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SZkOlnictWO pOlSkie W argentynie 
i WycHOWanie religijne 

W pOlSkicH SZkOłacH

1. SZkOlnictWO pOlSkie W argentynie

W 1897 roku ruszyła wielka fala migracyjna z terenów polskich w Galicji 
Wschodniej do Argentyny. Emigranci osiedlali się w prowincji Misiones – 

tam powstały polskie osiedla m.in. w Apóstoles, Azara, Corpus Christi czy Gober-
nador Roca1. Po II wojnie światowej – w latach 1945–1950 – do Argentyny przyje-
chało 16 020 polskich obywateli. W tym samym czasie wyemigrowało z tego kraju 
2309 Polaków. Przyjeżdżający do Argentyny budowali własne domy, kaplice oraz 
zakładali polskie organizacje, przy których prowadzono polskie szkoły – uczono 
w nich przedmiotów ojczystych: języka polskiego dla dzieci i młodzieży, historii i 
geografii Polski, śpiewu i religii.

1 .1 . Apóstoles

Pierwsze polskie osiedle powstało w Apóstoles w 1897 roku. W 1903 przyjechał 
tam ks. Józef Mariański i rozpoczął budowę polskiej szkoły. Pieniądze na ten 

1 J. Włodek, Argentyna i emigracja ze szczególnym uwzględnieniem emigracji polskiej, Warszawa, 
1923, s. 362.
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cel otrzymał od swego brata z Polski. Była to pierwsza polska placówka oświatowa 
w Argentynie.

Po pożarze budynku naukę języka polskiego przeniesiono na plebanię. Ks. Wła-
dysław Zakrzewski zbudował nową murowaną szkołę i ochronkę2. Aniela Tarnow-
ska, która od 1908 roku uczyła dzieci w prywatnym domu, objęła prowadzenie pol-
skiej placówki w Apóstoles. Przez jakiś czas szkołą i ochronką zajmowały się Siostry 
Służebnice Ducha Świętego. Po ich wyjeździe instytucja przestała istnieć. Dopiero 
w 1975 roku – dzięki pani Leonorze Śniechowskiej – nauka języka polskiego w tym 
mieście została wznowiona3.

1.2. azara

Drugim ważnym polskim ośrodkiem w prowincji Misiones była miejscowość 
Azara. Dojeżdżał tam z posługą duszpasterską ks. Józef Mariański z Apósto-

les. Przy plebanii zbudował pomieszczenie na szkołę dla dzieci, a uczyli w niej: 
p. Bratnelka, Antoni Czajkowski i Maria Sklepek.

Polska szkoła w tej miejscowości była krzewicielką poczucia polskości i uświa-
domienia narodowego. W latach 1912–1920 uczęszczało do niej 96 dzieci. Zajęcia 
odbywały się codziennie po lekcjach w szkole argentyńskiej. Ze względu na dużą 
odległość szkoły od domu, w 1904 roku ks. Józef Mariański zbudował ochronkę, 
w której dzieci otrzymywały posiłki i nocowały.

Ta placówka, podobnie jak szkoła w Apóstoles, prowadziła lekcje przez cały rok, 
natomiast w innych polskich ośrodkach dzieci uczyły się tylko w okresie wakacji.

Dzięki staraniom ks. Józefa Mariańskiego i pracy Sióstr Służebnic Ducha Świę-
tego polska szkoła w Azarze była dobrze zorganizowana. Początkowo na utrzyma-
nie placówki i ochronki pobierano opłaty od rodziców, a w następnych latach opie-
kę nad nimi objęło Bractwo Różańcowe.

W 2007 roku o. Antoni Herkulan Wróbel wysłał prośbę do Ministerstwa Kul-
tury i Oświaty o przysłanie nauczyciela do Azary. Przyjechała Agnieszka Machota. 
Po roku przyjechała Małgorzata Staroń, która nauczała w latach 2008–2009. Dojeż-
dżała również do Apóstoles, gdzie prowadziła lekcje z dziećmi i młodzieżą. Obec-
nie placówka w Azarze nie funkcjonuje z powodu braku nauczyciela.

