Protokół z posiedzenia Sekretariatu Rady Regionu Europa Centralno-Wschodnia
Wrocław 28-30 września 2012

Obecni :
Sekretariat Regionu Europa Centralno-Wschodnia w składzie:
Helena Jankowska- Radczyni Rady Światowej SSW
Peter Jakubik- administrator
Darina Ciernikova- formacja
Barbara Pierańska -sekretarz
S.Małgorzata Ogrodnik CMW- delegatka Regionu
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Informacja z posiedzenia Rady Światowej : Rzym , grudzień 2011
Przygotowania Regionu do Światowego Kongresu SSW
Solidarność ekonomiczna
Wymiana informacji ( komunikacji) na poziomie : centrum lokalne- prowincja – rada
regionu
Przygotowania w Regionie do celebracji 200-lecia urodzin św. Jana Bosko
Kalendariun Sekretariatu 2012-2014
Wnioski, wolne głosy
Spotkanie z Dorotą Dorosz -koordynatorką Prowincji Wrocławskiej i s.delegatką
Anną Świątek

ad, 1.2) Radczyni Rady Światowej Regionu Helenka Jankowska zdała relację z posiedzenia
Rady Światowej , która odbyła się od 8-11 grudnia 2011 w Rzymie. Przedstawiono na niej
nowego delegata Światowego , został nim Giuseppe Casti SDB. Rada zajmowała się m.in.
przygotowaniem do Światowego Kongresu SSW. Wypracowany został Program Kongresu,
Regulamin Kongresu. Omawiano również solidarność ekonomiczną Stowarzyszenia.
Korzystając z okazji Radczyni H.Jankowska przypomniała najważniejsze cele Światowego
Kongresu :
a) zatwierdzenie Projektu Życia Apostolskiego
b) wybór Koordynatora Światowego
c) rozeznanie sytuacji współpracowników w świecie

ad,3)
Na spotkaniu Konsulty Regionu w Rozomberok w październiku 2011 r. osiem Prowincji z
naszego Regionu odpowiedziało pozytywnie na pytanie czy jest potrzeba wspomagania
ekonomicznego Rady Regionu Europa Centralno-Wschodnia. Wówczas , podczas głosowania
uchwalono, że 10% z rocznych składek Prowincji będzie przekazywane na konto
administratora Regionu. Administrator Regionu Peter Jakubik nie otrzymał informacji od
rad Prowincjalnych świadczących o zrozumieniu powagi sytuacji. Brak jest koordynacji
współdziałania z administratorami prowincjonalnymi w sprawie płacenia składek na
utrzymanie Sekretariatu. Sekretariat Rady Regionu uważa, że taka sytuacja wynika z tego że
Region SSW to nowa struktura i należy wierzyć, że następcy będą mieli już lepsze
zrozumienie wśród członków Stowarzyszenia. Nie mniej konieczność formacji ekonomicznej
na każdym poziomie jest ciągle aktualna. Rada Regionu apeluje o zrozumienie celowości
tworzenia funduszu solidarności potrzebnego do jej działania. Należy otwarcie mówić o
solidarności ekonomicznej posługując się wypracowanymi obowiązującymi dokumentami
salezjańskimi
ad.4
Radca Regionu Helena Jankowska zadała pytanie: „ Jaki jest odbiór Rady Regionu przez
rady lokalne poszczególnych Prowincji? Czy do członków Sekretariatu zwracały się
Prowincje o udzielenie pomocy, informacji itp.
Z wypowiedzi uczestników posiedzenia wyciągnięto wnioski:
Członkowie rad lokalnych nie do końca orientują się w strukturach Stowarzyszenia. Wymiana
informacji- rada regionu- prowincja- rada lokalna jest niedoskonała , gdyż nawet Prowincja
nie zawsze wie co dzieje się w Regionie i odwrotnie.
Darinka Ciernikova przekazała, że jedynie Koordynator Zlatko Storek ( Croazia) oraz
Mirosław Hartung ( Prowincja Warszawska) coraz wspólnota Salezjanów
Współpracowników z Moskwy zwrócili się do niej z prośbą o dokumenty formacyjne.
Materiały formacyjne istnieją, ale jest problem z przetłumaczeniem i oddaniem w
tłumaczeniu „ducha salezjańskiego”
Bardzo dużo zależy od delegata i Jego zaangażowania. Jeżeli delegat jest aktywny wspólnota
nie ma problemów z dostępem do dokumentów.
Rada Regionu zachęca do korzystania z dokumentów obecnych na stronach internetowych
Salezjanów.
Z każdego spotkania koordynatora Regionu powinna wpływać do koordynatorów Prowincji
krótka, konkretna relacja.
Członkowie Sekretariatu zwracają się z prośbą do Koordynatorów, żeby stosowali zasadę
potwierdzenia odbioru i przeczytania odebranej korespondencji.
ad 5
Za celebrację 200-lecia urodzin św. Jana Bosko odpowiedzialni są ks. Inspektorzy Salezjanie Współpracownicy włączają się ze swoimi programami w program obchodów
Prowincji. Prowincje działają podobnie : podjęły tematykę formacyjną opartą o wspomnienie
i życiorys ks. Jana Bosko, oraz pogłębiają znajomość systemu prewencyjnego.- najczęściej o
Wiązankę ks. Generała, organizują studia formacyjne , modlą się , organizują dni skupienia i
rekolekcje.

