PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY INSPEKTORIALNEJ SWS
PROWINCJI ŚW.JANA BOSKO
WROCŁAW, ul. B. Prusa 78
22.04.2006 r

Obecni na spotkaniu:
1.Ks.Insp.Bolesław Kaźmierczak- Inspektor Prowincji św. Jana Bosko
2.Ks.Jan Gondro-Delegat Krajowy i Inspektorialny
3.Krzysztof Kuczera- Koordynator Inspektorialny
4.Barbara Pierańska- Administrator
5.Dyderski Tadeusz-Kronikarz
6.Kokot Krzysztof-Radca ds. Apostolatu
7.Lisowski Zdzisław-Radca
8.Mszyca Marek-Radca ds.Komunikacji Społecznej
9.Zaborowska Genowefa-Sekretarz
Spotkanie rozpoczęto modlitwą i powitaniem uczestników przez Koordynatora Insp.
SWS Krzysztofa Kuczerę. Następnie został przedstawiony program posiedzenia:
1. powitanie
2. odczytanie protokółu z poprzedniego posiedzenia
3. krótkie podsumowanie Dnia Formacyjnego
4. relacja ze spotkania Konferencji Krajowej
5. wstępne informacje odnośnie Kongresu Światowego
6. omówienie realizacji programu formacyjnego
7. aktualne sprawy
8. sprawy finansowe
9. wolne głosy i wnioski
10.zakończenie i modlitwa
ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 17-18.02.2006r odczytała Genowefa
Zaborowska. Protokół został przyjęty.
Ad.3.
Odnośnie Dnia Formacyjnego, Ks. Delegat Krajowy i Inspektorialny poinformował,
że został on zorganizowany w oparciu o szkołę salezjańską. Na przyszłość prośba do
Rady Inspektorialnej, aby przyjechała wcześniej do pomocy organizacyjnej.
76 uczestników Dnia Formacyjnego wpłaciło po 10 zł od osoby na sprawy
organizacyjne i obiad..
Plan Dnia Formacyjnego przewidywał:
Godz.11.00
* Spotkanie formacyjne na auli św. Jana Bosko- zapoznanie się z wiązanką ks.
Generała.
* Tożsamość i miejsce duchowości salezjańskiej w środowiskach naszego
posłannictwa - Krzysztof Kuczera - Koordynator Krajowy SWS, oraz
dopowiedzenie przez kilku Współpracowników
* Aktualny stan prac nad Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia
Współpracowników Salezjańskich - Ks. Jan Gondro -Krajowy Delegat SWS
* prawy bieżące SWS- Barbara Pierańska i członkowie Rady Inspektorialnej.
* Wolne Głosy
Godz.13.00 - Msza św. z okazji I Rocznicy śmierci Jana Pawła II

