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Recenzja

rozprawy doktorskiej S. mgr Barbary Migacz ISSM na temat Rucu Szzivszr'łcru ł
Potsct rI. L;TICH 1916-20]6 - DZIEJE, ST'RL:KTUR4, FIRIII, DZIAŁALNoscl, napisanej na
Wydziale Nauk Hunranistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod
kierunkiem dra hab' Jacka Gołębiowskiego. prof' KUL, Lublin 2017, ss. 536'

Idea apostolstwa powszechnego zainicjowana w XIX wieku miała swojego prekursora
m.in' w osobie św. Wincentego Pallottiego (zm, 1855), załozycie|a Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego. Idea ta, miała na celu zjednoczenie duchownych i świeckich w
powszechnym apostolstwie na rzecz rozpa|ania miłości, ożywiania wiary, zachowania i
rvzrostu jej wśród katolików oraz propagowanie wiary wśrod niekatolików i niewierzących,
Pomimo Że, była realizowana przez członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
przez kl|ka pokoleń, to jednak, aŻ do początków XX wieku nie znajdowała dla siebie
odpowiedniej formuły tak organizacyjnej, jak i teologicznej i duchowej' Temu zadaniu
usiłował sprostać Iozef Kentenich - pallotyn (l885 _ 1968) z chwilą powierzenia mU przez
przełoŻonych stanowiska ojca duchownego w nowo wybudowanym domu pallotynów w
Vallerrdar k. Koblencji. Trudności wychowawcze jakie napotykał w procesie formacyjnym
zainspirowały ks' Jozefa Kentenicha do wygłoszenia konferencji27 X |9|2 r. w której zawarł'
podstaworve zasady i cele przyszłego Ruchu Szensztackiego, tzn. wychowanie nowego
człowieka, który pod opieką Maryi miał budowaó wspólnotę będącą zaczątkiem odnowionej
społeczności chrześcijan. Praktycznym zwieńczeniem wystąlienia, było początkowo
załoŻenie Związku Misyjnego' skrrpiającego jego uczniów i wychowanków (sodalisów). a
pózniej (1914) jego przekształcenie w sodalicję mariańską która otrzymała do swojej
d1'spozycji kapliczkę pw. św. Miclrała Arclianioła w SchÓnstatt.

Zachodzące zam|any społeczno-polityczne (wybuch I wojny światowej) wymusiły na
ZałoŻycie|u l8 X 19],4 r, podczas konferencji wygłaszanej w kaplicy św. Michała zawarcle
,,przymierza miłości'' - umowy zMatkąBoŻąi rodzącym się Ruchem Szensztackim nazwanej
póŻniej Aktem ZałoŻycie|skim Szensztatu. 19 kwietnia 1915 roku w ołtarzu kapliczki -
Prasanktuarium umieszczono kopię obrazu Matki Bożej (Ucieczki grzeszników). Kongregacja
Maryjna w Szensztat przejęła wówczas tytuł ,,Mater Ter Admirabilis'', MTA, . Matka Boza
Trzykroć Przędziwna.

Po zakończeniu wojny, wśród członków rozw4ającego się Dzieła pojawiły się dążenia
do takiego rozbudowania organizacji, by sprostała wyzwaniom nadchodzącego czasu. 20 VII
19|9 r.1ako wyraz oczekiwań i aktywności wszystkich członkór,v Ruchu powstał Szensztacki
Zwtązek Apostolski, zaś rok póŹniej powołano Ligę Apostolską. od 1920 r. połączone:
Związek i Ligę określano mianem Ruch Szensztackiego' Ruch obecnie obejmuj e |iczne
lvspólnoty księży, sióstr' męŻczyzn. kobiet, rodzin, młodzieiy i dzieci, jest obecny na
rvszystkich kontynentach, w ponad 60 krajach świata, ma 44 regionalne centra oraz f00
sanktuariów, co jest swoistym fenomenem świadczącym o potrzebie jego funkcjonowania w
celu budowania nowego, lepszego społeczeństwa'

Jubileusz siedemdziesięciolecia istnienia Ruchu Szensztackiego w naszej ojczyinie
(2016) i obchodzone dwa lata wcześniej 100.lecie istnienia Międzynarodowego Dzieła
Szensztackiego. zrodziły głębszą potrzebę poznaniajego historii' osób, faktów, prowadzenia
opatrzności BoŻej, dając jednocześnie mozliwość zaprezentowania dwudziestu wspólnot



roinych stanów należących do Międzynarodowego Dzieł'a Szensztackiego. opracowanie
monografii poświęconej dziejonr Ruchu Szensztackiego w Polsce w latach |946-20|6, stało
się tym Samym potrzebączasu. Podjęcie się tego zadaniaprzez s. mgr Barbarę Migacz,ktora
jest członkinią wspólnoty Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w pewien sposób
predestynowało do tego przedsięwzięcia (chociazby, większe nrozliwości wykorzystania
archiwaliów należących do Ruchu). Tym bardziej, że s. Barbara Migacz nad omawianym
zagadnieniem prowadzi badania od czternastu lat.

Bibliografia i metoda pracy
Dotąd wspomniany temat podejmowano z punktu widzenia takich dziedzin, jak

pedagogika, czy teologia, kiedy anahzie poddano aspekty duchowe - teologiczne, ascetyczne i
apostolskie. od strony historycznej temat podjął Paweł Janowski w pracy magisterskiej pt.
,,Dzieje Ruchu Szensztctckiego w Polsce w latąch 1922-1996,,,Oraz artykule ,,Ksiądz Józef
Kentenich i początki Ruchu Szensztackiego w Polsce (do 1946 r,),,". oczywiście wspomniane
opracowania Są cennym wkładem w poznanie Ruchu Szensztackiego, który jest
nierozerwa|nl'e zwtązany Ze Stowarzyszeniem Księży Pallotynów, od których się wywodzi.
Ujmuje jednak inną cezurę czasową - do 1996 r', i nie zawiera opisu wspólnot Ruchu
Szensztackiego w Polsce' Niemniej stanowi znaczący przyczynek do podjętego tematu. