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SŁOWO WSTĘPNE INSPEKTORÓW
SALEZJAŃSKICH INSPEKTORII POLSKICH
Przekazujemy Czytelnikom jubileuszowy tom „Seminare”. Upamiętniamy
nim bowiem ostatnie dwudziestopięciolecie misji salezjańskiej w Polsce, zapoczątkowane powołaniem do życia przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego Idziego Vigano dwóch nowych inspektorii polskich: św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu i św. Wojciecha z siedzibą w
Pile. Dokonany w dniu 16 grudnia 1979 r. podział dwóch dotychczasowych
inspektorii polskich, a więc św. Jacka z siedzibą w Krakowie i św. Stanisława
Kostki z siedzibą w Warszawie, ówczesny przełożony generalny uznał za wydarzenie opatrznościowe i historycznie doniosłe w skali całego Zgromadzenia
Salezjańskiego. Wtedy też uzasadniał je wzrostem dzieł salezjańskich w Polsce,
ożywioną działalnością domów formacyjnych i wysoką aktywnością apostolską
współbraci.
W 25. rocznicę powołania do istnienia dwóch nowych inspektorii salezjańskich w Polsce znajdujemy zarówno okazję, jak i podstawy do jubileuszowego
świętowania. Pragniemy rozpocząć je podejmowaną w duchu dziękczynienia
składanego Panu Bogu refleksją nad osobami i wydarzeniami, które do dzisiejszego świętowania nas przywiodły.
W duchu wdzięczności wobec Pana Boga z wielkim uznaniem i najgłębszym
szacunkiem odnosimy się zatem do pracy i dokonań wszystkich salezjanów polskich. Doceniamy trafne rozpoznawanie przez nich znaków czasu i równie trafne
na nie odpowiedzi. Jesteśmy przekonani, że Boże błogosławieństwo sprzyjało ich
dalekosiężnym planom, odważnym decyzjom, materialnej zapobiegliwości i wytrwałej konsekwencji w działaniu.
W duchu wdzięczności wobec Pana Boga wspominamy także wydarzenia
minionego dwudziestopięciolecia sprzyjające utrwaleniu struktur i charyzmatycznych osiągnięć Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce. Był to bowiem niezwykły
czas dla narodu, państwa i Kościoła polskiego. Dzięki rewolucji „Solidarności” w
1980 r., po długim marszu ku wolności, doczekaliśmy się w 1989 r. w pełni suwerennego państwa. Solidarnościowe przemiany ustrojowe pozwoliły nam powrócić
do pracy szkolno-wychowawczej i otworzyły nowe karty historii salezjanów w
Polsce.

6

SŁOWO WSTĘPNE INSPEKTORÓW SALEZJAŃSKICH INSPEKTORII POLSKICH

I oto w roku jubileuszowym stają przed nami nowe wyzwania, związane z
przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej. Podejmujemy je z nadzieją,
że wiara w aktualność charyzmatu salezjańskiego pozwoli nam skutecznie rozbudzać w młodzieży wrażliwość na prawdę i kształtować w niej poczucie odpowiedzialnej wolności. Wierzymy, że otwarta na świat i zarazem wierna chrześcijaństwu młodzież będzie stanowić owoc skuteczności naszego zaangażowania na
rzecz misji zgodnej z charyzmatem salezjańskim.

