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ROZWÓJ TOWARZYSTWA SALEZJAÑSKIEGO
W LATACH 18751888
W artykule tym zostanie przedstawiony rozwój Towarzystwa Salezjañskiego oraz pierwsze próby przeszczepiania metody wychowawczej ks. Jana
Bosko1 w czasie jego rektoratu jako Prze³o¿onego Generalnego Towarzystwa
Salezjañskiego. Na pierwszym miejscu zostan¹ omówione wyjazdy salezjanów
na obszary misyjne, a nastêpnie pocz¹tki pracy wychowawczej i spo³ecznej Towarzystwa Salezjañskiego we W³oszech, Francji, Hiszpanii i w innych krajach
europejskich.
1

Jan Bosko urodzi³ siê 15 sierpnia 1815 r. w Becchi, ko³o Turynu. Gdy mia³ dwa lata straci³
ojca. Fakt ten wp³yn¹³ w sposób znacz¹cy na sytuacjê ekonomiczn¹ rodziny. Pomimo wielkich
trudnoci zdo³a³ ukoñczyæ szko³ê podstawow¹ i redni¹. Nastêpnie wst¹pi³ do wy¿szego seminarium duchownego w Chieri. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 5 czerwca 1841 r. W latach 18411844
zamieszka³ w Turynie, gdzie podj¹³ studia z zakresu teologii pastoralnej. W tym czasie, poproszony
przez dyrektora Konwiktu ks. Giuseppe Cafasso zaj¹³ siê m³odzie¿¹ turyñsk¹, która znajdowa³a siê
w trudnej sytuacji moralnej i ekonomicznej. W 1847 r. za³o¿y³ dla niej pierwsze dzie³o Oratorium.
By³a to pewnego rodzaju wietlica rodowiskowa, gdzie m³odzie¿ spêdza³a czas na godziwych rozrywkach. W celu niesienia wiêkszej i skuteczniej pomocy m³odzie¿y ks. Jan Bosko rozpocz¹³ organizowanie szkó³ ogólnokszta³c¹cych, zawodowych, kolegiów i internatów. Po wieloletniej pracy z
m³odzie¿¹ wypracowa³ w³asn¹ metodê wychowawcz¹, któr¹ nazwa³ systemem prewencyjnym.
Odwo³ywa³ siê on do rozumu, religii i mi³oci. Elementami uzupe³niaj¹cymi by³ klimat rodzinny i
asystencja. W celu kontynuacji zapocz¹tkowanego przez niego dzie³a za³o¿y³ Towarzystwo Salezjañskie (salezjanie). Ksi¹dz Bosko by³ równie¿ wspó³za³o¿ycielem zgromadzenia Córek Maryi
Wspomo¿ycielki (salezjanki), które podjê³y pracê z dziewczêtami. Do swojej pracy wychowawczej
w³¹czy³ tak¿e osoby wieckie, tworz¹c Salezjañskich Pomocników Kocio³a (SPK) oraz zapocz¹tkowa³ ruch By³ych Wychowanków Salezjañskich (BWS). Zmar³ 31 stycznia 1888 r. Zosta³ beatyfikowany w 1929 r., natomiast papie¿ Pius XI kanonizowa³ go 1 kwietnia 1934 r. Por. S. Wilk, Jan
Bosco, w: Encyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, t. VII, k. 760762; J. Niewêg³owski, Bosko Jan, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, ¯ak, Warszawa 2003, t. I, s. 422425; P. Braido, Lesperienza pedagogica di Don Bosco, LAS, Roma 1988, s. 131.
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1. DZIA£ALNOÆ WYCHOWAWCZA NA MISJACH
Papie¿ Grzegorz XVI (18311846) zapocz¹tkowa³ wielki ruch misyjny, kontynuowa³ go papie¿ Pius IX (18461878), a wzmocni³ Sobór Watykañski I
(18691870). Z tego wzglêdu w XIX wieku pojawi³o siê wiele dzie³ i zgromadzeñ
misyjnych, które zaowocowa³y licznymi powo³aniami misyjnymi2.
Ksi¹dz Bosko, który wyrós³ w takiej atmosferze, ca³e ¿ycie marzy³ o wyjedzie na misje3. Nosi³ siê z takim zamiarem tu¿ po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich w 1841 r. Tym planom sprzeciwi³ siê ks. Giuseppe Cafasso, jego kierownik
duchowy i dobrodziej oratorium4. Myl o misjach nie opuszcza³a ks. Bosko równie¿ po utworzeniu Towarzystwa Salezjañskiego. Natychmiast chcia³ wys³aæ kilku zakonników, ale pocz¹tkowo nie pozwala³y na to rodki. W tym samym czasie
nap³ywa³y liczne proby o przys³anie salezjanów. W 1874 r. poproszono ks. Bosko o przyjêcie parafii w³oskiej w Buenos Aires i szko³y dla ch³opców w San
Nicolás de los Arroyos w Argentynie5. Probê wystosowa³ konsul argentyñski
w Savonie, Giovanni Battista Gazzolo, który zna³ salezjanów z pracy wychowawczej w Ligurii. Probê popar³ ordynariusz Buenos Aires, arcybiskup Aneiros.
Rozmowy dotycz¹ce szczegó³ów zakoñczono bardzo szybko dziêki proboszczowi z San Nicolas, Pietrowi Ceccarellemu, który by³ zaufanym cz³owiekiem ks.
Bosko, i konsula Gazzola6. Zaproszenie zosta³o przyjête.
Ksi¹dz Bosko og³osi³ radosn¹ wieæ o pierwszej wyprawie misyjnej 29 stycznia
1875 r., w uroczystoæ patronaln¹ w. Franciszka Salezego7. Kilka dni póniej,
5 lutego, wystosowa³ specjalny okólnik do wszystkich salezjanów, a w nim za2

Por. P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, LAS, Roma 2003, t. 2,
s. 136; J.E. Vecchi, Prefazione, w: Insediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco. Saggi di
storiografia, red. F. Motto, LAS, Roma 1996, s. 7; M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, LAS,
Roma 2000, s. 233.
3 Por. Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco, San BenignoCanaveseTorino 18981948,
t. I, s. 328. Ulubion¹ lektur¹ ks. J. Bosko od 1848 r. by³y Roczniki Rozkrzewiania Wiary. Por.
