


Św. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 
1815 roku w Becchi koło Castelnuovo 
d’Asti. Rodzicami jego byli Franciszek  
i Małgorzata. Miał dwóch braci.

W roku 1841 został wyświęcony na 
kapłana. W swojej pracy duszpasterskiej 
w sposób szczególny zwrócił uwagę na 
zaniedbaną młodzież. 

W 1844 roku założył pierwsze orato-
rium dla młodzieży, czyli miejsce zabawy, 
nauki i modlitwy. Dziesięc lat później 
utworzył Towarzystwo Świętego Fran-
ciszka Salezego (Salezjanów), a w 1872 
– Zgromadzenie Córek Maryi Wspomo-
życielki Wiernych (Salezjanki).

Św. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. 
w Turynie. Został beatyfikowany w 1929 r., 
a kanonizowany 5 lat później.

A wszystko zaczęło się od snu, który 
miał w 9 roku życia...

Patron dla Rumi - św. Jan Bosko!

Kim jest patron? - w wymiarze duchowym jest to święty, który oręduje za nami, 
wstawia się przed Bogiem, wyprasza łaski, do którego nabożeństwo jest żywe, 

a nauczanie, duchowość i charyzmat ciągle aktualne...

Takim patronem dla Rumi mógłby być św. Jan Bosko obecny na tej ziemi 
od 1937 roku przez obecność Salezjanów oraz wielu dzieł związanych z cha-

ryzmatem salezjańskim, a także kolejne pokolenia wychowanków.

Św. Jan Bosko jest patronem wielu miast, prowincji, instytucji, a także mło-
dzieży, sportowców, pasjonatów, zatroskanych o najmłodszych i potrzebują-
cych, artystów, rzemieślników, młodych robotników, a w sposób szczególny 
- wielką pomocą dla rodziców, wychowawców i nauczycieli poprzez system 

prewencyjny i dzieła wychowawcze.

Więcej o św. Janie Bosko i idei ustanowienia 
tego świętego kapłana i wychowawcy 

Patronem miasta Rumi 
dowiesz się na stronie

 WWW.BOSKARUMIA.PL 
Zapraszamy!

Św. Jan Bosko - wychowawca dzieci i młodzieży.



Pewnego razu Janek miał sen. Tak go wspomina: 
W wieku 9 lat miałem sen, który głęboko wrył mi się w pamięć 
na całe życie. 



Śniło mi się, że znajduję się blisko domu, na dość obszernym podwó-
rzu, na którym bawiło się mnóstwo dzieci. Niektóre śmiały się, wiele 
z nich przeklinało. Gdy usłyszałem wyzwiska, rzuciłem się między te 
dzieci, by nie tylko słowem, ale i pięściami zmusić je do milczenia.



Wówczas ukazał się dostojny Człowiek, pięknie ubrany. Twarz jego jaśniała tak bardzo, że nie mogłem patrzeć na nią. 
Zawołał mnie po imieniu i powiedział:
„Musisz zjednać sobie przyjaciół łagodnością i miłością, nigdy szturchańcami. Zacznij więc natychmiast mówić im o brzydocie grzechu 
i o pięknie cnoty”. Speszony i przestraszony odpowiedziałem, że jestem biednym i niewykształconym chłopcem. 
W tym momencie dzieci zaprzestały kłótni i hałasów i zgromadziły się wszystkie wokół Osoby, która rozmawiała ze mną. 
Prawie że bezwiednie zapytałem:
„Kim jesteś, Panie? Dlaczego nakazujesz mi wykonanie rzeczy niemożliwych?”
„Właśnie dlatego, że sprawy te wydają ci się niemożliwe, musisz uczynić je możliwymi, dzięki posłuszeństwu i wiedzy”.
„W jaki sposób będę mógł zdobyć wiedzę?”
„Dam ci Nauczycielkę. Pod jej kierownictwem staniesz się mądry.”
„Ale kim jesteś, Panie?”
„Jestem Synem Tej, którą matka twoja nauczyła cię pozdrawiać 3 razy dziennie. O moje imię zapytaj moją Matkę”. 



