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Drodzy Przyjaciele,  
Niedawno zakończyliśmy pierwsze pięć 
Wizyt d’Insieme Przełożonego 
Generalnego w Chennai w Indiach, w Hua 
Hin w Tajlandii, w Ypacarai w Paragwaju w 
Cochabamba w Boliwii oraz w Rzymie we 
Włoszech. Były to spotkania z tymi, którzy 

bezpośrednio zajmują się animacją i kształtują całą 
Salezjańską obecność w Azji, w obu Amerykach i w północno-
centralnej Europie. Doświadczyliśmy tam intensywnych chwil 
braterskiej wspólnoty Salezjańskiej, cierpliwego słuchania i 
dialogu oraz współodpowiedzialnej synergii działań na rzecz 
misji Księdza Bosko. Obecność następcy Księdza Bosko oraz 
ponad połowy jego najbliższych współpracowników (Radców 
Generalnych) podczas tych wizyt, dała silne poczucie jedności 
i wspólnych korzeni. Jedności – w sensie wspólnej 
odpowiedzialności za budowanie wyjątkowej rodziny Księdza 
Bosko, której powierzona została misja troski o młodzież. Ale 
też korzeni – czyli pamięci o tym, że nasza odnowiona – 
mądra i szczodra - odpowiedź na ogromnie trudne wyzwania 
najbiedniejszej młodzieży Azji, Ameryk i północno-centralnej 
Europy musi koniecznie przekładać się na tłumaczenie na 
nowo misji Księdza Bosko w świecie. A ten ma jednego 
następcę: Przełożonego Generalnego. Działanie w zgodzie z 
nim, w tej komunii odpowiedzialności, jest dzisiaj 
fundamentalne. Również dla Don Bosco Network!   
 
Fr. Guillermo Basañes SDB, Radca do spraw Misji 

Drodzy Członkowie Rodziny 
Salezjańskiej, 
 
Po pięciu latach służby na rzecz DBN, 
przekazuję funkcję Prezesa Zarządu na 
ręce Petera Annegarn. Bardzo dziękuję 
za Waszą współpracę w ciągu minionych 

lat. W sposób szczególny dziękuję za otwartość i każde 
dobre słowo.  

Wychodząc naprzeciw obrazowi DBN, który ukształtował 
się na przestrzeni ostatnich lat, chciałabym jeszcze raz 
wyraźnie podkreślić, że DBN jest organizacją działającą w 
służbie Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Nie jest jakąś 
superstrukturą uzurpującą sobie prawo do zarządzania 
innymi, ale ciałem które wspiera innych, aby razem lepiej 
się komunikowali i spotykali na płaszczyznach, na których 
mogą współpracować dla osiągnięcia celów stawianych 
przez zgromadzenie.  

Nie jest to linia wybrana przeze mnie, ale decyzja 
wszystkich członków DBN leżąca u podstaw utworzenia 
sieci. Dlatego nie obawiajmy się siebie, ale wykorzystajmy 
możliwości, które nawzajem możemy sobie ofiarować.  

Do zobaczenia, najpóźniej w niebie! 

Joanna Stożek, Prezes DBN  

WALNE ZEBRANIE DBN  

W dniach 30-31 maja 2017r. odbyło się Walne Zebranie DBN w biurze VIA 
Don Bosco w Brukseli. Wszyscy członkowie DBN z zaproszonymi gośćmi: 
Don Bosco International i Savio ze Słowacji dyskutowali o tożsamość Sieci i 
jej przyszłego rozwoju. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić instytucje Unii 
Europejskiej oraz spotkali się z sieciami Organizacji Pozarzadowych o 
podstawach religijnych, pracującymi w dziedzinie rzecznictwa w Brukseli. 
Joanna Stozek z SWM z Polski zrezygnowala ze stanowiska Prezesa DBN ze 
względu na zmianę w karierze zawodowej; Peter Annegarn z VIA Don 
Bosco został jednogłośnie wybrany przez wszystkich członków nowym  

14 stycznia 2017 roku, na zaproszenie Ks. George Menamparampila, Koordynatora Biur Misyjnych w Domu Generalnym, 
przedstawiciele Don Bosco Network reprezentowali sieć w Rzymie na spotkaniu G30 – wszystkich Biur Misyjnych na 
świecie. Koordynator DBN przedstawił uczestnikom spotkania zaktualizowaną stronę – www.donbosconetwork.org - na 
której można znaleźć aktualności, informacje dotyczące DBN, bieżące informacje o pomocy w sytuacjach kryzysowych, ma-
teriały dotyczące rzecznictwa, baza danych projektów i wolontariuszy, platformę ponad pięćdziesięciu  Biur Planowania i 
Rozwoju (BPR) poszczególnych prowincji oraz narzędzia do budowania ich potencjału, ponadto użyteczne źródła i mate-
riały. Wszystkie Biura Misyjne są zaproszone do korzystania z tej platformy jako narzędzia wspomagającego, zwiększające-
go synergię wspólnych projektów oraz promującego misję św. Jana Bosko na całym świecie. Razem z Ks. Guillermo 
Basanesem (Radcą ds. Misji) oraz Ks. George Menamparampilem ciągle pracujemy nad bliższą współpracą i bardziej efek-
tywną synergią pomiędzy salezjańskimi organizacjami pozarządowymi a Biurami Misyjnymi. Zachęcamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej i pozostania w kontakcie z DBN.  

