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Zgromadzenie Salezjańskie w ostatnich latach bardzo intensywnie przygoto
wuje się do jubileuszu 200-lecia narodzin św. Jana Bosko (1815-1888), swego 
Założyciela, który będzie obchodzony w 2015 r. Ważnym etapem na drodze 
przygotowań był rok 2009, w którym salezjanie przeżywali jubileusz 150-lecia 
powstania swego instytutu zakonnego1. Kolejnym ważnym czasem na drodze 
przygotowań do jubileuszu 200-lecia jest rok 2010. Przypada w nim setna roczni
ca śmierci bł. Michała Rua, pierwszego następcy ks. Bosko1 2.

Bł. ks. Michał Rua ur. się 1837 r. w Turynie. Od 1845 r. wychowywał się 
pod czujną opieką ks. Bosko, który dopomógł mu w rozeznaniu powołania sale
zjańskiego i kapłańskiego. W 1854 r., wraz z 3 innymi młodzieńcami i ks. Bosko, 
dał początek grupie salezjanów, z której wyrosło przyszłe Towarzystwo Salezjań
skie. Osobiście uczestniczył w blisko dwudziestoletnich staraniach ks. Bosko 
dotyczących zatwierdzenia Konstytucji Salezjańskich. Ks. Bosko powierzał mu 
w Zgromadzeniu ważne zadania i funkcje: dyrektora duchowego odpowiedzialne
go za formację współbraci, prefekta generalnego, dyrektora pierwszego dzieła

1 Wydarzenia z roku 1859 oraz ich aktualne znaczenie szeroko omawia ks. Pascual Chávez 
Villanueva, ohecny przełożony generalny salezjanów, w «Chiamó a sé quelli che volle ed essi 
andarono da Lui» (Mc 3,13). Nel 150° anniversario della fondazione della Congregazione 
Salesiana, w: Atti del Consiglio generale della Società salesiana di San Giovanni Bosco 2(2009), 
s. 3-63.

2 Por. tenże, Successore di Don Bosco: figlio, discepolo, apostolo. Figura umana e spirituale 
del beato Michele Rua. Nel centesimo anniversario della sua morte, w: Atti del Consigho generale 
della Società salesiana di San Giovanni Bosco 4(2009), s. 5.
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salezjańskiego powstałego poza Turynem (Mirabello, 1863), wikariusza general
nego (1884-1888). Po śmierci ks. Bosko (1888) został przełożonym generalnym 
salezjanów. Zmarł w Turynie w 1910 r. W 1972 r. Paweł VI ogłosił go błogosła
wionym3 4 5 6.

Ks. Rua jest postacią kluczową dla właściwego rozumienia dziejów Zgroma
dzenia Salezjańskiego po śmierci ks. Bosko, ponieważ na nim spoczęła odpowie
dzialność za powodzenie delikatnego procesu przechodzenia od charyzmatu Zało
życiela do charyzmatu założonego przez niego instytutu zakonnego4. Aby spełnić 
pokładane w nim nadzieje, pierwszy następca ks. Bosko dbał o to, aby salezjanie 
prowadzili życie zakonne w stylu Założyciela i kontynuowali realizację jego po
słannictwa, angażując się w wychowanie i ewangelizację młodzieży. Troska 
o zbawienie młodych przyczyniła się do utrzymania jedności Zgromadzenia Sale
zjańskiego, pomimo umiędzynarodowienia jego szeregów5. Salezjańska propozy
cja wychowywania „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”, stała się waż
nym przyczynkiem do jego światowej ekspansji4.

Wymowną ilustracją tych zjawisk jest rozwój misyjny Zgromadzenia Sale
zjańskiego w okresie rektoratu -  czasu przewodzenia salezjanom -  ks. Rua, czyli 
w latach 1888-1910. Ks. Rua pozostał na tym polu wiemy strategii misyjnej za

3 Więcej informacji na temat ks. Rua podaje F. Desramaut, Życiorys księdza Michała Rua 
pierwszego następcy Księdza Bosko (1837-1910), tłum. z j. francuskiego T. Jania, mps, Kraków 
2009, ss. 315. Kwestię wierności ks. Rua ks. Bosko analizuje dogłębnie M. Kapplikkunel, The ,,Sa- 
lesian spirit" in the teachings o f don Rua, Rzym 1990, ss. 141. Świadectwem tejże wierności są 
listy okólne samego ks. Rua opublikowane w: M. Rua, Lettere circolari di don Michele Rua ai 
salesiani, San Benigno Canavese 1910, ss. 635. lime pisma ks. Rua, jak również opracowania 
dotyczące jego życia i działalności, zebrał A. Park w Bihhłiografla dei Rettori Maggiori della 
Società Salesima dal primo al terzo successore di Don Bosco, Ricerche Storiche Salesiane 1(1984),
s. 211-220.

4 Por. P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, (=Biblioteka „Życia Konsekrowanego”), War- 
szawa-Wrocław 2002, s. 143-174.

5 Wielonarodowościowy charakter Zgromadzenia Salezjańskiego w czasach ks. Rua ilustruje 
statystyka 31 salezjańskich wypraw misyjnych tamtego okresu: obok 974 Włochów wzięło w nich 
udział prawie 100 Polaków, 58 Francuzów, 44 Niemców, 21 Hiszpanów, 10 Szwajcarów, 9 Irland
czyków, 7 Anglików, 6 Słoweńców i tyluż Chorwatów, 4 Węgrów, po 2 Austriaków, Litwinów, 
Portugalczyków, Kolumbijczyków, Algierczyków, Palestyńczyków, po 1 Belgu, Argentyńczyku, 
Brazylijczyku i Urugwajczyku; por. Archivio Salesiano Centrale w Rzymie [odtąd ASC], A 834: 
Missioni, rejestr personalny salezjańskich wypraw misyjnych zatyńiłowany Spedizioni missionarie. 
Registro 1875-1972.

6 Na taką przyczynę światowej ekspansji salezjanów już za życia ks. Bosko wskazuje P. Stella, 
Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, t. 1: Vita e opere, (=Pubblicazioni del Centro 
Sńidi Don Bosco, 3), Rzym 19792, s. 124. Rzeczywiście, w latach rządów ks. Rua, liczba współbraci 
wzrosła z 773 do 4000, a domów -  z 75 do 390. Salezjanie byli obecni już nie tylko, jak w momen
cie śmierci Założyciela, w 5 krajach Europy i tyluż Ameryki Łacińskiej, ale rozpoczęli też działal
ność w USA, w Azji, Afryce i w kolejnych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Por. R. Alberdi, 
C. Semeraro, Società Salesiana di San Giovanni Bosco, w: Dizionario degli Istituti di Perfezione,
t. 8, red. G. Pelliccia, G. Rocca, Rzym 1988, kol. 1690, 1701-1702.
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proponowanej przez ks. Bosko. Założyciel salezjanów uważał, że jego misjona
rze, zanim podejmą działalność ewangelizacyjną pośród jakiejś społeczności, 
często nieprzychylnej lub wręcz im wrogiej, powinni najpierw „spenetrować pole 
nieprzyjaciela poprzez wychowanie młodzieży, posyłając przed ewangelizatora
mi, rzesze młodzieży”7. Dlatego salezjanie najczęściej zaczynali pracę misyjną od 
otwarcia szkoły, internatu lub innego dzieła wychowawczego8. Różnili się tym 
bardzo od innych misjonarzy, których zaangażowanie szło bardziej w kierunku 
stacji misyjnych, parafii, kaplic i wypraw apostolskich9.