1 .3 . Polska kolonia Wanda

W 1938 roku powstała nowa polska kolonia Wanda, w której osiedliło się 50 
rodzin. W 1944 roku imigranci wybudowali kaplicę i założyli Polskie Towa-

rzystwo z dużą salą na zebrania i zabawy.

2 J. Czajkowski, Un soldado del evangelio. Breve biografia del padre Jose Bayerlein Marianski primer 
cura parroco de Azara, Posadas, 1971, s. 51.

3 Siostra Anna Urszulanka, Z wizytacji szkoły PMS w Apóstoles, „Głos Polski”, 1976, nr 45, s. 10.
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Dzięki staraniom ówczesnej polskiej organizacji w Misiones do Wandy przyje-
chała nauczycielka z Polski. Po dwóch latach wróciła do Kraju, Ministerstwo przy-
syłało następne nauczycielki.

W pierwszym roku na zajęcia zapisało się 34 dzieci, a ukończyło je 20. W na-
stępnym zgłosiło się 16 chętnych. Liczba uczniów jest zmienna4.

Na zaproszenie konsula Koprowskiego do Comodoro Rivadavia przyjechała 
Agnieszka Machota i przez rok uczyła dzieci i dorosłych języka polskiego.

1.4. inne ośrodki polskie w Misiones

Następny polski ośrodek w prowincji Misiones utworzono w Corpus Christi 
(Boże Ciało). Za radą ks. Józefa Mariańskiego wierni zbudowali salon, a po-

tem dom parafialny, w którym funkcjonowała polska szkoła.
W Eldorado osiedliło się kilkanaście polskich rodzin. Przed 1920 rokiem w tej 

miejscowości odprawiano nabożeństwa w języku polskim, w których organizowa-
niu wielkie zasługi oddał brat zakonny Łukasz Kula: czytał po polsku Ewangelię 
oraz uczył dzieci języka i śpiewu.

W Posadas – stolicy prowincji Misiones – w dzielnicy Palomar w 1960 roku 
mieszkało około 100 polskich rodzin. Ojcowie redemptoryści otoczyli je opieką 
duszpasterską, a ks. Jan Saganowski prowadził kursy języka polskiego dla dzieci 
i dorosłych.

1 .5 . Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna powstała w 1905 roku pod zaborem rosyjskim ce-
lem tworzenia polskich szkół, które miały chronić dzieci i młodzież przed 

wynarodowieniem i rusyfikacją. W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
Macierz prowadziła szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i kursy w miastach 
i wioskach.

W okresie II wojny światowej działalność oświatową i kulturalną prowadzono 
w sposób tajny. Po 1945 roku Polska Macierz Szkolna wznowiła pracę w wielu kra-
jach – tam, gdzie osiedlali się Polacy5.

W Argentynie 23 października 1949 roku grupa ludzi zgromadziła się w siedzi-
bie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Buenos Aires, aby zorgani-
zować nauczanie języka polskiego dla polskich dzieci. Na tym zebraniu utworzono 
sekcję Polskiej Macierzy Szkolnej przy Ośrodku Oświatowym Związku Polaków 
w Argentynie.

4 Archiwum oo. Bernardynów w Martin Coronado, Dział XII: Polskie Ośrodki w Prowincji Misiones 
„Wanda”.

5 Rzut oka wstecz, „Kurier Polski”, 1969, nr 48, s. 3.
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Po pewnym czasie opracowano własny program, który 15 października 1954 
roku został zatwierdzony przez Zarząd Związku Polaków. Nowa organizacja przy-
jęła nazwę Polska Macierz Szkolna przy Związku Polaków. Zakres jej działań obej-
mował opiekę nad dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym i szkolnym, naukę 
czytania i pisania po polsku, nauczanie przedmiotów ojczystych, szerzenie polskiej 
kultury.