WSPÓŁPRACA Z BIURAMI MISYJNYMI   

Prezesem DBN. Dziękujemy Joannie za wspaniałą pracę w ciągu ostatnich 5 lat w DBN! Gratulacje dla Petera!  

http://donbosconetwork.org/


13 i 15 marca 2017 roku członkowie Don Bosco Network oraz 
przedstawiciele Biur Misyjnych (G5) spotkali się w Rzymie w Domu 
Generalnym, żeby przedyskutować bliższą współpracę w obszarze 
misyjnym. Starania na rzecz wspólnej i skoordynowanej pomocy w 
sytuacjach kryzysowych pokazują głęboką solidarność Salezjańskich 
organizacji pozarządowych z ludnością dotkniętą przez klęski i 
kataklizmy na całym świecie. Na chwilę obecną wspieramy wiele 
projektów pomocowych, rehabilitacyjnych czy rekonstrukcyjnych, 
prowadzonych przez wspólnoty Salezjańskie: po trzęsieniu Ziemi w 
2015r. w Nepalu (INC), trzęsieniu Ziemi w Ekwadorze w kwietniu 2016r. 
(ECU), po huraganie Mateusz na Haiti – w listopadzie 2016 (HAI), w 
Indiach – Chennai po cyklonie Vardha w grudniu 2016r. (INM), w 
prowincji MOR, we wspólnotach Salezjańskich w Syrii dotkniętych 
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SPOTKANIA GROUP ROBOCZYCH DBN 

4. SPOTKANIE RODZINY SALEZJAŃSKIEJ NA TEMAT RZECZNICTWA 

14 marca 2017 roku Don Bosco Network wraz z Don Bosco International 
zorganizowały w Rzymie czwarte już, doroczne spotkanie Rodziny 
Salezjańskiej dotyczące rzecznictwa. Spotkanie zgromadziło 18 członków 
DBN z Włoch (VIS), Polski (SWM), Belgii (VIA Don Bosco), Hiszpanii 
(Jovenes y Desarrollo), przedstawicieli Rady Generalnej (Ks. Guillermo 
Basañes oraz Ks. Fabio Attard), Ks. George’a Menamparampil 
(Koordynatora Biur Misyjnych), Ks. Thomasa Pallithanam – dyrektora 
PARA (Indie), jak również przedstawicieli Biura Misyjnego z Bonn, 
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich, Salezjańskiej Sieci 
Pracy Socjalnej oraz FMA z Hiszpanii. Przedstawicielka FRA (Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej) współtowarzyszyła spotkaniu online i 

dzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie rzecznictwa na poziomie europejskim. Podczas spotkania pracowaliśmy 
także nad przygotowaniem dokumentów strategicznych: Agendy Bezrobocia i Umiejętnosći Młodzieży, Zaangażowanie 
Młodych oraz jak prowadzić salezjańskie rzecznictwo. Materiały przedstawione na spotkaniu mają za zadanie pomóc w 
przygotowaniu dokumentów Salezjańskich wspierających Salezjańskie wspólnoty w rzecznictwie na rzecz młodzieży na 
poziomie lokalnym oraz zapewnić obecność misji Księdza Bosko na poziomie międzynarodowych instytucji. Pracujemy 
także nad  wspólnym kalendarzem dni, które odgrywają ważną rolę dla organizacji Salezjańskich, abyśmy mogli jeszcze 
skuteczniej prowadzić rzecznictwo i skoordynować działania związane z misją Ksiedza Bosko dla młodych ludzi. 

Wojną, w prowincji AFE, wspólnoty Salezjańskie wspierające uciekających przed wojną w Sudanie Południowym oraz 
pomagające ofiarom suszy w Północnej Kenii (2017) czy w prowincji PER dotkniętej przez powódź w marcu 2017r.  Aby 
ułatwić skuteczniejszą pomoc organizacji Don Bosco na te katastrofy naturalne, DBN pracuje nad specjalnym 
dokumentem: Emergency Response Mechanism (Mechanizmem Reakcji na Katastrofy Naturalne), który ma za zadanie 
pomóc inspektoriom w przypadku potencjalnych katastrof w przyszłości i ułatwić im natychmiastową reakcję. Razem z 
koadiutorem Jean Paulem Mullerem (Ekonomem Generalnym) oraz Ks. Guillermo Basanesem przedyskutowane zostały 
również możliwości wsparcia budowania potencjału Biur Planowania i Rozwoju (BPR) oraz DB Tech Africa. Na polu 
edukacji rozwojowej skupiamy się na Celach Zrównoważonego Rozwoju (CZR) oraz współpracy między organizacjami Don 
Bosco w promowaniu Edukacji Globalnej i różnorakich dzieł animacji misyjnej.   