Ks. Rua podtrzymywał tę linię salezjańskiego zaangażowania misyjnego. 
Okazała się ona bardzo skuteczna zwłaszcza w liberalnych krajach Ameiyki Ła
cińskiej, które budowały swą nową tożsamość po wyjściu z okresu zależności od 
europejskich potęg kolonialnych. Tamtejsza klasa polityczna, często wrogo na
stawiona do Kościoła, chętnym okiem patrzyła na dynamicznych zakonników 
z Europy, którzy proponowali wychowanie, wykształcenie i przygotowanie za
wodowe rzeszom miejscowych dzieci i młodzieży. Ci zaś, wykorzystując okazję, 
nie poprzestawali jedynie na wychowaniu obywateli przygotowanych do życia 
i pracy, ale z zapałem troszczyli się o ich wiarę i uformowanie ich na dobiych 
chrześcijan10 11. W ten sposób realizowali w pełni strategię misyjną swego Założy
ciela.

W realizacji projektu misyjnego Zgromadzenia Salezjańskiego w okresie rek
toratu ks. Rua wzięła udział duża, bo bez mała stuosobowa, grupa salezjanów 
polskich. Pierwszy z nich wyjechał na misje w roku 1889 z XVI-tą wyprawą mi
syjną a ostatnich dwóch w 1910 r. z wyprawą XLIV-tą11. Na kilkunastu stronach 
tego przedłożenia chciałbym przedstawić ich zaangażowanie w działalność wy
chowawczą w szkołach salezjańskich na terenach misyjnych. Z racji na limity

7 A. Caviglia, La concezione missionaria di Don Bosco e le sue attuazioni salesiane, (= Omnis 
Terra adoret Te. Collana delle Pubblicazioni Missionarie, 24), Rzym 1932, s. 6.

8 Chociaż większość salezjańskiego personelu misyjnego zaangażowana była na polu wycho
wania młodzieży, to uwadze salezjanów, już od czasów pionierskich ks. Bosko, nie umykały też 
potrzeby emigrantów, zwłaszcza włoskich, i sytuacja plemion tubylczych. Podstawowe informacje 
na ten temat podaje np.: G. Barberis, Il venerabile Don Giovanni Bosco e le opere Salesiane. Brevi 
notizie ad uso dei cooperatori salesiani, Turyn 19103, s. 111. Szerokie spektrum tego zagadnienia 
zawiera natomiast pozycja: L ’educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni in 
diversi contesti. vol. Π. Relazioni regionali: America. Atti del 4o Convegno Internazionale di Storia 
dell'Opera Salesiana Ciudad de Mexico 12-18 febbraio 2006, red. J.G. Gonzales, G. Loparco, 
F. Motto, S. Zimniak, (= Associazione Cultori Storia Salesiana -  Roma, Studi -  2), Rzym 2007, 
p. 434.

9 Por. Caviglia, La concezione missionaria di Don Bosco, dz. cyt., s. 4-14.
10 Por. J. Borrego, Il primo iter missionario nel progetto di don Bosco e neII ’esperienza 

concreta di don Cagliero (1875-1877), w: Missioni salesiane 1875-1975. Studi in occasione del 
Centenario, red. P. Scotti, (= Pubblicazioni di CSSMS. Studi e ricerche, 3), Rzym 1977, s. 63-86; 
tenże, Estrategia misionera de don Bosco, w: Don Bosco nella Chiesa a servizio deU’umanità. Studi 
e testimoníame, red. P. Braido, (= Istituto Storico Salesiano - Studi, 5), Rzym 1987, p. 143-202.

11 Por. ASC, A 834: Missioni, t. Spedizioni missionarie. Registro 1875-1972.
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objętości tekstu, wyznaczone przez Redakcję „Seminare” świadomie pomijam 
kwestię ich pracy z emigrantami12, w oratoriach salezjańskich, wśród indios oraz 
na rzecz formacji powołań zakonnych i kapłańskich, ufając, że dla tych zagadnień 
znajdzie się miejsce w jednym z następnych tomów pisma.

1. Polscy salezjanie misjonarze czasów ks. Rua

Dzieło salezjańskie znane było na terenach zamieszkiwanych przez Polaków, 
politycznie podległych trzem zaborcom, już za życia ks. Bosko. Przedstawiciele 
polskiej szlachty i aiystokracji odwiedzali go w oratorium na Valdocco. Liczni 
Polacy wymieniali z nim listy i wspierali go ofiarami. Do Polski docierało „Bol- 
lettino Salesiano” w wersji francuskojęzycznej, a potem pod tytułem „Wiadomo
ści Salezjańskie” [odtąd: Wiad. Sal.], także w polskiej. Na ternie zaborów dostęp
ne były biografie turyńskiego wychowawcy. Polacy wstępowali też w szeregi 
stowarzyszenia „Pomocników Salezjańskich”, a później, tak jak ks. Wiktor Gra- 
belski, ks. Bronisław Markiewicz, czy książę August Czartoryski, także w szeregi 
salezjanów13. Pod wpływem takich wydarzeń i informacji, począwszy od lat 
osiemdziesiątych XIX wieku do końca pierwszego dziesięciolecia XX stulecia, 
z terenów okupowanej Polski wyemigrowała do Włoch duża grupa młodych lu
dzi, którzy z powodu bardzo trudnej sytuacji materialnej ich rodzin i niemożności 
kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum i liceum, zdecydowali się szukać 
pomocy u salezjanów14. Większość tych młodzieńców pochodziła ze Śląska 
i Wielkopolski, znacznie mniejsza grupa przybyła z Królestwa Polskiego i tere
nów włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego, najmniej liczni byli mieszkańcy Ga
licji15.

Salezjanie zorganizowali dla młodych Polaków dwie szkoły z internatami: na 
Valsalice w Turynie, gdzie Polacy uczyli się w latach od 1888 do 1898, i w Lom-

12 Została już zaprezentowana w M.T. Chmielewski, Rola salezjanów polskich w procesie in- 
kulturacji charyzmatu ks. Bosko (ok. 1888-1918), Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne 
14(1998), s. 51-60.