S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, Seminare. Poszukiwania NaukowoPastoralne 9(19871988), s. 30.
4 Ksi¹dz Giuseppe Cafasso (18111860). Kap³an przynale¿¹cy do diecezji turyñskiej. Swoje
¿ycie powiêci³ formacji m³odych ksiê¿y, ludziom biednym oraz wiêniom Por. Sussidi, dizionarietto, Dicastero per la Formazione, Roma 1988, s. 246; P. Stella, Don Bosco nella storia della
religiosità cattolica, LAS, Roma 1979, t. 1, s. 100.
5 W latach 18571875 do Argentyny wyemigrowa³o ponad dwiecie tysiêcy W³ochów. W Buenos Aires mieszka³o oko³o trzydzieci tysiêcy osób pochodzenia w³oskiego. Por. G. Rosoli, Impegno
missionario e asistenza religiosa agli emigranti nella visione e nellopera di don Bosco e dei Salesiani, w: Don Bosco nella storia della cultura popolare, red. F. Traniello, Società Editrice Internazionale, Torino 1987, s. 289.
6 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 31.
7 Por. P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, t. 2, s. 129.
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apelowa³ o chêtnych na wyjazd. Mia³ on nast¹piæ w padzierniku tego roku. Zg³osi³o siê wielu ochotników. Przed oratorium i Towarzystwem Salezjañskim otwiera³a siê nowa siê perspektywa pracy wychowawczej8. Sporód salezjanów, którzy
zg³osili siê do pierwszej ekspedycji, ks. Bosko wybra³ szeciu ksiê¿y i czterech
koadiutorów9. Na czele grupy sta³ Giovanni Cagliero (18381926), pogodny, inteligentny i kipi¹cy aktywnoci¹ kap³an, zaufany wychowanek ks. Bosko. Na licie
znajdowa³ siê tak¿e inny bardzo ceniony salezjanin, ks. Giuseppe Fagnano
(18441916), by³y ¿o³nierz Garibaldiego. Towarzyszy³o im czterech braci zakonnych, którzy byli z zawodu szewcami, stolarzami i nauczycielami muzyki10.
Pierwsz¹ ekspedycjê misyjn¹ po¿egnano uroczycie 14 listopada 1975 r. w Turynie. Po niej wyje¿d¿a³y w regularnych odstêpach czasu nastêpne grupy misjonarzy. W ostatnich dniach listopada wyjecha³a druga ekipa misjonarzy, równie¿
do Argentyny. Inna uda³a siê do Montevideo w Urugwaju. W nastêpnych ekspedycjach uczestniczy³y ju¿ siostry salezjanki. W latach 18751888 do Ameryki
Po³udniowej wyjecha³o stu piêædziesiêciu salezjanów i piêædziesi¹t salezjanek11.
W krajach, do których przybyli, salezjañscy misjonarze zostali przyjêci przez
w³adze i miejscow¹ ludnoæ bardzo serdecznie. Szybko w³¹czyli siê w nurt pracy.
Pocz¹tkowo pomagali w duszpasterstwie ogólnym, pomni jednak na s³owa ks.
Bosko, ¿e najwiêksz¹ trosk¹ salezjanów winna byæ m³odzie¿, przyst¹pili do organizacji szkó³ i oratoriów. Pierwsz¹ szko³ê sztuk i zawodów w Patagonii zorganizowa³ ks. Giovanni Cagliero12. Kszta³cono tam krawców, szewców, stolarzy
i introligatorów. Natomiast w Urugwaju salezjanie rozpoczêli swoj¹ dzia³alnoæ
od prowadzenia parafii w. Ró¿y z Limy. Po kilku miesi¹cach za³o¿ono szko³ê
dedykowan¹ Piusowi IX, która po miesi¹cu funkcjonowania liczy³a ju¿ oko³o stu
uczniów. Pe³en oryginalnych pomys³ów dyrektor szko³y, ks. Luigi Lasagna
(18501895), zapocz¹tkowa³ uprawê winnic i wyposa¿y³ szko³ê w obserwatorium
astronomiczne, które odda³o wielkie zas³ugi miejscowemu spo³eczeñstwu, uprzedzaj¹c o cyklonach i huraganach. S³awa tej szko³y by³a tak wielka, ¿e pomimo
ustawy z 1885 r., zakazuj¹cej dzia³alnoci zakonów w Urugwaju, w³adze rz¹dowe pozostawi³y szko³ê w rêkach salezjanów13.

8

Organizuj¹c strategiê misyjn¹, ks. J. Bosko wzorowa³ siê na dzia³alnoci biskupa Daniela
Comboniego (18311881), za³o¿yciela Instytutu Misyjnego dla Ewangelizacji Afryki. Por. P. Stella,
Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, t. 1, s. 174.
9 Koadiutor to wiecki salezjanin. Sk³ada luby zakonne, lecz nie przyjmuje wiêceñ kap³añskich i nie nosi stroju zakonnego.
10 Por. L. Frangi, Le prime cinque spedizioni missionarie salesiane nellArgentina e nellUruguay dal 1875 al 1881, Salesianum 41(1979), s. 819.
11 Por. M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 237.
12 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 33.
13 Por. M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 240.
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Po kilku latach pracy w Argentynie z ludnoci¹ pochodzenia w³oskiego otworzy³a siê mo¿liwoæ pracy misyjnej par excellence, wród miejscowych Indian
w Patagonii. Pracê misyjn¹ utrudnia³y ci¹g³e walki pomiêdzy kolonistami i Indianami, którzy skupili siê wokó³ wodza imieniem Namuncurà z plemienia Araukanów. Po krwawej rewolcie w 1884 r. poproszono salezjanów o mediacjê miêdzy
zwanionymi stronami, czego podj¹³ siê ks. Domenico Milanesio (18431922).
Wywalczy³ on godne stanowisko i urz¹d dla wodza Namuncury i dobre warunki
¿ycia dla pozosta³ych Indian. Rozpocz¹³ siê pokojowy proces chrystianizacji i cywilizacji miejscowej ludnoci. Salezjanie zbudowali koció³, dwie kaplice i dwie
szko³y14. Syn wodza, Ceferino, zosta³ uczniem jednej z nich15. Watykan w uznaniu pracy salezjanów w Argentynie mianowa³ ks. Giovanni Cagliero pierwszym
biskupem salezjañskim, a wkrótce kardyna³em16.
