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 Wśród wielu spraw, którym poświęcał się
św. Jan Bosko nie można zapomnieć o jego działalności
pisarskiej i wydawniczej. W sumie od 1844 r. aż do 1888 r.
można doliczyć się 403 książek i opracowań, których był
autorem. Jego liczne publikacje miały wiele wydań
i cieszyły się wielką popularnością. Pierwsza jego 
książka „Historia życia Alojzego Comollo” (1844) wydana 
została w 30 tys. egz., a „Młodzieniec zaopatrzony”(1847) 
już za życia ks. Bosko doczekał się 118 edycji i został 
przetłumaczony na język francuski, hiszpański i portugalski. 
 Głównym celem, który przyświecał Janowi Bosko 
podczas pisania książek była troska o moralne i religijne 
wychowanie młodzieży oraz kształtowanie w czytelenikach 
świadomej wiary, poprzez wyjaśnianie w przystępny sposób 
nauki Kościoła. Jak sam zaznaczał: „...w moich kazaniach, 
konferencjach i wydanych książkach zawsze czyniłem to, 
co jest możliwe, aby wspierać, szerzyć i rozpowszechniać zasady 
wiary katolickiej”. O tym, jak wielką wartość przypisywał tej formie  
apostolstwa świadczą chociażby jego słowa z listu napisanego 
do salezjanów 19 marca 1885 r.: „Rozpowszechnianie dobrych książek 
stanowi główne staranie naszego Zgromadzenia”. 
 Spod ręki ks. Bosko wyszły nie tylko dzieła o tematyce religijnej, 
takie jak: „Historia Kościoła”, „Historia święta”, czy „Życie papieży”, 
ale również podręczniki szkolne: „Dziesiętny system miar” i „Historia Włoch”.
 Działalność ks. Bosko nie ograniczała się do własnych prac pisarskich. 
Należy pamiętać także o jego inicjatywach jako wydawcy. Pod koniec 1861 r. 
ks. Bosko rozpoczął starania o utworzenie w Turynie na Valdocco drukarni, która 
byłaby zarówno szkołą zawodową, jak i ośrodkiem wydawniczym. Umieścił 
wówczas w specjalnie zbudowanym pomieszczeniu dwa urządzenia na kołach i prasę  
drukarską. Stół i skrzynki na czcionki wykonali stolarze z Oratorium. Widząc takie 
niezbyt nowoczesne wyposażenie, wychowankowie, którzy mieli rozpocząć tam pracę 
nie byli do niej nastawieni z entuzjazmem. Ks. Bosko dodawał im jednak otuchy: 
„Zobaczycie! Będziemy mieć drukarnię, dwie, dziesięć drukarni. Zobaczycie!”

       poznać  ks.  Bosko 

Ks. Bosko - pisarz (1884r.)
Drukarnia w Oratorium na Valdocco (1870r.)
„Wspomnienia Oratorium” - rękopis

Pisarz i wydawca



 
 Pierwsze publikacje wydane przez Typografię Oratorium 
św. Franciszka Salezego pojawiły się już w 1862 r. Wśród nich 
znajdowały się m.in. „Czytanki Katolickie”. Książeczki te służyły 
pogłębieniu formacji chrześcijańskiej i moralnej czytelników. 
Zawierały one świadectwa i przykłady z życia młodzieży m.in. 
życiorysy chłopców z Oratorium: Dominika Savio, Michała Magone 
czy Franciszka Besucco.
 „Czytanki katolickie” były najważniejszym tytułem w działalności 
ks. Bosko jako wydawcy. W ich tworzenie włożył najwięcej wysiłku. 
Od 1853 r. do 1888 r. wydał ich 430, z czego 70 wyszło spod jego pióra.  
Od 1860 r. ukazywały się one każdego miesiąca w nakładzie ponad 
10 tys. egz. Wkrótce pojawiły się także inne serie wydawnicze, 
a wśród nich m.in.: „Biblioteka młodzieży włoskiej”, czy „Biuletyn 
salezjański”.
 Drukarnia, którą założył ks. Bosko bardzo szybko zyskała 
uznanie i mogła rywalizować z najlepszymi w Turynie. Rozwijała się 
bardzo dynamicznie otwierając swe odziały nie tylko w innych mia-
stach na terenie Włoch, ale także we Francji, Hiszpanii czy Argentynie. 
Przyszły papież Pius XI widząc tak wielki sukces drukarni Oratorium, 
miał powiedzieć: „Pod tym względem ksiądz Bosko chce znaleźć się 
w awangardzie postępu”.
 W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII ogłosił ks. Bosko patronem 
wydawców katolickich.i wydawca

"Dobra książka wchodzi nawet do domów, 
do których nie może wejść ksiądz..."

         Jan Bosko (19 III 1885r.)



Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą wydawnictwa  

salezjańskiego:

www.wydsal.pl

„Campo Bosco Magazyn” to nowa inicjatywa Ośrodka EMAUS. Pismo stworzone z myślą o „grzesznikach”, 
szczególnie tych młodych. Uczy, formuje i prowokuje do myślenia o świecie, jako długiej wędrówce 
do Emaus – czegoś większego, głębszego i ważniejszego niż to, co tu i teraz. 

Inspiracją do wydania Magazynu jest festiwal Campo Bosco, który od wielu lat odbywa się pod koniec 
sierpnia w Czerwińsku Nad Wisłą i chęć promowania jego wartości. Pismo skierowane jest nie tylko 
do tych, którzy na Campo już byli, ale także do tych, którzy jeszcze o nim nawet nie słyszeli.

 „Campo Bosco Magazyn” to wywiady z gośćmi festiwalu, m.in. Peją, Mariką, Maleo czy Patrycją Hurlak; 
reportaże z samej imprezy czy wreszcie prowokujące do myślenia felietony i artykuły o tym, co ważne 
dla młodego pokolenia. Hasłem przewodnim pierwszego numeru, który już wkrótce się ukaże, jest 
rzeczywistość wirtualna i popkultura, w której wszyscy „pływamy”. Jak żyć w internecie, na co uważać, 
czego nie robić, o czym pamiętać, czego warto się uczyć? – sprawdź, jeżeli chcesz od życia czegoś 
więcej!

www.facebook.com/campoboscomagazyn

www.instagram.com/campo.bosco.magazyn       polecane 

...nie znajdziesz tego
 w żadnym kiosku!
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Panie Jezu,
który powołujesz tego, kogo zechcesz,
naucz mnie odczytywać znaki Twojej woli 
w moim życiu.
Odkryj Twój zamysł wobec mojej osoby
i uczyń mnie gotowym
do odważnej odpowiedzi
na Twoje wezwanie.
Św. Janie Bosko,
bądź mi przewodnikiem i nauczycielem
w wiernym realizowaniu
Bożego planu zbawienia.
Amen.