Największy rozwój szkółek PMS przypadł na lata 1952–1963. Powstały wówczas 
23 szkółki sobotnie w następujących miejscowościach: Banfield (Villa Centenario), 
Bella Vista, Berazategui, Bernal, Berisso, Buenos Aires (dzielnica Belgrano), Cór-
doba, Dock Sud, Don Torcuato, Haedo, José C. Paz, Llavallol, Merlo, Quilmes, San 
Andrés, San José, San Justo, San Martín, Valentín Alsina, Villa Adelina, Villa Alsi-
na, Villa Industriales, Tigre6. W Tucumán Polską Szkołę założył ks. dr Jerzy Bekier.

W 1961 roku ks. Jan Giczel, werbista, sprowadził z Polski siostry zmartwych-
wstanki. Założyły klasztor w ubogiej dzielnicy w Lanús i włączyły się do pra-
cy wychowawczej. W małej izdebce zakonnej otworzyły polską szkołę sobotnią. 
Początkowo chodziło do niej 18 dzieci. Zakonnice objęły prowadzenie instytucji 
oświatowych w Llavallol (zapisały się 42 osoby) i w San José (26 osób). W 1963 
roku założyły drugą placówkę w Buenos Aires w dzielnicy Belgrano i tam zorgani-
zowały polską szkołę sobotnią. W Villa Industriales (Lanús) liczba uczniów wzro-
sła do 60. Mały domek sióstr nie był w stanie pomieści wszystkich dzieci. W takiej 
sytuacji w 1962 roku na teren klasztoru wjechał tramwaj – dar Związku Bartosza 
Głowackiego w Villa Industriales, który zakupił go na szkołę dla dzieci. Po małych 
przeróbkach szkółkę w tramwaju przemieszczano z miejsca na miejsce – tam, gdzie 
było to konieczne. Znajdowała się w nim sala, świetlica i biblioteka. Przy przygoto-
waniu pojazdu pracowali rodzice uczniów7.

Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski to święto Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Każdego roku po mszy świętej w polskim kościele w Buenos Aires odbywa się 
uroczysta akademia, którą uświetniają występy Chóru im. Fryderyka Chopina 
i Naszego Baletu. Biorą w niej udział dzieci ze szkółek sobotnich. Ponadto ucznio-
wie obchodzą Dzień Ojca, Dzień Matki, Święto Niepodległości, mikołajki.

Jednostki Polskiej Macierzy Szkolnej funkcjonujące obecnie:
1. Dom Polski – siedziba Związku Polaków w Buenos Aires, nauka dla dzieci w wie-

ku od 9 do 14 lat w piątki po południu przez dwie godziny;
2. Ognisko Polskie w Buenos Aires, nauka dla młodzieży i dorosłych w piątki;
3. Berisso – nauka dla dzieci w piątki, a dla dorosłych w soboty;

6 Tamże.
7 Szkółki Sobotnie Sióstr Zmartwychwstanek, „Głos Polski”, 1964, nr 18, s. 5.
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4. Burzaco – nauka dla dzieci w soboty, funkcjonują trzy grupy;
5. Córdoba – nauka dzieci – pierwsza klasa we wtorki, druga w poniedziałki;
6. Ezpeleta – nauka dla dzieci w soboty;
7. Llavallol – nauka dla dzieci i dorosłych w soboty;
8. San Justo – nauka dla dzieci i dorosłych w soboty8.

1 .6 . Polska szkoła w Peblo Nuevo – Rosario

W Rosario istnieją dwie polskie organizacje – Dom Polski i Towarzystwo Fry-
deryka Chopina. Obie prowadziły naukę języka polskiego – szkoły istniały 

przez kilka lat.

1 .7 . Polska Szkoła Sobotnia 
im . Tysiąclecia Chrztu Polski 

w Polskim Ośrodku Katolickim 
Ojców Bernardynów w Martin Coronado

Po wybudowaniu polskiej kaplicy i klasztoru w Martin Coronado w 1958 roku 
lekcje języka polskiego odbywały się zarówno klasztorze, jak i w kaplicy9.

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Argentyny o. Andrzeja Smolenia 
w 1959 roku rozpoczął się rozwój Polskiej Szkoły Sobotniej w Martin Coronado 
– 2 lipca 1961 duchowny poświęcił teren obok kaplicy i klasztoru pod budynek 
szkolny. Prace postępowały szybko.