Wkrótce biskupem zosta³ ks. Giuseppe Fagnano (18441916), który organizowa³ struktury kocielne i salezjañskie w Ziemi Ognistej. Centrum misji salezjañskiej stanowi³o Punta Arenas, gdzie znajdowa³ siê wêze³ komunikacyjny pomiêdzy
Ziemi¹ Ognist¹, Chile i wyspami zwanymi Malwinami (Falklandy). G³ównym
zadaniem salezjanów by³a obrona miejscowej ludnoci przed wojskiem, które
dokonywa³o bestialskich rzezi na Indianach. Oprócz tego prowadzono budowy
licznych kocio³ów i szkó³. Miejscowa m³odzie¿ zdobywa³a w nich formacjê intelektualn¹, moraln¹ i zawodow¹17.
Za ¿ycia ks. Bosko pierwsi salezjanie przybyli jeszcze do trzech innych krajów Ameryki Po³udniowej: Brazylii (1883), Chile (1887) i Ekwadoru (1888)18.
W 1875 r. z³o¿y³ wizytê w Turynie biskup Rio de Janeiro, Lacerda. Przyby³ z prob¹
do ks. Bosko, aby przys³a³ mu salezjanów do pracy z m³odzie¿¹. Jego diecezja
rzeczywicie potrzebowa³a pomocy: brakowa³o duchowieñstwa, bardzo wiele by³o
opuszczonej m³odzie¿y, która pojawi³a siê na skutek og³oszenia ustawy emancypacyjnej dzieci niewolników, istnia³a potrzeba misji wród miejscowych plemion.
Ksi¹dz Bosko poleci³ ks. Luigiemu Lasagni, pracuj¹cemu w Urugwaju, zbadanie
sytuacji i terenu. Ksi¹dz Lasagna odby³ podró¿ w 1882 r. Koñcz¹c j¹, wyje¿d¿a³
z postanowieniem otworzenia zak³adu salezjañskiego na wzgórzach Niterói, któ14

Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, t. I, s. 179.
Ceferino Namuncurà (18861905). Urodzi³ siê w Chimpay. Ksi¹dz Domenico Milanesio
ochrzci³ go w 1888 r. Ukoñczy³ szko³y salezjañskie w Buenos Aires i w Viedma. Nastêpnie wys³ano
go do Turynu. Odznacza³ siê zdolnociami intelektualnymi, znany by³ równie¿ z pobo¿noci. Nosi³
siê z zamiarem realizowania powo³ania w Towarzystwie Salezjañskim. Zmar³ przedwczenie w Rzymie 11 maja 1905 r. Trwa jego proces kanonizacyjny. Obecnie jest Czcigodnym S³ug¹ Bo¿ym. Por.
S. Szmidt, wiêci. B³ogos³awieni. S³udzy Bo¿y Rodziny Salezjañskiej, Wydawnictwo Salezjañskie,
Warszawa 2006, s. 194.
16 Sakrê biskupi¹ ks. Giovanni Cagliero przyj¹³ 7 grudnia 1884. Por. P. Braido, Don Bosco
prete dei giovani nel secolo delle libertà, t. 2, s. 503.
17 Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, t. 1, s. 180.
15
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re okala³y Rio de Janeiro. Podczas wizyty w San Paulo, gdzie mieszkali liczni
W³osi, postanowi³ zorganizowaæ parafiê i szko³ê. Myl jego bieg³a równie¿ ku
rozleg³ym i tajemniczym przestrzeniom Mato Grosso, centralnej czêci Brazylii.
W 1883 r. w Niterói otwarto zak³ad salezjañski z warsztatami. Natomiast plany
dotycz¹ce San Paulo zosta³y zrealizowane w 1885 r. Kilkanacie lat póniej pierwsi
salezjanie zaczêli pracê ewangelizacyjn¹ i wychowawcz¹ w Mato Grosso19.
Pierwszym salezjaninem na ziemi chilijskiej by³ ks. Domenico Milanesio.
Przyby³ tam w 1886 r. na probê wikariusza generalnego z Concepción, ks. Dominga Cruza, który ju¿ od wielu lat zabiega³ o salezjanów. Po zawarciu odpowiedniej
umowy, do Concepción uda³o siê szeciu salezjanów. Rok póniej funkcjonowa³o
tam ju¿ oratorium, szko³a i warsztaty rzemielnicze dla miejscowej m³odzie¿y20.
Do Ekwadoru salezjanie przybyli na osobist¹ probê prezydenta kraju, który
odwiedzi³ ksiêdza Bosko w Turynie w 1885 r. Z braku personelu probê od³o¿ono
na dwa lata. Ekspedycja misyjna z ks. Luigi Calcagno (18571899) na czele uda³a
siê do Ekwadoru 6 grudnia 1887 r. Na jej po¿egnaniu by³ obecny ks. Bosko, bardzo ju¿ powa¿nie chory. Po przybyciu do Quito 28 stycznia 1888 r. misjonarze
nadali natychmiast telegram do ks. Bosko. Po odczytaniu jego treci przez sekretarza, ks. Bosko tylko skin¹³ g³ow¹. By³o to trzy dni przed jego mierci¹21.
Za ¿ycia ks. Bosko salezjanie podjêli pracê w piêciu krajach Ameryki Po³udniowej. Otrzymali dwa rozlegle terytoria misyjne. W ka¿dej sytuacji, w realiach
bardziej lub mniej sprzyjaj¹cych, starali siê zajmowaæ m³odzie¿¹ biedn¹ i opuszczon¹, zgodnie z poleceniami swego Za³o¿yciela.
2. ROZWÓJ DZIE£ SALEZJAÑSKICH NA PÓ£WYSPIE W£OSKIM
Wraz ze zjednoczeniem W³och ekspansja dzie³ salezjañskich zaczê³a postêpowaæ w regularnym rytmie. W latach 18751888 (rok mierci ks. Bosko) rocznie
powstawa³y rednio dwie placówki na terenie Pó³wyspu.
