzymkowych

•

organizacja spotkań BWS przy szkołach, w których się uczyli – co 5 lat

•

liczne projekty edukacyjne zarówno dla BWS jak i dla nauczycieli salezjańskich

•

utworzenie zespołu muzycznego

•

starania o wybudowanie specjalnego budynku, który będzie miejscem spotkań
BWS

Indie:
•

organizacja

Olimpiad

Specjalnych

dla

dzieci

umysłowo

lub

fizycznie

niepełnosprawnych (Victor Vaz)
•

centra okulistyczne – darmowe operacje np.
operowanie katarakty

•

doradztwo zawodowe

•

darmowe kursy wieczorowe dla najuboższych
i/lub dyskryminowanych

•

organizacja szeregu imprez mających na celu
animację i kształcenie tożsamości BWS

•

kompletna baza wszystkich BWS (skomputeryzowana)

•

szkoły liderów (GEX)

•

zbiórka pieniędzy dla potrzebujących (poprzez loterie, koncerty i inne akcje)

•

współpraca z domami starców, hospicjami i więzieniami

•

…

Należy dodać, że każde wydarzenie zostaje skrupulatnie opisane i opatrzone zdjęciami. W
Indiach raport bez fotografii ilustrujących opisywane akcje jest nieważny.
Gwatemala:
•

organizowanie szkoleń technicznych (wykształcenie elektryka, mechanika itp.)
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Hiszpania:
•

coroczne spotkania zarządu (1 czerwca)

•

prowadzenie gazety BWS o zasięgu państwowym – Don Bosco

•

EUROBOSCO – spotkania dla młodych BWS (raz do roku; w tym roku takie
spotkanie odbędzie się w Maladze)

•

Zarząd GEX – spotkania co roku
Należy zaznaczyć, że wszyscy przedstawiciele Krajowych Federacji podkreślali rolę

formacji w duchu Salezjańskim. Jako jeden z najważniejszych celów zostało wymienione
kształtowanie tożsamości BWS (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej). Ważne jest
organizowanie zjazdów i konferencji, zarówno w obrębie danego państwa, jak i na szczeblu
międzynarodowym czy też światowym. Żeby istniała między nami jakaś realna więź musimy
się znać.
Dzień 4. sobota 2.10.2010
1) godz. 7.00 – Msza św. celebrowana przez don Jose Pastor Ramirez
2) godz. 9.00 – ogłoszenie nowego Prezydenta Światowej Konfederacji BWS
oraz przemówienie Księdza Generała
Prezydentem Światowej Konfederacji
BWS został, wybrany ponownie, Francesco
Muceo. W kilku słowach wyraził swoją
wdzięczność

za

zaufanie,

którym

został

obdarzony i obiecał nie zawieść nadziei w nim
pokładanych.
Ksiądz Generał, po ogłoszeniu nowego
prezydenta oraz członków nowego zarządu, wygłosił przemówienie o tożsamości BWS.
Zauważył, że można podzielić Byłych Wychowanków ks. Bosko na 4 grupy:
1. Ludzie, którzy tak naprawdę nie mają wiele wspólnego z
salezjańskim życiem i salezjańskością jako taką. Owszem uważają się
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za pewnego rodzaju „produkt wychowawczy” ks. Bosko – ale
traktują to raczej jako anegdotę.
2. Ludzie otwarci na świat salezjański i dzieło salezjańskie, ale nie
uczestniczący w nim czynnie. Nie są oni częścią organizacji.
3. Ludzie, którzy czują, że powinni się jakoś odwdzięczyć za
salezjańskie wychowanie; mają poczucie misji; wiedzą, że muszą coś
z siebie dać innym.
4. Ludzie, którzy czują się częścią większej organizacji. Salezjańskość
jest dla nich sposobem na życie. Działalność w organizacji
salezjańskiej jest ich projektem życiowym.
Ważne, żeby określić w której grupie znajduje się każdy z nas, szczególnie że nie istnieje
jednoznaczna definicja Byłego Wychowanka Salezjańskiego.
W kolejnych słowach Ksiądz Generał wyjaśnił czym
powinien charakteryzować się Były Wychowanek, należący
do Konfederacji. Swoją wypowiedź rozwinął w trzech
punktach:
a) moralność – BWS powinien kierować się jasno
określonymi zasadami, mającymi na celu ogólnie pojęte dobro ludzkości. Jego duchowym
przewodnikiem winien być ks. Bosko.
b) kompetencja zawodowa – jeśli BWS ma być również nauczycielem lub przewodnikiem
(w

jakiejkolwiek

dziedzinie)

powinien

być

profesjonalistą.

Jeśli

zabraknie

mu

profesjonalizmu, nie będzie mógł być autorytetem.
c) oddanie i charyzma społeczna – chęć działania na rzecz innych oraz czerpanie radości z
owego działania.
Ksiądz Generał podkreślił również rolę organizacji lokalnych i pracy u podstaw.
3) godz. 10.30 – 15.00 praca nad Statutem
4) godz. 16.00 – spotkanie w młodzieżowej grupie europejskiej (GEX)
Głównym celem spotkania było przekazanie informacji o Szkole Liderów dla BWS z
Europy. Ustalono konkretny termin, w którym mają się odbyć szkolenia – 7.04.2011 –
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10.04.2011. Miejscem spotkania będzie Belgia (Liege). W kolejnych latach planuje się
zorganizowanie Szkoły Liderów w Wenecji (2012) oraz w Bratysławie (2013).
Dzień 5. niedziela 3.10.2010
1) godz. 8.15 – 11.30 – praca nad Statutem; głosowanie oraz zatwierdzenie nowego
Statutu
2) godz. 11.45 – uroczysta Msza św. kończąca Kongres celebrowana przez Księdza
Generała
Ksiądz Generał wygłosił homilię w trzech językach, co podkreśliło raz jeszcze
międzynarodowość organizacji BWS. Wyraził wdzięczność za podjęty trud obrad i
nadzieję, że zaniesiemy do naszych krajów i prowincji to, co zostało wypracowane na
szczeblu światowym.

Opracowała: Aleksandra Pawłowicz,
Liderka BWS z Prowincji św. Jana Bosko

Zdjęcia udostępnił: ks. Jan Gondro,
Delegat ks. Inspektora do spraw BWS
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