ad.6
Zaplanowano :
do kwietnia 2013

2013

10-12 maj

2014

14-15 wrzesień
marzec - kwiecień
wrzesień

Spotkania z Radą Prowincjalną :Polski ( Piła oraz
Kraków) Czech, Słowacji , Chorwacji , Słowenii
oraz Węgier .
Moskwa-posiedzenie Sekretariatu, spotkanie z
Radą Prowincjalną Europa Wschodnia.
Wegry –Konsulta Regionu
Polska – Ląd- posiedzenie Sekretariatu
Polska-Częstochowa- Kongres Regionu

ad.7.
1. Rada Regionu zachęca do odwiedzania stron internetowych Zgromadzenia
Salezjańskiego i korzystania z umieszczonych tam dokumentów formacyjnych
2. Z okazji rozpoczynającego się Roku Wiary Rada zachęca do pogłębienia dokumentów
Papieża Benedykta XVI- przede wszystkim „Porta Fidei”
3. Rady Prowincjalne Rada Regionu prosi o kontakt i dzielenie się „dobrą praktyką” na
stronach internetowych celem upowszechniania jej w Regionie
4. Rada apeluje o zrozumienie celowości tworzenia funduszu solidarności ekonomicznej
dla Rady Regionu złożonego z 10% wpływu ze składek rocznych Prowincji. W
oparciu o dokumenty salezjańskie zachęca do otwartości mówienia o solidarności
ekonomicznej.
5. Rada Regionu zwraca się z pytaniem do wszystkich Prowincji : Czy są w Prowincjach
organizowane Konsulty Rodziny Salezjańskiej? i Czy uczestniczą w nich Salezjanie
Współpracownicy.
6. Odnośnie organizacji Konsulty i Kongresu Regionalnego Rada przekaże Radom
Prowincji informację kto zgodnie z PŻA może w tych spotkaniach uczestniczyć.
7. Rada Regionu rozezna się w sprawie organizacji Kongresu we wrześniu 2014 : wyśle
zaproszenie do koordynatora światowego, sporządzi wstępny kosztorys, ustali miejsce
pamiętając, że planuje się wstępnie udział ok. 120 osób.
8. Powiadomi Rady Prowincji , żeby zaplanowały terminy w/ wymienionych spotkań i
przygotowały się do nich.
9. Przedstawiciele Rady Regionu skontaktują się bezpośrednio z koordynatorami Rad
Prowincjalnych : Europa dell Est oraz Ungheria celem przygotowania spotkania z
członkami Rady.
10. Propozycja Petera Jakubika : celem zaznajomienia się z sytuacja w poszczególnych
Prowincjach zaproponował , że razem z Darinka Cernikova odwiedzą Prowincje :
Chorwację, Czechy, Slowenię i Słowację. Helenka Jankowska i Barbara Pierańska
odwiedzą polskie Prowincje : Piłę, Warszawę i Kraków. Propozycja została
zaakceptowana.
11. Wszystkich członków Rad Prowincjalnych, lokalnych Rada Regionu o modlitwę za
pomyślny przebieg Kongresu Światowego , przede wszystkim za dobry, przemyślany
wybór Koordynatora Światowego

12. Siostra Delegatka Regionu Małgorzata Ogrodnik podzieliła się z członkami Rady
informacjami o oficjalnym kanonicznym zamknięciu okręgu księży salezjanów
Okręgu Wschód. Do trzech Inspektorii Polskich zostały przyłączone kraje : Rosja do
Piły, Białoruś do Warszawy a Ukraina do Krakowa. Okręg o statusie specjalnym
tworzą Salezjanie obrządku greko-katolickiego i zależą bezpośrednio od ks. Generała.
Salezjanie Współpracownicy wyżej wymienionych krajów, tworzą jedną Prowincję
Europy Wschodniej. Siostra delegatka zadała pytanie : Kto będzie delegatem/
delegatami dla Prowincji Europy Wschodniej? Siostra zaznaczyła , że struktura
Wizytatorii Europy Wschodniej i Gruzji Sióstr Salezjanek nie uległa zmianie.
Spotkanie Sekretariatu zakończyła wspólna modlitwa, podziękowanie H. Jankowskiej
za przybycie, wspólną pracę i rekreację.

Protokołowała : Barbara Pierańska