Najwczeniej ks. Bosko powo³a³ do istnienia domy w Ligurii. Powsta³y one
w 1875 r. w Alassio, Varazze, Sampierderena i Valsalice. Rok póniej otwarto
now¹ placówkê w Vallecrosia. Do tej miejscowoci przybyli salezjanie na zaproszenie miejscowego biskupa celem przeciwstawienia siê waldensom, bardzo aktywnym w tej okolicy. Salezjanie otworzyli oratorium, a póniej szko³ê powszechn¹.
W 1877 r. podjêli pracê w La Spezia22. Dowiadczyli wielu przykroci i proble18

Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 33.
Por. P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, t. 2, s. 505.
20 Por. A. wida, Towarzystwo Salezjañskie. Rys historyczny, Inspektorat Towarzystwa Salezjañskiego, Kraków 1984, s. 28.
21 Por. M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 214.
22 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 14.
19
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mów ze strony aktywnego tam rodowiska antykocielnego. Miejscowa gazeta
przywita³a ich nastêpuj¹cym tekstem: Kruki przylecia³y, ale mamy nadziejê, ¿e
nie znajd¹ niczego, by siê na¿reæ23. Jednak dziêki ¿yczliwoci wielu osób salezjanie z powodzeniem zdo³ali przyci¹gn¹æ m³odzie¿ do oratorium i szko³y.
W tym samym czasie salezjanie zeszli w dó³ Pó³wyspu. Ksi¹dz Bosko, nie
mog¹c otworzyæ domu w Rzymie, przyj¹³ zaproszenie do dwóch podrzymskich
miejscowoci. W Ariccia Towarzystwo przyjê³o koció³ i ma³¹ szko³ê, za w Albano ni¿sze seminarium. Po dwóch latach pracy wycofano siê z prowadzenia
wymienionych dzie³. Salezjanie padli ofiar¹ plotek i oszczerstw kocielnych,
jak równie¿ niechêci miejscowej ludnoci do Piemontczyków24. Natomiast w Piemoncie, w miejscowoci Trinitá powsta³a du¿a szko³a, której dyrektorem zosta³
ks. Luigi Guanella25. Szko³a skupia³a stu dziesiêciu ch³opców z najbiedniejszej
okolicy. Zorganizowano tak¿e kursy wieczorowe dla ponad dwustu m³odych ludzi. Wspólnota prowadzi³a równie¿ licznie uczêszczane oratorium.
W latach 18781879 Towarzystwo Salezjañskie rozpoczê³o dzia³alnoæ w Toskanii, Wenecji i na Sycylii, gdzie otwarto dom nowicjacki. W Lucca, na wielk¹
probê biskupa, ale przy wielu g³osach sprzeciwu, prowadzono oratorium niedzielne. Zamkniêto je wkrótce ze wzglêdu na nieprzyjazn¹ atmosferê i z³e warunki materialne. W Este, w pobli¿u Wenecji, dok¹d zaprosi³ salezjanów miejscowy proboszcz, przera¿ony laicyzacj¹ spo³eczeñstwa, zorganizowali oni szko³ê
powszechn¹26.
Najliczniejsze proby o dzie³a wychowawcze p³ynê³y z Sycylii. Pierwsz¹ placówk¹, gdzie osiedlili siê salezjanie, by³o Randazzo. W pomieszczeniach dawnego klasztoru zorganizowali oratorium niedzielne i szko³ê redni¹. W tym samym
czasie ks. Bosko otrzyma³ staro¿ytne opactwo w San Benigno Canavese. Otwarto
tam nowicjat i warsztaty dla m³odych rzemielników. Dyrektorem domu i magistrem nowicjatu zosta³ ks. Giulio Barberis (18471927)27.
Znajomoæ osoby ks. Bosko i skutecznoæ jego metody wychowawczej wp³ywa³y na dalszy rozwój Zgromadzenia. Potwierdzaj¹ to nowe otwierane domy i placówki szkolnowychowawcze. W 1880 r. w Penango, niedaleko od Monfrerrato,
zakupiono budynek, w którym zorganizowano internat dla uczniów z s¹siedniej

23

E. Ceria, Annali della Società Salesiana. Dalle origini alla morte di san Giovanni Bosco
(18411888), SEI, Torino 19411951, t. I, s. 271.
24 Por. M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 172.
25 Ksi¹dz Luigi Guanella (18421915), za³o¿yciel Zgromadzenia S³ug Mi³oci.
26 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 15.
27 Por. F. Casella, Il contesto storicosociopedagogico e leducazone salesiana nel Mezzogiorno dItalia tra richieste e attuazioni 18801922, w: Leducazione salesiana dal 1880 al 1922.
Istanze ed attuazioni in diversi contesti, red. J.G. González, G. Loparco, F. Motto, S. Zimniak, LAS,
Roma 2007, t. I, s. 295.
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szko³y w Borgo San Martino. Rok póniej salezjanów zaproszono do Florencji,
aby zahamowali niezbyt przyjazn¹ propagandê protestantów. Pierwszym dzie³em
by³o oratorium, do którego uczêszcza³o oko³o dwustu ch³opców. Drugim sta³o siê
ni¿sze seminarium. Tego samego roku otwarto oratorium w Faenza i koloniê rolnicz¹ szko³y redniej w Mogliano Veneto. Przyjcie salezjanów gor¹co popiera³
wikariusz kapitu³y diecezji Treviso, Giuseppe Sarto (18351914), póniejszy papie¿ Pius X28.
O intensywnej dzia³alnoci ks. Bosko wiadcz¹ inne nowe miejsca pracy.
W Katanii na Sycylii otwarto wielkie i aktywne oratorium. Wkrótce zorganizowano
przy nim kursy wieczorowe z zakresu szko³y powszechnej dla ubogiej m³odzie¿y.
Na pó³nocy W³och w Trydencie, nale¿¹cym jeszcze do cesarstwa austrowêgierskiego, otwarto szko³ê zawodow¹. Tak¹ sam¹ otworzono w Parmie, w dawnym
klasztorze benedyktyñskim29.