13 Por. K. Szczerba, Kontakty Polaków z Księdzem Janem Bosko, Seminare. Poszukiwania na
ukowo-pastoralne 9(1987-1988), s. 11-137.

14 Wyjazdy młodzieży polskiej do Włoch od pierwszych lat XX wieku stopniowo wygasały. 
Stało się to za sprawą gimnazjum i szkoły zawodowej otwartych przez salezjanów w powstałym 
w 1898 r. domu w Oświęcimiu. Por. S. Zimniak, Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia 
della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales (1868 ca.-1919), (= Istituto 
Storico Salesiano -Roma, Studi, 10), Rzym 1997, s. 79.

15 Do takiego wniosku doszedł Józef Długołęcki, który przeprowadził badania w ASC, analizu
jąc między innymi pochodzenie nowicjuszy salezjańskich narodowości polskiej, będących -  
w okresie od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1914 -  w nowicjatach poza terytorium 
własnej prowincji zakonnej: por. Archiwum Towarzystwa Salezjańskiego Kraków [odtąd ATSK], 
В 1454: maszynopis zredagowany przez Autora w 1975 r. w Kolonii, zatyńiłowany Polacy w nowi
cjatach salezjańskich poza swoją prowincją do roku 1914. Próba dokumentacji.



ZAANGAŻOWANIE MISJONARZY POLSKICH W SZKOŁACH W LATACH 1888-1910 ] 6 9

briasco, gdzie przebywali w okresie od 1894 do 190216. Nieliczni z nich po roku 
1901 skierowani zostali do szkół w Ivrei, Foglizzo i Penango17. Wychowanie 
i naukę w tych placówkach, ze względu na bardzo zróżnicowany wiek kan
dydatów (od kilkunastu do ponad trzydziestu lat) i różnorodne przygotowanie 
szkolne (zróżnicowanie poziomu nauczania w trzech zaborach, ukończona jedy
nie szkoła podstawowa, itd.), oparto na założeniach programu dla tzw. „Synów 
Maiyi”, stworzonego przez samego ks. Bosko. Zakładał on uzupełnienie braków 
w wykształceniu ogólnym, w tym literatury, historii i geografii własnego narodu 
i ojczyzny, pogłębienie życia religijnego, bliższe poznanie dzieła ks. Bosko i to
warzyszenie na drodze rozeznawania powołania, ze szczególnym uwzględnieniem 
życia w Towarzystwie Salezjańskim18.

W okresie nauki i formacji w szkołach dla „Synów Maiyi” w młodych Pola
kach ukształtowały się fundamenty ich przyszłego salezjańskiego powołania mi
syjnego. Żyli bowiem w klimacie „epopei misyjnej” zainicjowanej przez samego 
ks. Bosko. Salezjanie i ich wychowankowie pragnęli dalszego rozwoju dzieła 
salezjańskiego w świecie. Stąd wszędzie rozbudzano entuzjazm dla misji. Służyła 
temu odpowiednia literatura, przedstawienia teatralne, artykuły misyjne publiko
wane w „Bollettino Salesiano”, stałe wystawy misyjne -  jak np. na Valsalice -  
lub ekspozycje okolicznościowe, spotkania z misjonarzami, którzy w szkołach 
salezjańskich szukali chętnych do pracy na misjach19. Wrażenie wszechobecności 
misji wzmacniało także powszechne przekonanie o tym, że ks. Bosko chciał, aby 
szkoły dla „Synów Maryi” były faktycznymi kuźniami powołań misyjnych20. Po
dobny efekt wywoływało oficjalne nazewnictwo salezjańskie, w myśl zasad któ
rego, np. szkoła na Valsalice nosiła nazwę „Seminarium Misji Zagranicznych”21.

Na wyborze salezjańskiego powołania misyjnego w wypadku Polaków moc
no zaważył także ich patriotyzm. Do jego rozbudzenia przyczynili się sami sale
zjanie, dając młodzieży polskiej okazję do lepszego poznania rodzimej mowy, 
literatury i historii. Tym samym obudzili w nich odczucia patriotyczne i pragnie
nie uczynienia czegoś dla okupowanej ojczyzny. Wielu z nich chciało zostać sale
zjanami i wrócić do Polski, aby pracować dla dobra miejscowej młodzieży. Ze

16 W szkole na Valsalice uczyło się 58 przyszłych misjonarzy, a w Lombriasco 27. Por. ASC, 
zespół akt Confratelli, teczki misjonarzy z czasów ks. Rua; Archiwum Inspektorii Krakowskiej 
[odtąd: ASIK], zespół akt Współbracia zmarli, teczki misjonarzy z czasów ks. Rua.

17 W tych ośrodkach uczyło się 11 przyszłych misjonarzy. Por. tamże.
18 Szczegółowe informacje na temat programu nauczania i wychowania w szkołach salezjań

skich we Włoszech podaje M.T. Chmielewski, Kształcenie i wychowanie religijno-patriotyczne 
młodzieży śląskiej w szkołach Zgromadzenia Salezjańskiego we Włoszech w latach 1890-1902, 
Stadia Śląskie 52(1998) 243-265.

19 Por. Stella, Don Bosco netta storia della religiosità cattolica, dz. cyt., s. 184-186.
20 Por. E. Ceria, Annal i della Società Salesiana [dalej: Annali\, t. 1, Turyn 1943, s. 215; 

Caviglia, La concezione missionaria di Don Bosco, dz. cyt., s. 15.
21 Por. M. Wirth, Don Bosco e i salesiani. Centocinquant'anni di storia, Turyn 1970, s. 305.
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względu na sytuację polityczną wywołaną przez zabory, było to prawie niemoż
liwe. Niewielkie perspektywy wiązano z Galicją, podległą katolickiej Austrii. 
Tymczasem nowe nadzieje w tym względzie przyniosły informacje z misji, gdzie 
w wielu krajach salezjanie podejmowali się opieki nad emigrantami, głównie 
włoskimi. W świadomości Polaków zrodził się wtedy pomysł służenia Polsce 
daleko poza jej granicami, poprzez podjęcie pracy z emigrantami polskimi. Drogę 
ku takiej perspektywie otwierał wyjazd na misje. Na decyzję powołaniową mło
dych Polaków miały więc wpływ wartości powołania salezjańskiego, które po
znawali wśród salezjanów, klimat misyjny, który ich otaczał i wartości patrio
tyczne, które nosili w sercach22.