29 września 1962 roku rozpoczęła się nauka w nowej placówce. Lekcje odbywa-
ły w soboty od godziny 9.30 do 13.00. Na zajęcia zapisało się 149 dzieci. Kierow-
niczką szkoły została Cecylia Stachoń, mianowana przez przełożonego klasztoru 
o. Andrzeja Smolenia. W tym okresie przejściowo pracowało liczne grono nauczy-
cielskie: ojcowie bernardyni i 15 osób świeckich.

W Martin Coronado nauczano religii, języka polskiego, historii, geografii, do-
datkowo był język angielski, a naukę uzupełniały zabawy i śpiew10.

W początkowych latach istniał szkolny teatr, który występował na scenie kilka 
razy do roku w czasie obchodów świąt kościelnych, narodowych i innych okazji.

Obecnie w Polskiej Szkole Sobotniej w Martin Coronado pracuje czterech na-
uczycieli i uczy się 15 dzieci.

8 Strona internetowa: Upranet.com.ar.
9 A. H. Wróbel, Polska Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Chrztu Polski, w: tenże, Historia duszpasterstwa 

polskiego w Argentynie w latach 1897–1997, seria „Polska a Świat Iberoamerykański”, Warszawa, 
1999, s. 182–186; C. Stachoń, Martin Coronado, „Głos Polski”, 1964, nr 18, s. 4; Polski Ośrodek Kato-
licki oo. Franciszkanów w Martin Coronado 1958–1983, Buenos Aires, 1983; 25 lat Szkoły Sobotniej 
Tysiąclecia Chrztu Polski 1962–1987 Martin Coronado, Buenos Aires, 1987.

10 Archiwum oo. Bernardynów w Martin Coronado, Dział I: Polski Ośrodek Katolicki oo. Bernardy-
nów w Martin Coronado, sygn. XX/1-15.
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Na podstawie przedstawionych wyżej wiadomości można powiedzieć, że pol-
skie duchowieństwo odegrało wielką rolę w organizowaniu nauki języka pol-

skiego w Argentynie. Na zachowanie tożsamości narodowej ogromny wpływ mają 
także polskie nabożeństwa, polskie organizacje, polska prasa. Nauka języka ojczy-
stego była od zawsze przedmiotem działalności polskich organizacji i instytucji 
w tym kraju.

2. WycHOWanie religijne dZieci i MłOdZieży 
W pOlSkicH SZkOłacH W argentynie

Mówiąc o wychowaniu religijnym, nie możemy zapomnieć, że to rodzice speł-
niają ważne zadanie. Przecież to oni przywozili i przywożą dzieci do pol-

skich szkół, chodzą z nimi do polskich kościołów. Poza tym podstawowe wiado-
mości i praktyki religijne młodzi ludzie poznają w domach. Zatem nauka religii 
w polskich placówkach jest kontynuacją tego, czego dzieci dowiedziały się od ro-
dziców.

2 .1 . Polskie życie religijne w prowincji Misiones

Polacy przyjeżdżający do Argentyny przywozili ze sobą to, co otrzymali od swo-
ich rodziców – wiarę i praktyki religijne, na przykład procesje na Boże Cia-

ło i rezurekcję, nabożeństwa majowe i październikowe. Polscy emigranci razem 
z dziećmi chodzili do kościoła, modlili się wspólnie i brali udział w polskich nabo-
żeństwach.

Zanim osiedlili się na swoich działkach w Apóstoles, zbudowali małą kaplicz-
kę, gdzie codziennie gromadzili się z dziećmi na modlitwę i śpiewali polskie pie-
śni religijne. Ponadto prosili gubernatora o polskiego księdza. W tym czasie w Ar-
gentynie pracowali księża salezjanie. W Buenos Aires ks. St.[anisław?] Cynalewski 
poznał gubernatora prowincji Misiones, który zaproponował mu wyjazd do Apó-
stoles, aby się zajął Polakami. Tam przez dziewięć miesięcy odprawiał polskie na-
bożeństwa – do czasu, gdy opiekę duszpasterską w prowincji Misiones objęli księ-
ża werbiści.