W tym momencie ujrzałem obok niego Niewiastę, o dostojnym wyglądzie, ubraną w płaszcz, 
który świecił jak słońce. Gdy spostrzegła, że jestem speszony, zrobiła znak, bym zbliżył się  
i z dobrocią chwyciła mnie za rękę.
„Popatrz.” - powiedziała. 
Gdy spojrzałem, zauważyłem, że wszystkie dzieci gdzieś znikły, a na ich miejscu zobaczyłem 
mnóstwo kóz, psów, kotów, niedźwiedzi i wiele innych jeszcze zwierząt.
„Oto pole, na którym będziesz musiał pracować. Bądź pokorny, silny i wytrwały. A to, co stanie 
się za chwilę z tymi zwierzętami, ty postarasz się zrobić z moimi dziećmi”.



Wówczas spojrzałem i oto zamiast niesfornych zwierząt zobaczyłem potulne baranki, które ra-
dośnie biegały i beczały, jakby na cześć tego Pana i Pani. W tym momencie, ciągle we śnie, 
zacząłem płakać, prosząc równocześnie ową Kobietę, by rozmawiała ze mną w sposób bardziej 
zrozumiały, gdyż nie pojmowałem znaczenia jej słów. Wtedy Ona, kładąc rękę na mojej głowie, 
powiedziała:
„W swoim czasie wszystko zrozumiesz.”
Gdy tylko wypowiedziała te słowa, obudził mnie jakiś hałas i wszystko znikło. 
Ogarnęło mnie zdumienie. Wydawało mi się, że bolą mnie ręce z powodu kuksańców, 
jakimi obdzieliłem chłopców, i że pali mnie twarz od policzków, wymierzonych mi przez łobuzów.



Rano opowiedziałem ten sen najpierw mym braciom, ci mnie wyśmiali, a potem matce i babci. 
Każdy inaczej go zinterpretował.
Moja matka natomiast stwierdziła:
"Kto wie, może Janek zostanie księdzem.” 
A babcia definitywnie orzekła:
„Nie należy wierzyć w sny!”
Zgadzałem się z poglądem babci, a jednak nigdy nie udało mi się o tym śnie zapomnieć”.



Od tego momentu, mimo bardzo jesz-
cze młodego wieku, Janek Bosko robił 
wszystko, aby wypełnić powierzone 
mu zadanie. Od przygodnych kuglarzy 
i cyrkowców nauczył się wielu sztuczek, 
którymi potem chętnie popisywał się 
przed mieszkańcami swojej wioski,  
a pokazy przeplatał modlitwą, poboż-
nym śpiewem i powtórzeniem kazania, 
które w niedzielę usłyszał w kościele. 



Postanowił też zostać księdzem, ale nie-
stety matka chłopca była zbyt uboga, 
by łożyć na jego naukę. Dlatego opu-
ścił dom rodzinny i podejmował pracę  
w różnych zawodach (m.in. krawiectwo, 
szewstwo, stolarstwo), aby zarobić na 
swoje utrzymanie i opłacenie nauczycieli. 
Nie wiedział jeszcze wówczas, jak bardzo 
przydadzą mu się w przyszłej pracy wy-
chowawczej zdobyte umiejętności. 



W 1835 roku nareszcie udało mu się zre-
alizować swoje marzenie i wstąpić do 
seminarium duchownego w Chieri, aby 
sześć lat później otrzymać z rąk Arcybi-
skupa Turynu święcenia kapłańskie. 



Zdecydował wówczas, by nadal pogłębiać swoją wiedzę teologiczną  
i wstąpił do Konwiktu kościelnego św. Franciszka z Asyżu w Turynie na 
kolejne trzy lata nauki, w trakcie których miał okazję poznać sytuację 
młodzieży żyjącej w mieście. Był przerażony tym, co zobaczył. Młodzi 
włóczyli się po ulicach bez pracy i wykształcenia, pełni agresji i nieszczę-
śliwi. Niektórzy pracowali za cenę morderczego, nadludzkiego wysiłku, 
a mimo to nie mieli pieniędzy nawet na mieszkanie i jedzenie. Wielu  
z nich, nie mając za co żyć, schodziło na drogę przestępstwa. Ksiądz Bo-
sko miał okazję ich poznać w trakcie odwiedzin miejscowego więzienia. 
Spotkania te dały mu wiele do myślenia. Wiedział, że chłopcy ci zostali 
aresztowani, gdyż byli wcześniej pozbawieni opieki. Powoli dojrzewało 
w nim poczucie, że to właśnie on musi pomóc tym biednym, pozba-
wionym warunków do prawidłowego rozwoju chłopcom i uchronić ich 
przed losem więźniów. Chciał zgromadzić ich w jakimś miejscu, by móc 
ich uczyć i zająć pożytecznie wolny czas. Ale potrzeba działania okazała 
się pilniejsza niż możliwość znalezienia odpowiedniego lokalu.