Pod wpływem takiej atmosfery, z około 700 wychowanków szkół salez
jańskich dla Polaków we Włoszech23 w latach 1885-1914, ponad 300 zostało no
wicjuszami salezjańskimi24. Spośród tych, którzy ukończyli pomyślnie nowicjat 
i złożyli śluby zakonne, na misje w latach 1889-1910 wyjechało 99, z czego 35 do 
Brazylii, 27 do Argentyny, 20 do Chile, po 5 do Meksyku i Wenezueli, po 3 do 
Ekwadoru, Peru i USA, po 2 do Boliwii i Salwadoru, po 1 do Kolumbii i Tune
zji25. W ramach działalności misyjnej niektórzy z nich zmienili kraje pierwotnego 
przeznaczenia i dlatego w okresie rektoratu ks. Rua znajdziemy Polaków pracują
cych także w Paragwaju, Urugwaju, Hondurasie, Kostaryce, Panamie i Palestynie. 
Tylko 4 Polaków zostało skierowanych do dzieł salezjańskich na Bliskim Wscho
dzie (Palestyna) i w Afryce Północnej (Egipt, Tunezja)26.

2. W y z w a n ia  z e  s t r o n y  ś r o d o w is k a  m is y jn e g o

Znalezienie się w Ameryce Łacińskiej u końca XIX w. oznaczało wejście 
w środowisko głęboko naznaczone konsekwencjami długiego starcia się konser
watyzmu z liberalizmem. Po wyjściu z kolonializmu, w wielu państwach konty
nentu rządy przejęli politycy o tendencjach liberalnych, którym zależało na do
prowadzeniu do separacji pomiędzy państwem i Kościołem. Ten ostatni, pozba

22 Kwestię tę szczegółowo omawia Chmielewski, Rola salezjanów polskich, dz. cyt., s. 51-55.
23 Istnieje duża rozbieżność stanowisk pomiędzy badającymi tę kwestię. J. Ślósarczyk w niepu

blikowanej pracy pt. Historia Prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t.l, zre
dagowanej w Pogrzebieniu w 1960 r., na s. 16-17 podaje, że przez szkoły salezjańskie we Włoszech 
przeszło ok. 500 Polaków. Natomiast Andrzej Fużyński w maszynopisie zatytułowanym Początki 
salezjanów w Polsce, zredagowanym w Krakowie w 1948 r., i przechowywanym w ASIK, В 273, 
zaznacza, że było ich aż 700.

24 Por. ATSK, В 1454: cytowany uprzednio maszynopis Długołęckiego, s. 7-8.
25 Ponieważ niektórzy z Polaków wyjeżdżali na misje po dwa razy, w różnych latach i różne 

miejsca, liczba wyjeżdżających (107) przekracza znacznie rzeczywistą liczbę misjonarzy (99). Por. 
ASC, A 834: Missioni, t. Spedizioni missionarie. Registro 1875-1972.

26 Por. ASC, zespoły akt Confratelli, Case, Cronache delle case: teczki misjonarzy polskich 
oraz domów, w których pracowali w okresie rektoratu ks. Rua.
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wiony sprawnych struktur -  ponieważ w miejsce starych nie wykształciły się 
jeszcze nowe -  nie był w stanie zapewnić odpowiedniego duszpasterstwa. 
W związku z tym powstało szereg trudnych sytuacji, którym przyszło sprostać 
także polskim salezjanom27. Zapał misyjny i gorliwość apostolska, w jakiej zostali 
wychowani i uformowani, uwrażliwiały ich szczególnie na zagrożenia wiary. Ich 
korespondencja i relacje przekazywane czytelnikom Wiad. Sal. -  choć odnosi się 
wrażenie, że nieco jednostronne i chyba zbyt skoncentrowane na złych stronach 
społeczności latynoamerykańskiej -  nie pozostawiają wątpliwości, co do ich 
przekonania, że znaleźli się na „terenie nieprzyjaciela”, który -  jak przystało na 
salezjanów -  trzeba „penetrować poprzez wychowanie młodzieży”.

O istnieniu takiej konieczności przekonywał ich między innymi napotykany 
w wielu miejscach upadek obyczajów chrześcijańskich. Ks. Piotr Opalski, pracu
jący w latach 1896-1902 w Valencii w Wenezueli, informował czytelników Wiad. 
Sal. o tym, że w tym mieście ludzie porzucili praktyki pobożności, uczestniczą 
w gorszących spektaklach, upijają się, porzucają rodziny, zdradzają małżonków, 
wierzą w zabobony28. W podobnym tonie swe doświadczenia z 1894 r. z Bahia 
Blanca w Argentynie opisywał kl. Stanisław Cynalewski: „Bogaci obywatele 
uważają pójście do kościoła za coś obraźliwego. [...] Istnieje tu też inna plaga, 
z którą muszą walczyć misjonarze. To obojętność w służbie Bożej”29.

Według obserwacji misjonarzy polskich, upadek moralności ludności krajów 
Ameryki Łacińskiej stał się przyczyną rozkładu życia rodzinnego. Kl. Wojciech 
Liberski, pracujący w Rosario w Argentynie, w tym właśnie dopatiywał się przy
czyny karygodnego zachowania się swoich wychowanków. „Uważam -  pisał 
w liście z 1897 r. -  że wszyscy młodzi ludzie, czy to Włosi, czy Argentyńczycy, 
właściwie są tacy sami. Powodem tkwiącego w nich zła, są przede wszystkim 
zasady wszczepione im przez krewnych; to znaczy, że brakuje tu dobrych wy
chowawców”30. Powodem niektórych trudności wśród ludzi młodych było, we
dług niego, wychowanie proponowane w tamtejszych szkołach laickich, w któ
rych zakazano nauczania religii: „[...] w szkołach realnych w tym mieście zakaza
no nauczania religii, a efektem tej prohibicji są otwarte rebelie skierowane prze
ciw nauczycielom, rewolwer w ręku. To jest właściwa zapłata, lepszej nie są god
ni; to co się sieje, to się zbiera”31.

27 Por. G. Martina, La Chiesa neU'età dell'assolutismo, del liberalismo e del totalitarismo. Da 
Latero ai nostri giorni, Brescia 19783, s. 27-101.

28 Por. Wiad. Sal. 8(1898), s. 216-218.
29 ASIK, В 1069: manuskrypt zatytułowany Miesiąc podróży Missyonarzy Zgromadzenia kś. 

kś. Salezyanów założonego przez S.p. kś. Jana Bosko zredagowany przez kl. Stanisława Cynalew- 
skiego w 1893 r., z. 2, s. 81 i 83.