W 1900 roku do Apóstoles przyjechał ks. Władysław Zakrzewski, który zbudo-
wał większą kaplicę. W trosce o dzieci szkolne postawił również murowaną szkołę 
i ochronkę11.

Jak wspomniano wcześniej – te dwie placówki prowadziły Siostry Służebnice 
Ducha Świętego. W niedziele dzieci uczestniczyły we mszy świętej. Poza tym przy-
chodziły na naukę trzy razy w tygodniu – m.in. przygotowywały się do pierwszej 
komunii świętej, która odbywała się każdego roku.

11 J. Włodek, Argentyna i emigracja…, s. 411.
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W parafii w Apóstoles istniały organizacje młodzieżowe: Stowarzyszenie Córek 
Maryi oraz Stowarzyszenie św. Alojzego Gonzagi12.

Ks. Józef Mariański dojeżdżał do powstałej w 1901 roku kolonii polskiej w Azarze. 
Tam otworzył na plebanii szkołę, a następnie zbudował budynek szkolny i ochron-
kę. Lekcje prowadziły Maria Sklepek i Aniela Tarnowska, które uczyły także religii. 
W 1924 roku prowadzenie placówek przejęły Siostry Służebnice Ducha Świętego13.

W 1910 roku ks. Józef Mariański zbudował w Azarze kościół pw. św. Antonie-
go. Wraz z wybudowaniem świątyni rozwinęło się życie religijne. Praktyki religijne 
oparte były na wzorach polskich. Odbywały się msza święta niedzielna i nieszpory, 
nabożeństwa majowe i październikowe, droga krzyżowa, gorzkie żale i kazania pa-
syjne w Wielkim Poście, wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja na Boże 
Ciało, pierwsza komunia święta.

Wśród zadań, jakie sobie postawił ks. Józef Mariański w pracy duszpasterskiej, 
było rozwijanie i podtrzymywanie życia religijnego dzieci i młodzieży oraz wycho-
wanie młodego pokolenia i kształtowanie w nim poczucia polskości.

2.2. powołania kapłańskie i zakonne

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży wzbudziło w Azarze wiele powołań 
kapłańskich i zakonnych. W 1932 roku ochronkę zamieniono na Małe Se-

minarium Duchowne14. Redaktor „Orędownika” Jan Czajkowski podaje nazwiska 
księży urodzonych w okolicach Azary:
 ■ Józef Amarilla;
 ■ Roman Antoniow;
 ■ Józef Bojarczuk;
 ■ Bernard Fassa;
 ■ Jan Girula;
 ■ Stanisław Idzi;
 ■ Jan Jagas;
 ■ Stanisław Jagas;
 ■ Wincenty Jagasek;
 ■ Kazimierz Kalafarski;
 ■ Leon Kruk – biskup (emeryt, SVD);
 ■ Albert Markiewicz;
 ■ Jan Markiewicz;
 ■ Marian Markiewicz;

 ■ Bazyli Martyniuk;
 ■ Demetriusz Martyniuk;
 ■ Franciszek Jaś Nikowski;
 ■ Jan Ostapowicz;
 ■ Bruno Ostropolski;
 ■ Antoni Raczkowski;
 ■ Marian Raczkowski;
 ■ Dominik Ryndycz;
 ■ Marian Soja;
 ■ Adolf Śmigiel;
 ■ Demetriusz Tataryn;
 ■ Demetriusz Terlecki;
 ■ Marian Żakowicz;
 ■ Anastazy Żurakowski.

12 Archiwum Parafialne w Apóstoles, Pequeńa historia de la parroquia San Pablo y San Pedro en Apó-
stoles, s. 92.

13 J. Czajkowski, Un soldado del evangelio…, s. 51.
14 Tenże, „Orędownik”, 1932, r. 9, nr 171, s. 3.
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Wśród wymienionych znajdują się nazwiska polskie, ukraińskie i argentyń-
skie15. Jak podaje Jan Czajkowski, do 1942 roku świecenia kapłańskie otrzymało:
 ■ 12 księży z Azary;
 ■ 4 księży z Apóstoles;
 ■ 1 ksiądz z Corpus Christi;
 ■ 1 ksiądz z Andrade.