Za symboliczny początek działania Oratorium uważany 
jest powszechnie moment, w którym święty staje w obro-
nie bitego chłopca - Bartłomieja Garelli, oraz zaprasza go 
do swojego domu proponując, że będzie go uczył i zachę-
cając, by przyprowadził też swoich przyjaciół. 



Ksiądz Bosko rozpoczął pracę z dwoma chłopcami, wkrótce dołączyli 
inni. Uczył ich czytać i pisać, dawał im schronienie we własnym miesz-
kaniu, a przede wszystkim interesował się ich sprawami, a swą przy-
jaźnią pozwolił odnaleźć trochę ciepła rodzinnego, którego tak bardzo 
łaknęli. Liczba chłopców stale rosła, byli to głównie terminatorzy lub 
pomocnicy w różnych zakładach. Tymczasem ich wychowawca zasta-
nawiał się, gdzie mogliby się zbierać w niedziele, by po całym tygodniu 
pracy znaleźć chwilę wytchnienia i zabawy. Początkowo pozwolono im 
spotykać się na podwórzu Konwiktu, w którym Jan Bosko dokształcał 
się i mieszkał. Tak rozpoczął się żywot "wędrownego Oratorium", któ-
re jeszcze długo miało czekać na swoją stałą siedzibę. 



Po skończeniu nauki, podjął ksiądz Bosko pracę jako kapelan sie-
rocińca założonego przez działaczkę społeczną i charytatywną  
- markizę Barolo. Otrzymał od niej również do dyspozycji budynek, 
w którym mógł odtąd zbierać ponad setkę chłopców na naukę ka-
techizmu, zabawę i modlitwę. Już wkrótce jednak otrzymał nakaz 
opuszczenia tego pomieszczenia, ze względu na zakłócanie spokoju. 
Stanął również przed koniecznością podjęcia decyzji wobec alterna-
tywy, którą przedstawiła mu jego dobrodziejka: albo pracuje w jej 
dziełach, otrzymując za to pensję, albo zajmuje się nadal „brudną” 
młodzieżą i opuszcza zajmowane miejsce. 
Decyzja była dla niego oczywista. Wybrał swoich chłopców, uważanych 
powszechnie za wyrzutków społecznych i kandydatów do więzienia. 



Od tej pory błąkał się ksiądz Bosko ze swoją młodzieżą, grał z chłop-
cami w piłkę, spowiadał ich i rozmawiał z nimi, przez kościółek  
św. Marcina, na korzystanie z którego otrzymał pozwolenie od ma-
gistratu miejskiego, aby po sprzeciwie mieszkańców zostać z niego 
usuniętym, aż do przyjścia zimy, kiedy postanowił wynająć kilka pokoi 
w jednym z domów na Valdocco, by otworzyć tam szkołę wieczorową 
dla starszych chłopców, a w niedzielę prowadzić naukę katechizmu 
dla wszystkich. I tu jednak lokatorzy sprzeciwili się obecności hałaśli-
wej młodzieży i trzeba było szukać kolejnego schronienia. Tym razem 
była to łąka z lichym barakiem pośrodku, który po pewnym czasie 
również musieli opuścić. 



W roku 1846 roku udało im się naresz-
cie znaleźć siedzibę w budynku, który 
nazywano szopą Pinardiego i którego 
stan wymagał wielu remontów, ale był 
tak bardzo wyczekanym i wymodlonym 
miejscem. Tu właśnie w tym pierwszym 
Oratorium miało „powstać, wzrastać  
i rozszerzać się na świat Zgromadzenie 
Salezjańskie, zrodzone z łez, nędzy i ser-
ca jednego pokornego księdza”. 