30 ASC, F 541: Rosario, list z 10.09.1897.
31 Tamże.
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Polscy salezjanie zwracali uwagę, że jedną z konsekwencji obniżenia się po
ziomu moralności wielu mieszkańców Ameryki Łacińskiej był wzrost przestęp
czości. KI. Cynalewski przywołuje częste zabójstwa, porwania i kradzieże doko
nywane także w kościołach w Bahia Blanca i w okolicy12. Innym skutkiem spad
ku poziomu życia moralnego, według salezjanów Polaków, było zatracenie chrze
ścijańskiej hierarchii wartości, a co za tym idzie, dokonywanie codziennych wy
borów raczej w oparciu o kryterium osobistej wygody, niż zasad wiary. W Iqu- 
ique, mieście położonym na północy Chile, mieszkańcy wzbogacali się szybko 
dzięki pracy przy wydobyciu saletry. Wysoki poziom materialny życia, a nawet 
bogactwo, osłabiły ich wrażliwość na tyle, że z całym spokojem nie tylko posyłali 
dzieci do szkół prowadzonych przez protestantów, ale gorąco wspierali ich roz
wój. Taka postawa bardzo utrudniała pracę salezjanów -  w tym księży Jan Ruska 
i Franciszka Nizioła -  którzy prowadzili w tym mieście jedyne kolegium katolic
kie". Z podobnym zjawiskiem salezjanie mieli do czynienia w Bahia Blanca, 
gdzie obecność portu morskiego otwierała duże możliwości bogacenia się np. 
poprzez handel. Dla wielu osób stawało się to najważniejszą sprawą w życiu. 
„Trudno powiedzieć, jaką wiarę wyznają -  pisał o nich kl. Cynalewski -  ponie
waż jedynym celem ich życia są pieniądze” '4.

W Ameryce Południowej polscy misjonarze padali też ofiarą ataków masone
rii. W Argentynie kl. Cynalewski doświadczył ich w Bahía Blanca32 33 34 35, ks. Franci
szek Wilczek w Ensenada36, księża Teodor Drzymała, Franciszek Grzesik, Ignacy 
Hlond i koadiutor [odtąd: ko.] (brat zakonny) Franciszek Ramolla w Bemal37, 
a ko. Filip Kaczmarczyk w Santa Fe de Bogotá. Ten ostatni pisał o tym do czytel
ników Wiad. Sal.: „Tutaj z zakonów najbardziej prześladowani są ojcowie jezuici 
i salezjanie. W ubiegłym roku doszło do spisku. Chcieli zamordować wszystkich 
salezjanów, ponieważ warsztaty, w których uczymy młodzież, stanowią konku
rencję dla szkół antyklerykalnych” 8.

Niektórzy misjonarze polscy stanęli wobec wyzwania, jakim była propaganda 
protestancka. Takim środowiskiem była np. dzielnica Maldonado w Buenos 
Aires, gdzie szkoła zawodowa i kolegium salezjańskie -  pracował w nich 
ks. Alojzy Fileź -  powstały jako przeciwwaga dla wpływów protestanckich39. 
W podobnych warunkach swe zadania w Maracaibo w Wenezueli od 1904 do 
1910 realizował ks. Maksymilian Piwowarczyk. W tym mieście działała silna

32 Por. ASIK, B 1069: cytowany uprzednio manuskrypt Miesiąc podróży..., z. 2, s. 73.
33 Por. ASC, F 458: Iquique, sprawozdanie ks. inspektora Giacomo Costamagni z 24.05.1904.
34 ASIK, B 1069: manuskrypt Miesiąc podróży..., z. 2, s. 73.
35 ASIK, A 730: Listy Ks. Stanisława Cynalewskiego do rodziny, Bahia Blanca
36 Por. Archiwum Inspektorii Warszawskiej [odtąd: ASIW], К-Dz VII e, N. 2 h: Misjonarze, 

L-Z, Wilczek-Rota, S. Isidro 24.08.1951.
37 Por. ASC, B 401 : Bemal, sprawozdanie ks. inspektora Giuseppe Vespinianiego z 1904.
38 Por. Wiad. Sal. 4(1897), s. 100.
39 Por. ASC, F 767: Buenos Aires, Cronistoria del Collegio Leone XIII. Maldonado.
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wspólnota protestantów przybyłych z USA40. Natomiast księża Ignacy Pilz, Józef 
Marcinek i Ludwik Gorczaty prowadzili w latach 1906-1909 szkołę podstawową 
w chilijskiej Valdivii, która stanowiła centrum emigracji protestanckiej z Prus41.

Znaczącym wyzwaniem dla polskich misjonarzy była trudna sytuacja emi
grantów z Europy. Wykorzenienie ze środowiska rodzinnego stawało się dla nich 
najczęściej powodem zaniedbań moralnych i obojętności religijnej. Ks. Ludwik 
Dąbrowski opisywał taką sytuację w liście z 1907 r. z Rawson w Argentynie ad
resowanym do ks. Rua. Misjonarz żalił się, że miejscowi emigranci poprzestawali 
jedynie na zdobyciu tego, co konieczne do życia, jedzenia, ubrania i spania. Ro
dzicom nie zależało na wychowaniu i wykształceniu dzieci. Sakramenty i nabo
żeństwa traktowali jako zwyczaje ludowe42.

Na nieco inne wyzwania natrafili misjonarze polscy skierowani do pracy 
w Patagonii, Ziemi Ognistej i Mato Grosso. Pod koniec XIX w. wszystkie sfery 
życia ludzkiego na tamtych terenach -  na co zwracał uwagę don Lino Carbajal 
Del Valle, jeden z najbardziej znanych ówcześnie badaczy Patagonii -  wymagały 
ucywilizowania. Nie znano zupełnie agronomii, uprawa winorośli dopiero racz
kowała, ogrody i sady nie istniały, nie było fabryk, a kopaliny wywożono do re
gionów uprzemysłowionych, nie rozwijał się handel, ludzie mieszkali w warun
kach pozostawiających wiele do życzenia43. Część tamtejszej ludności stanowili 
osadnicy. Poziom ich życia, z punktu widzenia kultury ludzkiej i duchowej, był 
bardzo niski. „Jeśli chodzi o mężczyzn -  pisze don Antonio Ferreira Da Silva 
w studium na temat Patagonii w czasach ks. Bosko -  po pijaństwie i braku ja
kichkolwiek obyczajów, na przeszkodzie życiu chrześcijańskiemu stały brak wia
ry i szacunku dla ludzi, gonitwa za dobrami materialnymi, ciężka praca przy ho
dowli koni, owiec, krów i wołów, sprzedaży wełny i skór”. Katastrofalna była też 
sytuacja rodzin, zwłaszcza tych, które żyły daleko od osiedli. Najczęściej opierały 
się one na „wolnych związkach lub konkubinatach”44.