16 kapłanów pochodziło z rodzin polskich, dwóch z niemieckich, jeden z rodzi-
ny ukraińskiej i jeden z włoskiej. Mając na uwadze przynależności do zgromadzeń 
zakonnych – dziewięciu należało do werbistów, pięciu do benedyktynów, dwóch 
do redemptorystów, a czterech księży było diecezjalnych.

Jak podaje miesięcznik „Misiones en el Mundo” w grudnia 1978 roku, było 104 
księży i 12 braci zakonnych urodzonych w prowincji Misiones. Wśród nich znaj-
dujemy nazwiska argentyńskie, niemieckie, polskie i ukraińskie. Trzeba zaznaczyć, 
że wiele dziewcząt wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

To, co tutaj zostało podane, jest wynikiem doskonałej pracy księży i sióstr za-
konnych w pracy duszpasterskiej nad umocnieniem życia religijnego emigracji 
polskiej w prowincji Misiones. Należy podkreślić, że duży wpływ na wybranie ka-
płaństwa czy życia zakonnego miał ks. Józef Mariański, który zachęcał chłopców 
do poświęcenia się Bogu i bliźnim.

Ks. Mariański, który zabiegał o powołania kapłańskie, nie doczekał się żadnej 
prymicji w Azarze – wrócił do Polski w 1931 roku.

Polskie nabożeństwa odprawiano także w Eldorado i Posadas.

2 .3 . Wychowanie religijne na koloniach 
Polskiej Macierzy Szkolnej i obozach harcerskich

Z momentem wybudowana ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży 
Polskiej Macierzy Szkolnej, zwanego Kolonia w La Granja (prowincja Córdo-

ba) powiększyła się praca wychowawcza Zarządu PMS dla polskich dzieci.
Każdego roku w styczniu albo lutym organizuje się kolonie wakacyjne w La 

Granja. Razem z dziećmi wyjeżdżają nauczyciele, opiekunowie i kapelan. Pro-
gram przewiduje zawsze czas na naukę i wypoczynek. Ksiądz kapelan jeździ razem 
z dziećmi z Buenos Aires albo dojeżdża z Córdoby w niedziele, aby odprawić mszę 
świętą.

Każdy dzień rozpoczyna się w modlitwą w przeznaczonym miejscu. Potem śnia-
danie i dwie godziny lekcji przed południem. Przed każdym posiłkiem (śniada-
nie, obiad, podwieczorek i kolacja) jest modlitwa. Podobnie na zakończenie dnia. 
W niedziele odbywa się przed kaplicą msza święta, w której uczestniczą wszyscy 

15 Tenże, Un soldado del evangelio…, s. 68.
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– dzieci, młodzież i dorośli. W soboty organizuje się ognisko, w którego czasie dzie-
ci i dorośli śpiewają stare i poznają nowe piosenki.

Podobna sytuacja była i jest na obozach harcerskich. Czasem mają one miejsce 
w La Granja, ale bardzo często harcerze wyjeżdżają w inne miejsca. Zawsze towa-
rzyszy im kapelan. Na obozach harcerskich zawsze przewidziana jest modlitwa po-
ranna i wieczorna oraz przed posiłkami. W soboty organizuje się ognisko harcer-
skie, a w niedziele odprawia się mszę świętą.

Harcerze i harcerki biorą czynny udział w uroczystościach na Boże Ciało oraz 
w świętach narodowych czy religijnych organizowanych w Martin Coronado.