Życie Jana Bosko było naznaczone ciężką pracą wynikającą z tro-
ski o życie doczesne i przyszłe swoich bliźnich, jak również z prze-
konania, że „największym wrogiem człowieka jest bezczynność”. 
Niemniej jednak nadmiar obowiązków, które przyjął na siebie, 
spowodowała, że w 1846 roku, niedługo po ostatecznych prze-
nosinach Oratorium do szopy Pinardiego, bardzo podupadł na 
zdrowiu i był bliski śmierci. Wychowankowie jego podjęli wów-
czas ogromnie wiele wyrzeczeń, modląc się i poszcząc o zdrowie 
swojego księdza. Zostali wysłuchani, aby przez szereg jeszcze lat 
cieszyć się jego pomocą i przyjaźnią. 



Po cudownym powrocie do zdrowia, Jan Bosko wrócił do Orato-
rium w towarzystwie matki, która zgodziła się pomóc synowi w jego 
dziele oraz z nowymi pomysłami dotyczącymi rozwoju placówki. 
Na początku wznowił działalność kursów wieczorowych dla mło-
dzieży - wielu bowiem chłopców nie umiało nawet czytać, a wobec 
coraz większej liczby potrzebujących, otworzył w 1847 roku nowe 
Oratorium św. Alojzego, a w dwa lata później Oratorium Anioła 
Stróża, obydwa gromadzące chłopców w dni wolne od pracy. 



Pierwsze próby udzielenia gościny na noc potrze-
bującym chłopcom okazały się gorzkim zawodem - 
ksiądz Bosko został okradziony. Nie zniechęciło go 
to jednak i już wkrótce stu pięćdziesięciu młodych 
znalazło dom i rodzinę u jego boku w nowo wybu-
dowanym internacie na Valdocco. 



Wiedział jednak, że sam niewiele może dokonać, gdyż potrzeby były ogromne. Potrzebował współ-
pracowników gotowych do pomocy teraz i kontynuujących pracę po jego śmierci. Pierwszego z nich 
znalazł wśród swoich wychowanków - w 1854 roku Michał Rua złożył śluby zakonne na ręce księdza 
Bosko i stał się pierwszym salezjaninem, a po śmierci Założyciela - jego następcą, jako przełożony 
generalny Zgromadzenia Salezjańskiego. Oficjalne zatwierdzenie nowego zgromadzenia przez Stolicę 
Apostolską miało miejsce w 1869 roku, a nazwę otrzymało od św. Franciszka Salezego, który stanowił 
dla Jana Bosko wzór łagodnego duszpasterza troszczącego się o zbawienie dusz. 



Pod wpływem rad przyjaciół i przy pomocy św. Marii 
Dominiki Mazzarello, w 1872 roku powstała druga gałąź 
Rodziny Salezjańskiej - Zgromadzenie Córek Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożycielki, powołanych do pra-
cy wśród dziewcząt. Natomiast cztery lata później, przy 
poparciu Stolicy Apostolskiej, św. Jan Bosko powołał do 
życia świeckie ogniwo Zgromadzenia - Stowarzyszenie 
Salezjańskich Pomocników Kościoła, których zadaniem 
miało być odtąd wspieranie dzieł i zadań podejmowa-
nych przez kościoły lokalne. 



Św. Jan Bosko nie był teoretykiem, jego system wycho-
wawczy wyłonił się z wieloletniego doświadczenia pracy  
z młodzieżą. Kochał ją i chciał dla niej szczęścia ziemskiego  
i wiecznego, chciał, by jego chłopcy stawali się dobrymi oby-
watelami swojej ojczyzny, a także wiernymi i żywymi człon-
kami Kościoła. Proces ten przebiegał w Oratorium, będą-
cym „dla chłopców domem, który przygarnia; parafią, która 
ewangelizuje; szkołą, która przygotowuje do życia i podwór-
kiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie”. 



Ostatnie polecenie skierowane tuż przed śmiercią do współbraci nie mogło doty-
czyć niczego innego, jak tylko tego, co stanowiło sens i posłanie jego życia: „Waszej 
trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć (...); jednakże w sposób 
szczególny polecam wam troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła 
najdroższą cząstkę mego serca na ziemi (...)”.
Św. Jan Bosko odszedł do wieczności w wieku 73 lat, ostatniego dnia stycznia 1888 
roku. W 1929 roku, po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego, został wyniesiony do 
czci ołtarzy, a pięć lat później Pius XI ogłosił go świętym. Jest patronem młodzieży. 



