Ksiądz Bosko zawsze podkreślał, że radość i śmiech są do życia niezbędne. A jak
wiadomo, im więcej ludzi (oczywiście tych właściwych), tym więcej śmiechu. I tutaj należy
pamiętać, że ze szczerego śmiechu może wyniknąć wiele dobra. Dlatego też postanowiliśmy
zebrać wychowanków Don Bosco w jednym miejscu. Mam przyjemność zaprosić wszystkich,
którzy czują się Byłymi Wychowankami Salezjańskimi na II Kongres BWS w Częstochowie,
który odbędzie się 28 maja 2011 roku. Jest to znakomita okazja do powspominania, zawarcia
nowych (również międzynarodowych!) znajomości, a także spojrzenia w przyszłość.
Postaramy się zdefiniować tożsamość BWS oraz określić ich misję (jeśli takową posiadają).
Zastanowimy się wspólnie co chcielibyśmy osiągnąć jako grupa/organizacja: co zrobimy dla
innych, ale również i dla siebie. Łączy nas pewna więź, niezależnie od wieku czy
pochodzenia. Warto się przekonać czy i Ty czujesz tę więź. Przyjedź, to tylko jeden dzień. W
najgorszym wypadku go stracisz, ale możesz też dużo zyskać.
W programie zjazdu nie zabraknie Mszy św. na Jasnej Górze, wykładu Światowego
Delegata do spraw BWS (wykład w języku angielskim; dostępne tłumaczenie), relacji ze
szkoły Liderów w Liege (krótka informacja o tym kursie poniżej), prezentacji multimedialnej,
burzliwych dyskusji oraz przedstawienia (bardzo atrakcyjnych, mam nadzieję ) ofert na
przyszłość. Będzie również czas na wspominanie. Zachęcamy także do skorzystania z obiadu.
Prosimy o rejestrację na stronie http://www.bws.salezjanie.pl/ , najpóźniej do 16
maja. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: jgondro@salezjanie.pl
lub pocztą na: Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty Stein. ul. B.Prusa 78,
50-318 Wrocław; tel./fax:(0-71) 322-25-10.
ZAPRASZAMY !!!

W dniach 7.04.11 – 10.04.11 rozpoczął się 3-letni kurs Szkoły Liderów w Liege (Belgia),
mający na celu kształcenie liderów lokalnych oraz krajowych grup BWS. Kolejne szkolenia odbędą się
w Wenecji (16.03.12 – 18.03.12) oraz Bratysławie (data do ustalenia). W kursie wzięli udział Byli
Wychowankowie z sześciu krajów europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Słowacja
oraz Polska), a także delegaci krajowi (sdb) do spraw BWS, w tym Fr. Jose Pastor Ramirez
Fernandez – delegat światowy z ramienia Księdza Generała. Oficjalnymi językami były: włoski,
angielski oraz hiszpański. Kurs ma charakter otwarty, co oznacza, że w kolejnych latach mogą
dołączyć nowi uczestnicy z terenu Europy.