Za ¿ycia ks. Bosko powsta³y jeszcze dwa bardzo znacz¹ce domy. Pierwszym
by³ koció³ w. Jana Ewangelisty w Turynie, który ks. Bosko budowa³ w latach
18781882, a powiêci³ go w ho³dzie papie¿owi Piusowi IX, którego uznawa³ za
swojego wielkiego przyjaciela. Ku jego czci umieci³ przy wejciu do kocio³a
jego statuê. Do kocio³a przylega³a placówka, która pocz¹tkowo s³u¿y³a jako internat dla ucz¹cej siê m³odzie¿y. W póniejszym czasie zorganizowano tam orodek spónionych powo³añ (Synowie Maryi). Wczeniej orodek ten znajdowa³
siê w Mathi. Jego dyrektorem zosta³ ks. Filip Rinaldi (18561931), trzeci nastêpca
ks. Jana Bosko30.
Drugim dzie³em by³ dom w Rzymie. Zanim dosz³o do za³o¿enia pierwszej
placówki w Wiecznym Miecie, ks. Bosko podj¹³ wiele nieudanych prób, do których zalicza siê dom poprawczy w Pigna Pia, koció³ wiêtego Ca³unu, koció³
w. Kajusa na Kwirynale, koció³ w. Jana della Pigna, Instytut Braci Szpitalnych
i hospicjum w. Micha³a. Marzenie ks. Bosko spe³ni³o siê w 1880 r., kiedy papie¿
Leon XIII (18101903) poprosi³ go o doprowadzenie do koñca budowy jednego
z kocio³ów rzymskich, pod wezwaniem Serca Jezusowego. Ksi¹dz Bosko podj¹³
siê wyzwania, które a¿ do chwili ukoñczenia dzie³a w 1887 r. stanowi³o dla niego
i dla Zgromadzenia powa¿ne obci¹¿enie finansowe. Wykorzystano budowê bazyliki, wznosz¹c w jej s¹siedztwie gmach szkolny, który s³u¿y do czasów obecnych
jako szko³a zawodowa. Szko³a rozpoczê³a dzia³alnoæ w 1883 r. Pierwszym zawodem, jakiego uczono, by³o szewstwo. W 1885 r. uruchomiono warsztaty rze-

28 Por. L. Caimi, Gli oratori salesiani in Italia dal 1888 al 1921, w: Lopera salesiana dal
1880 al 1922, red. F. Motto, LAS, Roma 2000, t. I, s. 204.
29 Por. P. Zovatto, I salesiani a Trieste tra sociale e politica, w: Lopera salesiana dal 1880 al
1922, t. II, s. 65.
30 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 15.
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mielnicze z zakresu stolarstwa i krawiectwa. Wkrótce ruszy³a poligrafia oraz
introligatornia31.
3. SALEZJANIE WE FRANCJI (1875)
Równoczenie z ekspansj¹ na terenie W³och dzie³a salezjañskie stawia³y pierwsze kroki poza ich granicami. Pierwsze zaproszenie przysz³o z Francji. W 1874 r.
z Nicei wystosowa³ je do ks. Jana Bosko adwokat Ernest Michel, przewodnicz¹cy
Konferencji wiêtego Wincentego á Paulo, a tak¿e miejscowy ordynariusz, biskup Pierre Sala. Nicea by³a miastem granicznym, które w 1860 r. znalaz³o siê po
stronie francuskiej. Ksi¹dz Bosko odwiedzi³ je w grudniu 1874 r.32. W podró¿y
towarzyszy³ mu ks. Giuseppe Ronchail (18501898), z pochodzenia W³och, wietnie w³adaj¹cy jêzykiem francuskim. Ksi¹dz Bosko przyj¹³ propozycjê i warunki
miasta. Po podpisaniu umowy, dnia 9 listopada 1875 r. wspólnota czterech salezjanów rozpoczê³a pracê we Francji, prowadz¹c placówkê z³o¿on¹ z oratorium
i szko³y dla rzemielników, która przyjê³a nazwê Patronage SaintPierre33. W latach 18761877 szko³a przysposabia³a do trzech nowych zawodów: szewstwa, krawiectwa i stolarstwa. Jednoczenie przyst¹piono do budowy kolejnych pomieszczeñ, które zosta³y oddane do u¿ytku w 1877 r. Rok póniej dosz³a nowa specjalizacja zawodowa kunia  lusarstwo i otwarto szko³ê redni¹ ogólnokszta³c¹c¹34.
Kolejnym miejscem pracy salezjanów we Francji by³a Marsylia, miasto z wielkim portem, po³o¿one na brzegu Morza ródziemnego. Pierwsi salezjanie przybyli tam 1 lipca 1878 r. Byli to ks. Giuseppe Bologna (18471907) i koadiutor
Luigi Nasi (18601907). Przyjêli oni kierownictwo dzie³a prowadzonego do tej
pory przez Braci Szkó³ Chrzecijañskich. Szybko powsta³a szko³a podstawowa
i skromny internat. Otwarto równie¿ oratorium w. Leona, na czeæ papie¿a Leona XIII, a ks. Bosko otacza³ je osobist¹ trosk¹35.
W tym samym czasie powsta³y dwie placówki  w Cannes ko³o Nicei i w Challonges, w diecezji Annecy. Dzia³a³y one krótko. Zaproponowano ks. Bosko przejêcie sierociñca w Auteuil, na przedmieciach Pary¿a. Sprawa jednak nie dosz³a

31

Por. G. Rossi, Lazione educativa dei Salesiani in Roma capitale: LOpera del Sacro Cuore
al Castro Pretorio tra Ottocento e Novecento, w: Leducazione salesiana dal 1880 al 1922, s. 323;
ten¿e, Listruzione professionale in Roma capitale. Le scuole professionali dei salesiani al Castro
Pretorio (18831930), w: Insediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco, s. 88.
32 Por. F. Desramaut, Don Bosco en son temps (18151888), SEI, Torino 1996, s. 941; A. wida, Towarzystwo Salezjañskie. Rys historyczny, s. 27.
33 Por. Y. Le Carrérès, Don Bosco et les salésienes a Paris: de lOratoire Sain PierreSaint
Paul au patronage Saint Pierre (18841945), w: Lopera salesiana dal 1880 al 1922, t. II, s. 239.
34 Por. P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, t. 2, s. 133.
35 Por. F. Desramaut, Don Bosco en son temps, s. 1118.
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do skutku. Z powodzeniem natomiast zaczêto prowadziæ placówki wychowawcze w La Navarre i w La Cran ko³o Tulonu. Dzie³a te to kolonie rolnicze, które
przygotowywa³y osieroconych ch³opców do uprawiania ziemi36.