System wychowawczy 
św. Jana Bosko w rodzinie

Najczęściej odnosimy system wychowawczy księdza Bosko 
do określonych sytuacji czy instytucji wychowawczych, rzad-
ko łącząc jego podstawowe zasady z rodziną. Tymczasem to 
ona właśnie wydaje się być pierwszym i podstawowym miej-
scem uczenia się prewencyjnych zasad postępowania, głów-
nie poprzez mądre wprowadzanie dziecka w życie. 

Prewencja nie jest niczym innym, jak tylko umiejętnością 
przewidywania, wyprzedzania, uprzedzania ("system uprze-
dzający" - tak kiedyś tłumaczyli salezjanie na język polski 
określenie "system prewencyjny") tego, co może się zdarzyć, 
a do czego trzeba być przygotowanym. 

Wymagająca miłość
Nie inaczej było w przypadku św. Jana Bosko, który zaznał 

zarówno troskliwej, jak i wymagającej miłości matczynej, któ-
ra nie tak szybko zgadzała się na kompromisy. Doznał zarów-
no matczynej opieki, ale i sprawiedliwej oceny tego, co nie 
było w jego postępowaniu dobre. Był przez nią w ten sposób 
przygotowywany do życia. Być może zbyt wcześniej musiał 
wyjść z domu i usamodzielnić się, ale w tym właśnie "wyjściu 
ku samodzielności" tkwi, jak się wydaje, sens myślenia i dzia-
łania prewencyjnego, a więc takiego, które przygotowuje do 
już osobistego podjęcia odpowiedzialności. Rodzice bowiem 
muszą być świadomi, że nie wychowują dziecka dla siebie, 
ale w tym celu, aby później było ono w stanie wejść w życie 
dorosłe i umieć sobie radzić z problemami, które się będą po-
jawiać. 

Nie uczyni tego ani zaborcza, ani nadopiekuńcza miłość,  
z którą dzisiaj powszechnie się spotykamy. Powiedziałbym 

nawet więcej - zjawisko nadopiekuńczości ze strony rodziców 
staje się dzisiaj "plagą" w wychowaniu. Przyjmuje ona wiele 
form: rozpoczyna się już od zbyt szybkiej zgody na zaspoka-
janie różnych dziecięcych "zachcianek", potem przejawia się  
w wyręczaniu dziecka w różnych zadaniach, jakie powinno 
podejmować (począwszy od dbałości o własny kąt, wyrzu-
canie kosza ze śmieciami, pójściem po zakupy...), nie znosi 
krytyki postępowania dziecka ze strony wychowawców, nie 
mobilizuje do uczenia się i nie wyciąga konsekwencji z mier-
nych wyników edukacji szkolnej, obarczając najczęściej winą 
za taki stan rzeczy nauczycieli... 

W przypadku bogatszych rodzin daje o sobie znać po-
syłaniem dziecka do szkół prywatnych, w których ma ono 
obowiązkowo otrzymywać dobre noty i mieć zapewnioną 
promocję. Przyczyn tejże nadopiekuńczości jest także wiele: 
najczęstszy model współczesnej rodziny, jakim jest jedno 
dziecko, rodzi stan "drżenia" o jego losy, a tym samym tworzy 
wokół niego atmosferę "ochronnego parasola"; przekona-
nie, że dziecku powinno być w życiu lepiej niż jego rodzicom; 
współczesność z jej nadmiernym dążeniem do rywalizacji, 
która w płaszczyźnie wychowawczej daje o sobie znać prze-
konaniem, że własne dziecko jest zawsze najlepsze, najmą-
drzejsze, najzdolniejsze itp.

Nadopiekuńczość
Zawsze jednak nadopiekuńczość prowadzi do stanu,  

w którym dziecko nie ma żadnych szans na uczenie się umie-
jętności wyboru, odpowiedzialności, samodzielności (w przy-
padkach patologicznych objawia się ona miłością zaborczą, 
takim przywiązaniem do dziecka, które pragnie się mieć za-
wsze przy sobie, nie pozwalając - w taki czy inny sposób - na 
jego usamodzielnienie się, np. na założenie własnej rodziny). 
O wszystkim niemalże decydują rodzice, którzy zwykle twier-



dzą, że to właśnie oni najlepiej wiedzą, co jest dobre dla ich 
dziecka. Jakakolwiek interwencja "z zewnątrz" (np. wycho-
wawców) jest odbierana jako akt agresji w stosunku do dziec-
ka, i bywa dość często powiązana z oskarżeniami nauczycieli 
i wychowawców o brak właściwych kompetencji wychowaw-
czych. 

