SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY PROWINCJONALNEJ SSW PROW.ŚW.JANA BOSKO WE
WROCŁAWIU ZA OKRES OD 06.12.2008 DO 10.12.2011

Mówią, że nie ma sytuacji bez wyjścia, bo jeśli nawet wszystkie drzwi wokół są zamknięte, to Pan Bóg
zawsze otwiera okno, by w ten sposób wpadła przez nie iskierka nadziei i tej nadziei szukałam w
sercach i życzliwości ludzi , którzy towarzyszyli całej Radzie Prowincjalnej i mnie osobiście po
wyborach w grudniu 2008 roku. Pragnę w tym miejscu bardzo podziękowad ks. Dyrektorowi PGS
Janowi Gondro za wszelką pomoc przy organizacji spotkao w okresie minionych trzech lat na terenie
szkoły. To właśnie PGS znajdujące się przy wspólnocie Salezjanów przy ul. Prusa we Wrocławiu od
momentu swojego powstania jest miejscem , gdzie odbywają się najważniejsze spotkania SSW
naszej prowincji .Wielkie Bóg zapład.
Na zwołanym przez Krzysztofa Kuczera Koordynatora Prowincji poprzedniej kadencji Kongresie
Prowincjalnym do Rady w drodze głosowania weszły następujące osoby :
Ks. Jan Gondro –radca
Ks. Arkadiusz Szymczak-Delegat Inspektorialny
S. Elżbieta Niepla- Delegatka Inspektorialna
Barbara Lach- radca ds. liturgii
Aldona Strzelecka- sekretarz
Mariusz Kwiatkowski- kronikarz
Genewefa Zaborowska- radca ds. formacji
Mieczysław Pudliszewski- z-ca koordynatora
Barbara Pieraoska- administrator
Dorota Dorosz- koordynator
.
Obecnie w naszej prowincji działają 24 wspólnoty. W roku 2010 zostały erygowane 3 wspólnoty:
jedna przy Salezjanach i 2 przy CMW.Z ostatnio przekazanych przeze mnie informacji do Konsulty
naszego regionu wynika, że w naszej prowincji aktywnych jest 473 SSW.
Osobiście ubolewam nad tym również, że tak jak poprzednikom nie udało się stworzyd „elenka”
naszej prowincji .
W okresie minionych trzech lat przyrzeczenia złożyło 47 osób.
Piękne tradycje pracy wychowawczej w Oratoriach, świetlicach środowiskowych , pomoc w Domach
Dziecka , starania o otwartośd wobec nowych wezwao, to tylko niektóre z działao jakie podejmują
SSW naszej Prowincji – są to dane z przesyłanych sprawozdao.

Wiele wspólnot kontynuuje piękne tradycje pracy misyjnej. Dziś w imieniu ustępującej Rady
Prowincjalnej i własnym dziękuję wszystkim za zrozumienie i wszelką pomoc. Dziękuję bardzo za
liczny udział w organizowanych przez Radę Prowincjalną spotkaniach formacyjno-apostolskich.
Były to między innymi :
Dzieo Wdzięczności Panu Bogu za św. .Jana Bosko a od tego roku również za św. M .D
Mazzarello, Studium Formacyjne, Spotkanie odpowiedzialnych za SSW czy też rekolekcje.
Rada Prowincjalna spotykała się na zaplanowanych wcześniej posiedzeniach, których było 3-4
każdego roku.
Spotkania takie odbywały się również w różnych wspólnotach lokalnych. I tak Rada spotkała się
na posiedzeniach we Wrocławiu, Twardogórze, Sosnowcu , Poznaniu , Zaborówcu i
Częstochowie.
W tym miejscu słowa podziękowania w imieniu ustępującej Rady i własnym kieruję jeszcze raz
w stronę ks. Dyrektora PGS Jana Gondro oraz mojego Delegata Lokalnego ks. Krzysztofa Bucyka
za nieocenioną pomoc, zawsze miłe przyjęcie, za możliwośd podejmowania Rady Prowincjalnej
Dziękuję wszystkim ks. Delegatom i S. Delegatkom z miejsc, gdzie spotykała się Rada
Prowincjalna. Dziękuję za udział w spotkaniach Rady byłemu ks. Inspektorowi Bolesławowi oraz
obecnemu ks. Inspektorowi Alfredowi.
Dziękuję ustępującej Radzie Prowincjalnej .
Bóg zapład za wszystko.
Działalnośd formacyjno-apostolska oparta była i realizowana we wszystkich wspólnotach
lokalnych na podstawie programu formacyjnego na każdy rok, z dodanym krótkim komentarzem.
W pierwszym roku naszej kadencji realizowany był program ustalony przez ustępującą Radę
:”Z sercem ks. Bosko – żyjemy i wychowujemy”
Hasła na lata następne to:
2009/2010-„Uczyomy wszystko, aby RS stawała się szerokim ruchem osób oddanych zbawieniu
młodzieży”
2010/2011- „Wiernośd w powołaniu-chcemy na nowo poznawad ks. Bosko”
Program ten wysyłany był do wszystkich wspólnot aby każda mogła go dostosowad do swoich
warunków i potrzeb.
Na przełomie minionych trzech lat miały miejsce następujące spotkania na płaszczyźnie
prowincji:
1.Dni Wdzięczności Panu Bogu za św. Jana Bosko i św. M.D. Mazzarello:
▪2009 rok Środa Śląska
▪ 2010 rok Poznao Winogrady