W 1883 r. bogata dobrodziejka, pani Pastré, ofiarowa³a ks. Bosko wielk¹ willê
w SainteMarguerite w pobli¿u Marsylii. W tym samym roku zosta³ tam otwarty
pierwszy nowicjat francuski, który po dwóch latach przyj¹³ szesnastu kandydatów do Zgromadzenia. Rok póniej salezjanie przyjêli sierociniec SaintGabriel
w Lille. Dla wychowanków stworzono bezzw³ocznie warsztaty: krawców, szewców, stolarzy i introligatorów. Dzie³o to by³o wspierane finansowo przez inn¹
wielk¹ dobrodziejkê ks. Bosko, Clarê Louvet37.
W 1883 r. ks. Bosko zosta³ zaproszony do Pary¿a, gdzie nawi¹za³ liczne znajomoci, kontakty i spotka³ siê z wieloma osobistociami38. Przedstawiono mu
wiele nowych propozycji pracy. Zgodzi³ siê na prowadzenie oratorium w. Piotra,
za³o¿onego w dzielnicy Ménilmontant przez ks. Paula Pisaniego. Po podpisaniu
umowy, rok póniej, pierwsi salezjanie przybyli do Pary¿a. Na ich czele sta³ ks.
Charles Bellamy (18521911). By³ on kap³anem diecezjalnym, który wst¹pi³ do
Towarzystwa Salezjañskiego39.
4. POCZ¥TKI PRACY SALEZJANÓW W HISZPANII (1881)
Pierwsza proba o utworzeniu dzie³a salezjañskiego w Hiszpanii wp³ynê³a
do ks. Jana Bosko w 1879 r. By³a to inicjatywa markiza Diego de Casa Ulloa
i arcybiskupa Sewilli, który zna³ pracê salezjanów z Lucchi40. Markiz chcia³ w swoim rodzinnym miecie Utrerze otworzyæ bezp³atn¹ szko³ê dla biednych dzieci.
W 1881 r. ks. Bosko przys³a³ do Utrery ks. Giovanniego Cagliero i koadiutora
Giuseppa Rossi (18351907), aby zbadali sytuacjê i przygotowali teren pod przy-

36 Por. Y. Le Carrérès, Les colonies ou orphelinats Agricole tenus par les salésiens de Don
Bosco en France de 1878 à 1914, w: Insediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco, s. 144.
37 Por. F. Desramaut, Don Bosco en son temps, s. 1176.
38 Podczas pobytu w Pary¿u ks. Bosko z³o¿y³ w Hotelu Lambert wizytê W³adys³awowi Czartoryskiemu, który prosi³ ks. Jana Bosko o wys³anie salezjanów do Polski. Syn W³adys³awa, ksi¹¿ê August Czartoryski (18581893), zauroczony osobowoci¹ i s³aw¹ wychowawcy m³odzie¿y,
odwiedzi³ go kilkakrotnie w Turynie, aby nastêpnie poprosiæ ks. Bosko o przyjêcie Towarzystwa
Salezjañskiego. Por. J. Zió³ek, Hotel Lambert  dom i centrum polityczne Adama Jerzego i W³adys³awa Czartoryskich, w: B³ogos³awiony ksi¹dz August Czartoryski. Patron trudnego powo³ania,
red. S. Wilk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 32.
39 Por. P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, t. 2, s. 535.
40 Sufragan Sewilli, biskup Marcelo Spínola, napisa³ pierwsz¹ ksi¹¿kê w jêzyku hiszpañskim
na temat ks. J. Bosko. Jej tytu³ brzmia³: Don Bosco y su obra. Ukaza³a siê drukiem w 1884 r. w Barcelonie. Por. M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 177.
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sz³¹ dzia³alnoæ salezjañsk¹. Wspólnota salezjañska rozpoczê³a pracê w 1881 r.
Oprócz szko³y, podjê³a siê równie¿ prowadzenia miejscowej parafii41.
W tym samym czasie pojawi³o siê w prasie hiszpañskiej kilka pozytywnych
artyku³ów o osobie ks. Bosko i pracy salezjanów w Utrerze. W konsekwencji,
nastêpn¹ osob¹, która zainteresowa³a siê dzia³alnoci¹ salezjanów, by³a bogata
i pobo¿na wdowa z Barcelony, Dorotea de Chopitea de Serra42, która postanowi³a
uczyniæ co dla ubogiej m³odzie¿y. We wrzeniu 1882 r. zwróci³a siê z oficjaln¹
prob¹ do ks. Bosko o przys³anie salezjanów do Barcelony. Celem przyspieszenia
realizacji jej proby, zwróci³a siê w tej sprawie nawet do samego papie¿a. W przygotowania w³¹czyli siê ks. Giovanni Cagliero i ks. Giovanni Branda (18421927),
dyrektor z Utrery. Doña Chopitea kupi³a w dzielnicy Sarria doæ du¿y budynek,
w którym przyst¹piono do organizowania szko³y zawodowej. Jej pierwszym dyrektorem zosta³ ks. G. Branda. Szko³a zaczê³a funkcjonowaæ 15 lutego 1884 r.,
ciesz¹c siê z roku na rok coraz lepsz¹ opini¹43.
Inn¹ propozycj¹ hiszpañsk¹ by³o przejêcie i poprowadzenie w Madrycie domu
poprawczego przeznaczonego dla miejscowej m³odzie¿y. W tym celu do Turynu
uda³a siê delegacja reprezentuj¹ca w³adze miasta. Instytucja, a przede wszystkim
metody wychowawcze w niej stosowane, by³y nie do zaakceptowania dla ks. Jana
Bosko. Dlatego odmówi³ probie, a rozmowy od³o¿ono na wiele lat44.
Wa¿nym wydarzeniem dla salezjañskiej dzia³alnoci w Hiszpanii by³ rok 1886.