To "zamykanie ust" wychowawcom rodzi dodatkowe 
kłopoty czy trudne sytuacje w szkole, gdyż dziecko wie, że 
jest chronione przez rodziców, w efekcie robiąc wszystko, 
co mu się podoba. Trzeba także dodać i to, że w niektó-
rych przypadkach skutkiem nadopiekuńczości jest agresja 
dziecka w stosunku do własnych rodziców, szczególnie 
wtedy, gdy chce ono już samo (w okresie dojrzewania i do-
rastania) być bardziej autonomiczne. Napotykając wciąż 
rodzicielską nadmierną opiekę, buntuje się, a nawet jest 
zdolne do aktów agresji. Również ważne jest przypomnie-
nie, że "rozpieszczone" dziecko, nie znające poczucia od-
powiedzialności, jest dosyć częstym "kandydatem" do "roli 
przestępcy". 

Złoty środek
Tymczasem mądra miłość (właśnie "prewencyjna") za-

wsze wyraża się w takim przygotowaniu dziecka do życia, 
aby było ono zdolne przeżywać je w przyszłości samodziel-
nie i odpowiedzialnie. Dlatego z jednej strony nie może 
zabraknąć rodzicielskiej opieki i czułości, z drugiej jednak 
miłość musi być wymagająca, stawiająca określone zasady, 
przestrzegająca norm, ucząca szacunku dla siebie i innych.

Stąd rodzi się potrzeba obecności "prewencyjnych" me-
tod wychowawczych w rodzinie, o których winno się mówić 
podczas różnego rodzaju spotkań, konferencji, "wywiadó-
wek"... Byłaby to także jedna z form przychodzenia współ-
czesnej rodzinie z pomocą, gdyż właśnie taka nadopiekuń-

cza rodzina potrzebuje, jak żadna inna, pomocy. Trzeba 
tylko umieć ją przekonać, że właśnie takiej pomocy potrze-
buje. Wtedy, gdy dziecko jest już zbuntowane, agresywne, 
gdy weszło na drogę przestępstwa, zwykle jest za późno 
za skuteczną pomoc wychowawczą. Pozostają ewentualnie 
domy wychowawcze, domy poprawcze - ale czy o to cho-
dzi? 

ks. Kazimierz Misiaszek SDB



Powstała pod koniec 2012 roku Fundacja „SŁOWO” ma w swo-
im polu zainteresowań wszelkie działania zmierzające do wspie-
rania rodziny, prowadzenia ewangelizacji, a także do rozwijania 
ducha patriotycznego, zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Dla tej grupy organizowany jest również coroczny Konkurs 
Biblijny, obejmujący swym zasięgiem wszystkie poziomy eduka-
cji, nie licząc studiów wyższych. Współpracujemy w tym zakresie  
z Akcją Katolicką w obu diecezjach warszawskich i kilku innych 
diecezjach w Polsce. W ubiegłorocznej edycji ponad 80 tysięcy 
dzieci i młodzieży sięgnęło po Pismo Święte w związku z udziałem 
w naszym Konkursie.

Budowa dzwonnicy z Dzwonem ,,Ks. Jerzy” uroczyście odsło-
niętej 6 czerwca 2014 roku, w IV-tą rocznicę beatyfikacji wpisuje 
się dobrze w krzewienie patriotycznych postaw nie tylko dzieci  
i młodzieży.

Tematami, które często poruszamy w naszych projektach, są 
naprotechnologia, etyczna alternatywa dla „in vitro”, a także nie-
bezpieczeństwa przyjęcia genderowej perspektywy postrzegania 
świata. Zorganizowaliśmy w tej tematyce konferencję z udziałem 
pani Gabriele Kuby - socjologa z Niemiec w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej.

Pierwsze obchody święta III Króli przeszły nasze oczekiwania. 
Kilka tysięcy mieszkańców Rumi i okolic wzięło udział w orszaku. 
Ciesząc się z tego sukcesu, deklarujemy systematyczną pracę na 
rzecz rozwoju tej formy Świętowania.

Informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez 
Fundację „SŁOWO” znajdują się na naszej stronie internetowej 
www.fundacjaslowo.pl 

Wszystkich chętnych do włączenia się w nasze działania ser-
decznie zapraszamy!
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