Godz. 14.15 - Wspólny posiłek
Plan Dnia Formacyjnego został zrealizowany w całości.
Temat „Tożsamość i miejsce duchowości salezjańskiej w środowiskach naszego
posłannictwa”, okazał się tematem bardzo trafionym, wywołał żywą dyskusję wśród
uczestników. Świadectwa nawiązywały do konkretnych spraw dnia codziennego.
Mimo że dużo osób było nowych, były bardzo pozytywne wypowiedzi na temat
duchowości salezjańskiej, znaczenia rodziny i referatów.
Rada oceniła wysoko referaty, dyskusję, oraz świadectwa składane w czasie
dyskusji.
Uroczysta Msza św. była wspaniałym przeżyciem dla wszystkich. Przyrzeczenia na
ręce ks. Inspektora złożyło 9 osób.
Dzień Formacyjny ,oprócz spraw organizacyjnych i formacji był wielką
manifestacją radości i integracją Współpracowników Salezjańskich Prowincji św.
Jana Bosko.
Ad.4 i 5.
Zostały podane wiadomości z Krajowej Konferencji, która odbyła się w Pile, w dniu
01.04.2006r.
Główną uwagę zwrócono na formację początkową. We Wspólnotach Lokalnych
formacja dla kandydatów powinna odbywać się osobno, co najmniej raz w kwartale.
Wszystkie prowincje podzieliły się swoją działalnością w b.r. W Pile odbyło się
Studium formacyjne na temat rodziny, związane z Wiązanką księdza Generała. Inne
prowincje skupiły się na uczczeniu I Rocznicy śmierci ana Pawła II.
Kongres Światowy SWS odbędzie się w Rzymie, w dniach 9-12 listopad b.r. Ks.
Krasoń przetłumaczy 40 str. Regulaminów i Statutów. Wśród 6 języków oficjalnych
na Kongresie jest też język polski. Ks. Delegat Krajowy Jan Gondro przedstawił
ustalenia odnośnie składu delegacji na Kongres. Przewiduje się wyjazd
Koordynatora Krajowego, Inspektorialnego, Delegata Krajowego, Inspektorialnego i
przedstawicieli SWS. Z naszej prowincji wskazane jest, aby wziął udział Ks.
Szymczak, jako przedstawiciel na przyszłość Inspektorii.
Barbara Pierańska przedstawiła Krajowej Konferencji sprawy finansowe naszej
prowincji.
Następne spotkanie Krajowej Konferencji odbędzie się we Wrocławiu, w dniu
7.10.2006 r., o godz.10.00.
Koordynator Krajowy Krzysztof Kuczera poinformował, że pisma z Konsulty
Światowej docierają bardzo późno przed danym spotkaniem. Dalsze sprawy
Kongresu będą omawiane w miarę wpływu wiadomości z Konsulty Światowej.
Ad 6.
Ks. Delegat Krajowy omawiając sprawy formacji, poinformował, że wymagana jest
osoba Formatora Inspektorialnego. Formator winien zajmować się formacją na
szczeblu Inspektorialnym, oraz przygotowywać i wysyłać informacje do gazet.

Ad.7.
Ks. Delegat Krajowy Jan Gondro przypomniał, że są placówki SWS jak np. Sułów,
które nie mają przyrzeczeń. Należy to uporządkować. Tarnowskie Góry - Ks.
Kapusta rozpoczął proces zakładania grupy, należałoby to kontynuować.
Pani Małgorzata Głowacz z Twardogóry zgłosiła rezygnację z przynależności do
Rady Inspektorialnej. Rada rezygnację przyjęła.
Wiązankę Ks. Generała na płycie CD można polecać katechetom.
Rada zatwierdziła następujące wnioski kandydatów, którzy złożyli podczas
uroczystej Mszy św. przyrzeczenia:
1.Anna Jabłońska - SWS Chocianów
2.Łucja Milecka - "
"
3.Marta Budzeń - "
"
4.Jadwiga Maziak - "
"
5.Ewa Steć
- "
"
6.Maria Bednarz - "
Grabów
7.Helena Janicka - "
"
8Grażyna Kilian - " Lubin-św.Jana Bosko
9.Maria Puchalska - "
Twardogóra
Następne posiedzenie Rady Inspekt. będzie połączone z wizytacją w 2 Wspólnotach
w Środzie Śląskiej, dnia 10.06.2006r., o godz.11.00.
Ad.8.
Administrator-Barbara Pierańska, poinformowała, że po przyrzeczeniu jest 500
Współpracowników. Ustalono, że do Konsulty Światowej zostanie przekazane 300
Euro.
3 Wspólnoty - Sułów, Jakubowo, Osiek, nie opłacają składek. Należy się dowiedzieć
czy Wspólnoty działają, ewentualnie je zmobilizować.
Proponuje się, aby na następnym spotkaniu było 0,5 godz. na sprawy finansowe.
Ad.9.
Niektórzy członkowie Rady wypowiadali się z troską w sprawie istniejących relacji
pomiędzy niektórymi Księżmi Salezjanami, a Współpracownikami. Wnosili o lepszą
współpracę, lepszą wiedzę o Współpracownikach, o wspólne świętowanie itp.
Poruszono też problem wskazania jednej parafii jako Centrum, która byłaby
oparciem dla Współpracowników Salezjańskich i Rady Inspektorialnej.
Ks. Delegat Krajowy i Inspektorialny - Jan Gondro podsumował, aby w
poszczególnych przypadkach mur obojętności przełamywać życzliwością i dobrocią,
oraz aby wzmóc modlitwę w intencji jedności i miłości w Rodzinie Salezjańskiej
Ad.10.
Spotkanie Rady Inspektorialnej zakończono modlitwą.
Protokółowała: Genowefa Zaborowska - Sekretarz