Na tych samych terenach żyła ludność aborygeńska, różniąca się kulturowo 
od innych, powszechnie traktowana ,jako przynależąca do jakieś innej ludz
kości”45. Ks. Carbajal pisał o nich: „biedne dusze, pełne ignorancji, zobojętniałe

40 Por. ASC, 701 : Maracaibo, Grdini-Albera, Maracaibo 19.04.1906.
41 Por. Annali, t. 3, Turyn 1943, s. 634-635.
42 Por. Wiad. Sal. 2(1907), s. 239.
43 Por. L. Carbajal Del Valle, La Patagonia. Studi generali, San Benigno Canavese 1899-1900, 

t. 3, s. 157-309.
44 A. Ferreira Da Silva, Patagonia: I  -  Realtà e mito nell'azione missionaria salesiana. Il 

Vicariato Apostólico della Patagonia Settentrionale, w: Ricerche Storiche Salesiane 1(1995), s. 48.
45 Tamże, s. 45. Podobne informacje na temat Bororos z Mato Grosso znajdziemy w: tenże, La 

missione salesiana tra gli indigeni del Mato Grosso. Lettere di don Michele Rua (1892-1909), 
(=Piccola Biblioteca deiristituto Salesiano Storico, 14), Rzym 1993, s. 130.
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z powodu apatii, prymitywne, jeśli chodzi o handel, rzemiosło i obyczaje”46. Rzą
dy liberalne, uważając indios za podrzędnych kulturowo w stosunku do populacji 
„cywilizowanej”, próbowały za pomocą wojska zmusić ich do porzucenia życia 
wędrownego i osiedlenia się na stałe. Ponieważ okazało się to niemożliwe, uzna
no za „nieużyteczne cywilizowanie ludzi gorszych od zwierząt” i rozpoczęto ich 
planową eksterminację47. Z tym zjawiskiem i z tymi ludźmi spotkali się także 
polscy salezjanie, misjonarze czasów ks. Rua.

3. O d p o w ie d ź  p o l s k ic h  s a l e z ja n ó w  m is jo n a r z y  n a  z n a k i c z a s u

W zetknięciu się z rzeczywistością Ameryki Łacińskiej polscy misjonarze 
nabierali przekonania, że ich wyjazd na misje nie jest przypadkowy i że będą mo
gli „uczynić wiele dobrego dla biednej młodzieży z tych krajów, do których trafi
li”48. Dlatego też zasadniczo wszyscy49 włączyli się w realizację salezjańskiej 
strategii misyjnej opartej na proponowaniu młodzieży zdrowego moralnie i reli
gijnie środowiska, jakie zapewniały przede wszystkim kolegia salezjańskie. Połą
czenie w jedno szkoły i internatu pozwalały bowiem na pełne zastosowanie sys
temu prewencyjnego ks. Bosko50.

Wyczerpujące ukazanie zaangażowania misjonarzy polskich na tym polu po
słannictwa salezjańskiego w okresie rektoratu ks. Rua -  co do np. liczby persone
lu, okresu pracy, charakteru prowadzonego dzieła -  wydaje się niemożliwe do 
przeprowadzenia. Dokumenty przechowywane w ASC, ASIK i ASIW, na których 
oparte zostały moje badania, w wypadku niektórych misjonarzy nie dostarczają 
żadnych informacji co do ich zaangażowania w pracę misyjną. W wypadku in
nych pokazują, że wyjechali oni na misje dopiero pod koniec badanego okresu 
i zaledwie wdrażali się w pracę misyjną. Niemniej kwerenda pozwala przynajm
niej na częściowe zilustrowanie badanego zjawiska. Uzyskane z niej dane zostały 
zebrane w tabeli zatytułowanej „Działalność wychowawcza misjonarzy salezja
nów polskich w szkołach (1890-1910)”, która znajduje się poniżej.

46 L. Carbajal Del Valle, Le missioni salesiane nella Patagonia e regioni magellaniche. Studio 
storico-statistico, San Benigno Canavese 1900, s. 7.

47 Por. M. Borgatello, Le nozze d'argento ossia 25 aimi della Missione Salesiana nella 
Patagonia Méridionale e Terra del Fuoco della Prefettura Apostólica di Mons. Giuseppe Fagnano 
(1887-1912), t. 1, Turyn 1921, s. 37-39, 309.

48 ASC, F 541: Rosario, list kl. Roberta Wilczka z 16.02.1899.
49 Wyjątek stanowił ks. Grzegorz Kowalski, który czul się oszukany przez przełożonych, gdyż 

ci zamiast posłać go do pracy z indygenami, o czym marzył, przeznaczali go do pracy w szkole. W 
1906 r., po latach zmagań ze sobą, odszedł ze Zgromadzenia i przeszedł do Diecezji Asuncion w 
Paragwaju. Por. ASC, В 276: Kowalski Gregorio, listy Kowalski -  Rua, Villa Concepcion 
8.04.1905 oraz Montevideo 30.10. 1905; a także list Maldonado -  Gusmano, Asuncion 12.01.1909.

50 Por. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, dz. cyt., s. 121-127.
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Tab. Działalność wychowawcza misjonarzy salezjanów polskich w szkołach 
(1889-1910)

Misjonarz Kraj Miejsce Dzieło sale
zjańskie

Okres
pracy

Funkcja

Pionierzy dzieł

ks. Stanisław Cyna- 
lewski

Argentyna
Bahia Blan
ca

Szkoła podsta
wowa

1896

Santa Rosa 
de Toay

Szkoła rohiicza 
dla emigrantów

1905

ko. Filip Kaczmarczyk Kolumbia

Bogota Kolegium, 
szkoła zawo
dowa

1889 Kierownik
warsztatów
szewskich

Valencia Szkoła zawo
dowa

1899 Pracowania
szewska

kl. Piotr Opalski Wenezuela Valencia Szkoła zawo
dowa

1895

ko. Jan Urbanowicz Brazylia Jabaotao Szkoła rohiicza 1900

kl. Ignacy Pilz Chile Valdivia Kolegium 1906

ks. Hugon Wróbel

Kostaryka Cartago Szkoła zawo
dowa dla sierot

1907

Honduras Camayagua Szkoła zawo
dowa

1908

Dyrektorzy wspólnot zakonnych

ks. Tomasz Gryszka Salwador S. Tecla Kolegium 1907

ks. Teofil Twórz Brazylia Recife Kolegium 
„Sacro Cuore”

1904-1920

ks. Robert Wieczorek Meksyk Morelia Kolegium 1907

ks. Hugon Wróbel
Salwador El Salwador Szkoła zawo

dowa
1904

Salwador S. Tecla Kolegium 1905

Prefekci dzieł

ks. Ludwik Gorczaty Chile
Valparaiso Szkoły zawo

dowe, kole
gium

1907-1909

ks. Paweł Stelmasiński Meksyk Puebla Liceum, szkoły 
zawodowe

1908-1910

ks. Aleksander Szczę- 
sonowicz

Palestyna Betlejem Sierociniec 1899-1908

Beitgemal Sierociniec 1909-1910
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Radcy szkolni