Ksi¹dz Jan Bosko, pomimo podesz³ego wieku i licznych chorób, przyj¹³ wreszcie zaproszenie do z³o¿enia wizyty w Barcelonie. Jeszcze w 1885 r. ks. G. Branda
pisa³ do niego: Tutaj w mylach i w s³owach chodzi tylko o naszego ojca,
ksiêdza Bosko, i o¿ywa pragnienie zobaczenia go z bliskiej odleg³oci. O, gdyby
taka podró¿ mog³a dojæ do skutku45. Zlekcewa¿ywszy rady lekarzy, ks. Bosko
uda³ siê w podró¿ do Barcelony w kwietniu 1886 r. Jego osoba wzbudza³a wszêdzie niesamowicie wielki entuzjazm i radoæ. W formie podarunku, jako podziêkowanie za jego wizytê, w³adze miasta podarowa³y mu wznosz¹ce siê nad mia41

Por. R. Alberdi, La Obra salesiana en Cataluña (España), w: Insediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco, s. 422.
42 Dorota Chopitea (18161891), zwana Matk¹ ubogich. Pochodzi³a z rodziny szlacheckiej i
bardzo religijnej. Jej rodzice mieszkali w Chile, ze wzglêdu na ruchy niepodleg³ociowe przenieli
siê do Barcelony. Otrzyma³a solidne wykszta³cenie. By³a bardzo wra¿liwa na biedê, któr¹ na przedmiecia Barcelony przynios³a rewolucja przemys³owa. W 1882 r. napisa³a do ks. Bosko, ¿e Barcelona jest miastem bardzo uprzemys³owionym i handlowym, a m³ode i dynamiczne zgromadzenie
salezjañskie znajdzie tutaj wiele pracy wród biednej m³odzie¿y. Rozpocz¹³ siê jej proces kanonizacyjny. Obecnie jest Czcigodn¹ S³ug¹ Bo¿¹. Por. S. Szmidt, wiêci. B³ogos³awieni. S³udzy Bo¿y
Rodziny Salezjañskiej, s. 209.
43 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ksiêdza Bosko, s. 17.
44 Por. M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 178.
45 E. Ceria, Annali della Società Salesiana, t. I, s. 545.
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stem wzgórze Tibidabo z prob¹, aby wybudowa³ tam wi¹tyniê ku czci Serca
Jezusowego46.
5. ANGLIA I INNE KRAJE
Ksi¹dz Jan Bosko marzy³ o Anglii przez wiele lat. Dowodem tego jest fakt,
¿e przyci¹ga³ do oratorium ch³opców ze znajomoci¹ jêzyka angielskiego. Sprzyjaj¹ca okazja nadarzy³a siê w 1884 r., kiedy do ks. Bosko zwróci³a siê Konferencja wiêtego Wincentego á Paulo z prob¹ o zajêcie siê biedn¹ m³odzie¿¹ w ubogiej dzielnicy Londynu, Battersea. Rozmowy o rozpoczêciu pracy trwa³y trzy lata47.
Decyduj¹c¹ rolê w podjêciu decyzji odegra³a miejscowa hrabina Georgiana De
Stacpoole. Pierwsi salezjanie udali siê do Londynu 14 listopada 1887 r. W grupie
tej by³o dwóch ksiê¿y: Irlandczyk Edward MacKiernan  dyrektor i proboszcz
(18611888), Anglik Charles Macey  wikariusz i katecheta (18541928); oraz
koadiutor Ignazio Rossaro. Pionierzy pracy salezjañskiej w Anglii napotkali wiele przeciwnoci i problemów. Nie uda³o im siê uruchomiæ oratorium i warsztatów.
Dzie³o jednak powoli rozwija³o siê i stworzy³o solidne fundamenty dla przysz³ego rozwoju placówki48.
Za ¿ycia ks. Bosko salezjanie rozpoczêli równie¿ dzia³alnoæ w Belgii. Entuzjast¹ i wielbicielem jego metody wychowawczej by³ biskup J. Victor Doutreloux, ordynariusz Liège, który dwukrotnie goci³ z wizyt¹ w turyñskim oratorium.
Czyni³ on wszystko, aby podobne dzie³o wychowawcze powsta³o w jego miecie.
Pierwsi salezjanie przybyli do Liège 8 grudnia 1887 r. Jednak prawdziwe dzie³o
salezjañskie w Belgii rozwinê³o siê dopiero w trzy lata po mierci ks. Bosko, za
rektoratu ks. Micha³a Rua49.
46

Por. R. Alberdi, La Obra salesiana en Cataluña (España), s. 431.
Inn¹ osob¹, która czyni³a du¿e starania w celu sprowadzenia salezjanów do Anglii, by³a
Penrose Fitz Gerald. W 1884 r. osobicie uda³a siê do Turynu, aby zapoznaæ siê z metod¹ wychowawcz¹ ks. Bosko i prosiæ go o rozpoczêcie dzia³alnoci wychowawczej w Anglii. Por. Ze wiata
salezjañskiego, Pok³osie Salezjañskie 9(1934), s. 191.
48 Por. W.J. Dickson, The Dynamics of Growth. The Foundation and Development of the Salesians in England, LAS, Roma 1991, s. 94.
49 Por. F. Staelens, Les salésiens de Don Bosco et les luttes sociopolitiques en Belgique dans
une époque en mutation 18911918, w: Insediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco, s. 411;
M. Wirth, Da Don Bosco ai nostri giorni, s. 241; Ksi¹dz Micha³ Rua (18371910). Urodzi³ w okolicach Turynu. Jako m³ody ch³opiec zacz¹³ uczêszczaæ do oratorium ks. Jana Bosko, a nastêpnie
wst¹pi³ do Towarzystwa Salezjañskiego. By³ pierwszym ksiêdzem salezjaninem. Ksi¹dz Jan Bosko
powierza³ mu najbardziej odpowiedzialne funkcje i zadania w zgromadzeniu. Po mierci ks. Bosko,
cz³onkowie Kapitu³y Generalnej wybrali go jednog³onie na prze³o¿onego generalnego. Funkcjê tê
pe³ni³ a¿ do mierci, ktora mia³a miejsce w 1910 r. Por. F. Desramaut, ¯yciorys ksiêdza Micha³a
Rua, pierwszego nastêpcy ksiêdza Bosko (18371910), t³. T. Jania, Wy¿sze Seminarium Duchowne
Towarzystwa Salezjañskiego, Kraków 2009, s. 9.
47
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Krajem, gdzie równie¿ znano ks. Jana Bosko, by³a Portugalia. Wysy³ano do
Turynu liczne proby o otwarcie tam placówek wychowawczych. Najbardziej nieustêpliwy w probach by³ ksi¹dz z Porto, Sebastian Leite De Vasconcelos. Pracowa³ on z m³odzie¿¹ i sam dowiadcza³ ogromu niebezpieczeñstw, które jej grozi³y.