▪2011 rok Wrocław parafia św. Michała Archanioła wraz z konferencją s .dr Anny Świątek
„Ks. Rua- wierny ks. Bosko - wzorem wierności powołaniu salezjaoskiemu”
2.Dni Formacyjne:
▪ rok 2009 kwiecieo -uczestnictwo w uroczystościach związanych ze 150-leciem Założenia
Zgromadzenia Salezjaoskiego oraz 10-lecia Szkół Salezjaoskich naszej Prowincji-katedra
wrocławska i PGS
Zaplanowany na 17.10.2009 r. „Jesienny Dzieo Formacyjny” ze względu na wizytację w naszej
prowincji Radcy Regionu ks. Stefana Turanskego zostaje przeniesiony na 21.11.2009 w parafii
Chrystusa Króla Wrocław
W związku z katastrofą smoleoską zaplanowane wcześniej rekolekcje w Zaborówcu koło Leszna
zostają przeniesione na rok 2011
▪ rok 2010 Twardogóra „SSW zawsze z ks. Bosko”- konferencja „Wiernośd w powołaniu” ks. Jan
Gondro
▪ rok 2011 rekolekcje w Zaborówcu koło Leszna w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Poznaoskiej
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w dniach od 10 do 12 marca –prowadzenie ks. Delegat Arkadiusz
Szymczak z codzienną Eucharystią, nauką rekolekcyjną, konferencjami oraz Drogą Krzyżową
pozwoliły uczestnikom godnie wykorzystad czas rozpoczętego Wielkiego Postu.
▪ Częstochowa w dniach 10-12.06.2011
Krzysztof Kuczera

„Spotkanie odpowiedzialnych za SSW” -referat

Na zaproszenie Rady Prowincjalnej naszymi gośdmi jest Rada Prowincjalna warszawska na czele
z Delegatem ks. Henrykiem Bonkowskim, Siostrą Delegatką Teresą Nowak oraz koordynatorem
Mirosławem Hartungiem .Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami , uwagami, wymieniamy
doświadczenia.
▪ Wrocław 01.10.2011 Inspektorat „SSW naszej prowincji dziękują za dar beatyfikacji Jana Pawła
II” połączony z osobistymi przeżyciami każdego z uczestników z osobą nowego błogosławionego.
W czasie trzyletniej kadencji Rady zostają erygowane trzy wspólnoty:
Tarnowskie Góry-31.01.2010
Pleszew – 13.05.2010
Sosnowiec – 04.09.2010
Na zaproszenie Rady Lokalnej SSW Poznao-Winogrady w dniach 09-10.10.2009 uczestniczę w
dwudniowych rekolekcjach zamkniętych, które prowadzi ks. Dyrektor PGS Jan Gondro.
Dnia 24.02.2010 roku na zaproszenie ówczesnego ks. Inspektora Bolesława Kaźmierczaka biorę
udział w Kapitule Inspektorialnej 2010, na której w imieniu Rady Prowincjalnej zwracam się z

prośbą o szczególne zaangażowanie i pomoc do księży Delegatów i Sióstr Delegatek, bez których
nie jest możliwa nasza formacja.
W sierpniu 2010 roku następuje zmiana Siostry Delegatki Inspektorialnej. W miejsce Siostry
Elżbiety Niepla nominowana zostaje przez Siostrę Inspektorkę Siostra Anna Świątek.

Dziękuję wszystkim SSW za tak zawsze liczny udział w organizowanych przez Radę
Inspektorialną spotkaniach. Dziękuję tym wszystkim, którzy pomimo wielu obowiązków znaleźli
zawsze czas, aby wspólnie przeżywad ważne wydarzenia w naszej prowincji.
Na pewno był to dla nas czas nie tylko pogłębiania duchowości salezjaoskiej, ale również
odpowiedzi na znaki czasu .Była to wspaniała okazja do wielu przeżyd i przemyśleo.
Działalnośd Rady na szczeblu światowym i Regionalnym.
Na przełomie ostatnich trzech lat dotarły następujące informacje:
▪ 12.12.2009 – wybór nowego koordynatora światowego Rosairo Mairano
▪ 16.04.2011- spotkanie w WSD w Lądzie nad Wartą Konsulty Regionalnej i mianowaniu Delegata
ks. Zenona Klawikowskiego
▪ 16.07.2011 – Warszawa mianowanie S. Małgorzaty Ogrodnik Delegatką CMW Regionu Europa
Centralno-Wschodnia
▪ 14-16.10.2011 Ruzomberok- Słowacja uczestnictwo w Konsulcie Regionalnej Regionu Europy
Centralnej i Wschodniej. Udział wzięli reprezentanci 10 prowincji z następujących krajów:
Chorwacja, Czechy, Polska, Rosja, Węgry i Słowacja. Główny cel spotkania to wypracowanie
Dyrektorium regulującego formy działalności struktur tego Regionu. Na tym spotkaniu nasza
administrator Barbara Pieraoska jednogłośnie zostaje wybrana na sekretarza w miejsce Elżbiety
Żak, która ze względów osobistych prosiła o zwolnienie z tej funkcji.
▪ 08-11.12.2011 Rzym spotkanie Rady Światowe SSW celem zatwierdzenia Dyrektorium
▪ przełom września-października 2012 wizyta Rady Regionu SSW w naszej prowincji
Grudzieo 2012 Kongres Światowy Rzym
Do wszystkich też dziś z tego miejsca kieruję słowo „przepraszam”.
Dziś z tego miejsca proszę wszystkich księży Delegatów i Siostry Delegatki o poświęcenie chod
trochę swojego czasu na współtworzenie spotkao i naszych działao oraz aktywne wspieranie
naszych dobrych inicjatyw i pomysłów.

W imieniu ustępującej Rady proszę o modlitewne wsparcie i włączenie się do uczestnictwa w
pracach i spotkaniach formacyjno-apostolskich dla tych, którym dziś przekażemy kontynuację
naszych działao.

Ks. Delegat Arkadiusz Szymczak

Dorota Dorosz-koordynator