ks. Klemens 
Doroszewski

Brazylia Corumbà Kolegium 1905-1907

ks. Florian Giebiel Boliwia La Paz Kolegium 1910

ks. Andrzej Sierkie- 
wicz

Brazylia Bahia Kolegium 1901-1905

Nauczyciele przedmiotów

ko. Ignacy Cugier Chile Santiago Kolegium 1903-1910 Nauczyciel
historii

ki. Stanisław Cynalew- 
ski

Argentyna Bahia Blan
ca

Szkoła podsta
wowa

1894 Nauczyciel 
pisania i czyta
nia

ks. Ludwik Dąbrowski Chile
Santa Cruz Misyjna szkoła 

podstawowa
1904-1905 Nauczyciel 

pisania i czyta
nia

kl. Ignacy Hlond Argentyna Bemal

Szkoła podsta
wowa i średnia

1897 Nauczyciel 
arytmetyki 
matematyki, 
kaligrafii, ry
sunku

ks. Karol Jamrozy
Brazylia Lorena Szkoła podsta

wowa i zawo
dowa

1904-1910 Nauczyciel 
nauk natural
nych i rysunku

ks. Teodor Kulczycki Brazylia Sao Paolo Kolegium 1902-1910 Nauczyciel
matematyki

ks. Józef Pach Brazylia Sao Paolo Kolegium 1904-1910 Nauczyciel
matematyki,
portugalskiego,
francuskiego

kl. Jan Sobel Brazylia Cuyabà Stacja misyjna 1903-1910 Nauczyciel
muzyki

kl. Wiktor Mróz
Peru Lima i 

Sucre
Kolegia 1904-1910 Nauczyciel

hiszpańskiego
matematyki,
religii.

Nauczyciele zawodu

ko. Felsik Bürger Peru Lima Kolegium, 
szkoła zawo
dowa

1910 Nauczyciel
ciesielstwa

ko. Franciszek Fron- 
czek

Chile Dawson Stacja misyjna 1905 Nauczyciel 
czytania i pisa
nia

ko. Filip Kaczmarczyk Kolumbia Bogota Kolegium, 1890-1898 Nauczyciel
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szkoła zawo
dowa

szewstwa

Wenezuela Valencia Szkoła zawo
dowa

1899-1902 Nauczyciel
szewstwa

ko. Jan Sikora Chile Dawson Stacja misyjna 1894-1910 Nauczyciel
szewstwa

Opiekunowie rzemieślników

kl./ks Karol Fligier

Argentyna Buenos
Aires

Kolegium, 
szkoły zawo
dowe

1898-1899 Opiekun druka
rzy

Argentyna Cordoba Szkoły zawo
dowe

1907-1910 Odpowiedzial
ny za kształce
nie rzemieślni
ków

kl. Konstanty Kopczyk El Salwa
dor

Salwador Szkoła zawo
dowa

1898-1999 Opiekun stola
rzy i rolników

kl. Wojciech Liberski Argentyna Rosario Kolegium, 
szkoły zawo
dowe

1897-1899 Opiekun kowa
li, stolarzy, 
krawców

kl. Jan Rusek Chile Santiago Szkoły zawo
dowe

1898 Opiekun szew
ców

kl. Robert Wilczek Argentyna Rosario Kolegium, 
szkoły zawo
dowe

1899 Opiekun kowa
li, stolarzy, 
krawców

Asystenci

kl. Andrzej Burzyński Brazylia Sao Paolo Kolegium 1898-1900 Odpowiedzial
ny za organiza
cję czasu wol
nego

kl. Józef Dobrzyński Wenezuela Caracas Kolegium 1897-1900 Nauczyciel 
śpiewu i muzyki

kl. Teodor Drzymała Argentyna Bemal Kolegium 1898 Nauczyciel
gregoriany

kl. Paweł Gola Argentyna San Nicolas Kolegium 1900-1902 Odpowiedzial
ny za organiza
cję czasu wol
nego

kl. Stanisław Łuka
szewski

Brazylia Aracajń
Bahia

Szkoła rolnicza 
Kolegium

1905
1906-1910

Nauczyciel 
śpiewu, dyry
gent orkiestry

kl. Józef Marcinek Chile Macul Kolegium 1902-1903 Nauczyciel 
śpiewu i muzyki

ks. Józef Oleś Argentyna Buenos Kolegium 1905 Kierownik
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Aires internatu

kl. Herman Ostrowski Argentyna La Plata Kolegium 1903-1905 Odpowiedzial
ny za organiza
cję czasu wol
nego

kl. Paweł Rączaszek Wenezuela Caracas Kolegium 1897-1900 Nauczyciel 
śpiewu i muzyki

kl. Hugon Simon Brazylia Recife Kolegium 1900-1901 Nauczyciel 
śpiewu i muzyki

ko. Stanisław Typek
Argentyna General

Acha
Szkoła podsta
wowa

1899
Nauczyciel 
śpiewu, organi
sta

Argentyna Bahia Blan
ca

Kolegium 1901-1906

ko. Jan Urbanowicz Argentyna Buenos
Aires

Kolegium 1901-1908 Nauczyciel
gregoriany

Zaangażowani w administracji dzieł

ko. Walenty Bywalec Brazylia Recife Kolegium 1900-1905 Magazynier

ko. Franciszek Grze
gorczyk

Boliwia La Paz Kolegium 1904-1910 Enolog

ko. Franciszek Ramol- 
la

Argentyna Bemal Kolegium 1902-1910 Konserwator

ko. Franciszek Szko- 
pek

Brazylia Niteroi Kolegium 1900-1902 Gospodarz

ko. Ignacy Żurek Tunezja La Marsa Sierociniec 1896-1903 Kucharz, inten
dent, gospodarz

Źródło: ASC, zespoły akt: Confretelli, Case, Cronache; ASIK, zespoły akt: 
Listy misjonarzy, Współbracia zmarli, Varia', ASIW, zespoły akt: Misjonarze, 
Zmarli, Varia.

Kwerenda pozwoliła ustalić, że pierwszy z Polaków -  czyli ko. Filip Kacz
marczyk -  rozpoczął pracę misyjną w 1889 r. Duża grupa misjonarzy kontynu
owała pracę misyjną w chwili śmierci ks. Rua w 1910 r. Przynajmniej sześciu 
zbadanych misjonarzy, jako pionierzy, brali bezpośredni udział, w zakładaniu 
nowych szkół -  ogólnych, zawodowych i rolniczych -  lub kolegiów z internata
mi. Czterem z nich zarząd Zgromadzenia powierzył funkcję dyrektora, czyli prze
łożonego wspólnoty lokalnej, która odpowiadała za animację wspólnoty salezjań
skiej i powierzonego jej dzieła. Trzech z nich zostało prefektami dzieła. Na ich 
barkach spoczywała administracja dzieł. Innych trzech pełniło obowiązki radców 
szkolnych, czyli odpowiedzialnych za organizację nauczania w szkole. Przynajm
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niej dziewięciu Polaków było nauczycielami różnych materii, czterech nauczycie
lami zawodu, a pięciu innym powierzono różnorodną opiekę nad młodymi 
uczniami rzemiosła. Największa grupa -  przynajmniej dwunastu z nich -  pełniła 
obowiązki asystentów młodzieży i dzieci w internatach, w szkołach, dbała o or
ganizację czasu wolnego wychowanków, prowadząc np. zajęcia z muzyki, śpie
wu, sportu. Z kwerendy wynika ponadto, że przynajmniej pięciu koadiutorów 
służyło młodzieży szkół salezjańskich, pracując w sektorze administracji jako 
konserwatorzy, gospodarze, kucharze, odpowiedzialni za winnicę.