Odwiedzi³ ks. Bosko w Turynie w 1882 r. Nastêpnie zorganizowa³ kilka warsztatów z nadziej¹, ¿e wkrótce przybêd¹ salezjanie, by kontynuowaæ jego dzie³o. Proby
ksiêdza Sebastiana Leite De Vasconcelosa popiera³ gor¹co patriarcha Lizbony.
Brak przygotowanego personelu by³ g³ówn¹ przyczyn¹, ¿e ich proba zosta³a zrealizowana dopiero po 1888 r.50.
Inne kraje europejskie, równie¿ Polska, które nie mog³y doczekaæ siê placówek salezjañskich jeszcze za ¿ycia ks. Bosko, nie by³y pozbawione informacji
o nim i o jego metodzie wychowawczej. Wybitnie przyczyni³a siê do tego prasa51
i publikacje w jêzyku francuskim, jak równie¿ pierwsze biografie ks. Bosko autorstwa Karola dEspineya52, Alberta Du Bosa53 i Ludwika Noëla54.
Ruchy rewolucyjne, ruch zjednoczeniowy oraz liczne wojny na Pó³wyspie
Apeniñskim doprowadzi³y do zubo¿enia ekonomicznego mieszkañców W³och.
Ta sytuacja odbi³a siê w sposób szczególny negatywny na m³odzie¿y, która pozbawiona mo¿liwoci edukacji i rodków do ¿ycia zaczê³a zagra¿aæ ¿yciu spo³ecznemu. T¹ grup¹ m³odzie¿y zaj¹³ siê ks. Jan Bosko, tworz¹c dla niej ró¿nego
rodzaju instytucje szkolne, wychowawcze oraz w³asn¹ metodê wychowawcz¹,
któr¹ nazwa³ systemem prewencyjnym. Pracê ks. Jana Bosko bardzo szybko dostrzeg³o spo³eczeñstwo piemonckie oraz w³oskie. Du¿e zainteresowanie systemem
prewencyjnym oraz przeszczepianie idei ks. Bosko na Pó³wyspie i do innych krajów, wydaje siê potwierdzaæ, ¿e jego sposób pracy z m³odzie¿¹ by³ postrzegany
jako dobry i skuteczny.
50 Por. A. Anjos, I salesiani a Braga. Il collegio di S. Gaetano 18941911, w: Insediamenti
e iniziative salesiane dopo Don Bosco, s. 176.
51 W 1877 r. ks. Jan Bosko rozpocz¹³ wydawanie Bollettino Salesiano. G³ównym celem
czasopisma by³o utrzymywanie kontaktów z rodzin¹ salezjañsk¹ i informowanie jej cz³onków o dzia³alnoci salezjanów. Polska wersja Wiadomoci Salezjañskie zaczê³a ukazywaæ siê od 1897 r.
Por. V. Orlando, Il Bollettino Salesiano nel mondo. Progetto di rinnovamento e rilancio, S.D.B.,
Roma 1998, s. 19.
52 Francuz Karol dEspiney by³ lekarzem, zna³ ks. Bosko osobicie. Opisa³ jego ¿ycie i dzia³alnoæ do 1880 r. W 1886 r., we Lwowie, ukaza³ siê polski przek³ad jego ksi¹¿ki: Ksi¹dz Bosko. Por.
K. Szczerba, Kontakty Polaków z ksiêdzem Janem Bosko, Seminare. Poszukiwania NaukowoPastoralne 9(19871988), s. 114.
53 Francuski prawnik Albert Du Boÿs napisa³ ¿yciorys ks. Bosko, który by³ wydany w Pary¿u
w 1884 r.: Don Bosco et la Pieuse Société des Salésiens. Por. M. Wirth, Ksi¹dz Bosko i rodzina
salezjañska, dzieje i nowe wyzwania (18152000), t³. T. Jania, Wydawnictwo Poligrafia ITS, Wydawnictwo Salezjañskie, Kraków, Warszawa 2009, s. 13.
54 Biografia ks. Bosko autorstwa L. Noëla ukaza³a siê w przek³adzie polskim w Poznaniu
w 1887 r. pt.: Ksi¹dz Jano Bosko, jego ¿ywot i czyny pod³ug ró¿nych róde³ opracowane. Por.
K. Szczerba, Kontakty Polaków z ksiêdzem Janem Bosko, s. 114.
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THE DEVELOPMENT OF THE PREVENTIVE SYSTEM
OF SAINT JOHN BOSCO IN THE YEARS 18751888
Summary
The 19th century was a very difficult and troubled period in the history of Italy. The peninsula
was affected by many wars, revolutionary movements and above all a unification movement. These
events, coupled with the process of industrialization, contributed to the great impoverishing of Italian society. This situation, in turn, had an adverse effect on the condition of education. A large part
of children and teenagers were not subject to compulsory education. The situation was aggravated
by women having to work in industry. All this resulted in a difficult material and moral situation of
young people in Italy. Many persons and institutions sensitive to social ills would undertake numerous preventive activities in the field of education and upbringing. One of them was Fr. John Bosco.
He took up work with poor and abandoned young people from Turin. As a young priest, he worked
as chaplain to young offenders in a Turin prison in the years 18411844. This experience confirmed
him in his belief that all had to be done to keep young men off that place of seclusion where they
suffered further moral degeneration. Hence, he began to set up various institutions which were to
provide young people with housing and opportunities for education and vocational training. These
included oratories, high schools, vocational schools and boarding houses. To ensure the continuation of his work, he founded the Salesian Society (work with boys), and the Daughters of Mary Help
of Christians (work with girls). He also created his own educational method which he called the
preventive system. It was based on reason, religion, love, assistance and a family spirit. From 1875
the Society started to develop rapidly. Italian society, European countries and many countries in the
world asked Fr. Bosco to set up Salesian educational institutions. The many requests, however, ran
up against a number of difficulties. The biggest problem was the lack of qualified staff. The present
article presents the growth of the Salesian Society in the field of education and upbringing at the
time when St. John Bosco was General Superior of the Salesians.
Keywords: industrialization, social exclusion, deprived youth, preventive system, educational and social activity of the Salesians in Europe and South America
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