2 .4 . Wychowanie religijne w Polskiej Szkole Sobotniej 
im . Tysiąclecia Chrztu Polski w Martin Coronado

W celu spełnienia potrzeb religijnych emigracji polskiej, która przyjechała 
do Argentyny po II wojnie światowej, w 1957 roku powstał Polski Ośrodek 

Katolicki oo. Bernardynów w Martin Coronado (prowincja Buenos Aires). Funda-
torzy Ośrodka – o. Andrzej Smoleń i o. Justynian Maciaszek – chcieli zapewnić Po-
lakom wychowanie ich dzieci w tradycji i kulturze ojczystej. Oprócz nauczania ję-
zyka polskiego, historii, geografii i śpiewu włączyli do programu także naukę religii 
i przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej.

Początkowo zajęcia z religii odbywały się w kościele i klasztorze. Po wybudowa-
niu w 1962 roku Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski wszystkie 
lekcje prowadzono w nowym budynku. Oprócz personelu świeckiego w placówce 
pracowali ojcowie bernardyni. Jedni uczyli religii, inni śpiewu.

Od 2007 roku w soboty uczniowie śpiewają litanię do Matki Boskiej przed figu-
rą, znajdującą się w klasztornym ogrodzie. O. Jerzy Twaróg nagrał z dziećmi trzy 
kasety – pierwszą z kolędami, drugą z pieśniami maryjnymi, a trzecią ze świecki-
mi piosenkami. Nadto trzeba podkreślić, że o. Twaróg zorganizował trzy wycieczki 
do Polski dzieciom ze szkoły w Martin Coronado. Celem przedsięwzięcia było po-
kazanie Kraju przodków uczniom, aby jeszcze bardziej czuli, że pochodzą z Polski, 
a przez to pilniej uczyli się języka polskiego.

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży polskiej jest ważnym czynnikiem w za-
chowaniu polskiej kultury na obczyźnie.

3. pOlSkie pielgrZyMki dO luján i ObcHOdy 
MileniuM cHrZtu pOlSki W argentynie

Każdego roku w drugą niedzielę grudnia rektor Polskiej Misji Katolickiej orga-
nizuje polską pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Luján (oddalonego 

70 km od Buenos Aires). Biorą w niej udział polscy księża, siostry zakonne oraz 
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wierni, a wśród nich dzieci i młodzież szkolna. Program przewiduje mszę świętą 
o godzinie 11, a po niej procesję wokół placu przed bazyliką. Zgromadzeni niosą 
sztandary, feretrony, a harcerze figurę Matki Boskiej Lujáńskiej. Następnie wszyscy 
schodzą do podziemia, gdzie znajduje się ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Tam rektor odmawia litanię, składa życzenia świąteczne i błogosławi dewocjonalia. 
Na tym kończy się pielgrzymka.

Przed uroczystością Tysiąclecia Chrztu Polski odbyła się Wielka Nowenna – 
trwająca przez dziewięć lat we wszystkich ośrodkach duszpasterskich w Argentynie 
– jako przygotowanie duchowe do jubileuszu.

Główne obchody miały miejsce w niedzielę 8 maja 1966 roku w Buenos Aires. 
Od wczesnego ranka na placu przed katedrą metropolitalną gromadzili się Polacy. 
Przybywały poczty sztandarowe, młodzież i dzieci w strojach krakowskich, łowic-
kich i góralskich. Mszy świętej przewodniczył kardynał Antonio Caggiano w kon-
celebrze polskich księży. 

Następnie polscy wierni wraz z przedstawicielami władz argentyńskich prze-
szli trasę prawie 2 km do placu Kongresowego. Pochód otwierały poczty sztan-
darowe polskich organizacji, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony przez 
delegację żeńskiej młodzieży z Martin Coronado, chorągwie kościelne, uczniowie 
polskich szkół, harcerze i harcerki. Na placu miały miejsce przemówienia, podzię-
kowania i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. O wydarzeniu informowały stacje ra-
diowe i telewizyjne.
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SUMMARY

The 19th and 20th centuries saw significant Polish immigration to Argentina, with the 
subsequent formation of Polish settlements and organisations, including churches and 

schools. This paper charts the community-building activities of the newly arriving Poles, 
and examines the teaching of Polish language, history, geography, song and religion in 
Polish émigré institutions, with particular emphasis on religious education.
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