4. Bilans końcowy

Informacje uzyskane z kwerendy archiwalnej, choć nie oddają wszystkich 
szczegółów zaangażowania szkolnego polskich salezjanów misjonarzy czasu rek
toratu ks. Rua, pozwalają na dokonanie oceny ich pracy z punktu widzenia reali
zacji salezjańskiej strategii misyjnej. Wkład, jaki włożyli oni w animację kole
giów i w przygotowanie zawodowe i intelektualne młodzieży latynoamerykań
skiej oraz w jej formację religijną wpisuje się w realizację programu ks. Bosko, 
który stawiał na wychowanie „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”51. 
Polscy salezjanie przysłużyli się przygotowaniu klasy ludzi gotowych do sprosta
nia wyzwaniom społecznym i religijnym typowym dla przedkapitalistycznej spo
łeczności liberalnej52. Młodzi ludzi, wychowani w tym duchu, jako dojrzali kato
licy włączyli się w promocję postępu społecznego i chrześcijańską odnowę społe
czeństwa53. Kilku salezjanów polskich, realizując tę misję, daleko od ojczyzny 
oddało swe życie54.

Zaangażowanie w pracę szkolną w Patagonii, Ziemi Ognistej i Mato Grosso 
przyczyniło się do wzrostu kulturowego ludności autochtonicznej i przysłużyło 
się trudnemu procesowi jej integracji ze społecznością latynoameiykaóską. Wy
chowanie i wykształcenie, jakie indios otrzymali za sprawą salezjanów, przyczy
niło się do wzrostu świadomości ich praw i pomogło im obronić się przed atakami 
społeczności, która ich otaczała. Dzięki szkole, na tych terenach zrealizowało się 
pragnienie ks. Bosko, który przez wychowanie chciał zapuścić tam głębokie ko-

51 Więcej na ten temat zob. P. Braido, Buon cristiano e onesto cittadino. Una formula 
dell'«umanesimo educativo di don Bosco», w: Ricerche Storiche Salesiane 1(1994), s. 7-75.

52 Por. G. M. Pugno, Le scuole professionali salesiane da don Bosco ai giomi nostri, Rzym 
1978, s. 12.

53 Por. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, dz. cyt., s. 123.
54 Wśród nich byli: ko. Sebastian Mąciel zmarły 28.06.1897 r. w Niteroi w Brazylii, kl. Józef 

Dobrzyński zmarły 13.06.1899 r. w Caracas w Wenezueli, kl. Andrzej Burzyński zmarły 
17.04.1903 r. w Guarantinguietà w Brazylii, kl. Paweł Gola zmarły 10.04.1904 r. w Buenos Aires 
w Argentynie, kl. Tomasz Sygula i kl. Edward Mąciel zmarli w Linares w Chile odpowiednio 
20.09.1905 r i 10.02.1906 r. Por. ASC, F 865 Niteroi, F 776: Caracas, B-231: Burzyński Andrea, 
F 910: San Nicolas, F 836: Linares.
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rżenia, aby następnie zanieść indygenom cywilizację i pomóc im włączyć się 
w Kościół lokalny55.

Działalność szkolna misjonarzy polskich na Bliskim Wschodzie w Afiyce 
Północnej, w kontekście spotkania kultur i religii, miała charakter „penetracji 
chrześcijańskiej”. Ich zaangażowanie służyło bowiem „ukazaniu wiary poprzez 
sympatię, którą budzi wymiar charytatywny naszej cywilizacji”56.

W taki oto sposób polscy salezjanie, misjonarze czasów ks. Rua, poprzez 
pracę w szkole zrealizowali salezjański projekt misyjny, który -  jak to już zostało 
wcześniej zaznaczone -  polegał, według ks. Bosko, na tym, aby „spenetrować 
pole nieprzyjaciela poprzez wychowanie młodzieży, posyłając przed ewange
lizatorami, rzesze młodzieży”. Był to ich wkład w delikatny proces przechodzenia 
od pionierskich czasów ks. Bosko do regularnego życia zgromadzenia, któiym 
kierował pierwszy następca charyzmatycznego Założyciela.

“TO PENETRATE INTO ENEMY TERRITORY THROUGH THE EDUCATION 
OF YOUNG PEOPLE”. THE INVOLVEMENT OF POLISH SALESIAN MISSIONA
RIES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES AT SCHOOLS DURING FATHER RUA’S 

PERIOD OF SERVICE AS RECTOR MAJOR (1889-1910)

Summary

In the year 2010 the Salesian Congregation celebrates the 100th anniversary of the death of 
blessed Michael Rua, first successor of Don Bosco as Rector Major of the Salesians. Father Rua led 
the Salesians through a difficult transitional period from the charismatic times of the Founder to the 
practical and faithful realization of Don Bosco’s charisma. This dynamic faithfulness manifested 
itself, among others, in the development of the Salesian missionary work. Father Rua not only ani
mated the quantitative growth of Salesian presence in new foundations in Latin America, the USA, 
Africa, Asia and Europe, but took pains to follow the missionary strategy proposed by Don Bosco. 
The founder of the Salesians wished to evangelise through education. Thus, wherever Salesian mis
sionaries went, there emerged all types of schools -  primary, secondary, vocational, agricultural -  as 
well as boarding schools and oratories. Salesian work was accepted willingly even by the authorities 
often hostile to the Church and by the often secularized local population. The aim was, as Don Bos
co used to say, “to penetrate into enemy territory through education, sending before the evangelisers 
crowds of young people’’. During Father Rua’s period of service as Rector Major nearly 100 Polish 
missionaries joined in this missionary effort, along Salesians from Italy and other countries. They 
were the second largest national group, only slightly less numerous than the Italians. The present 
article shows the details of their involvement in the missionary program of the Salesians in Father 
Rua’s period of service as Rector. It touches upon the origin of their Salesian and missionary voca
tion, the conditions in which they worked and the missionary work they carried out at schools. The 
conclusion of the article is an attempt at a synthetic estimation of the Poles’ involvement in the

55 Por. T. Bertone, Don Bosco e la promozione del diritti umani, w: Don Bosco e Brasilia. 
Profezia, Reaaltà Sociale e Diritto, red. C. Semeraro, (= Roma e America. Collana di Studi 
Giuridici Latinoamericani, 3), Padwa 1990, s. 245-257.

56 Caviglia, La concezione missionaria di don Bosco, dz. cyt., s. 12.
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realization of the Salesian missionary program through school education during Father Rua’s period 
of office as Rector.
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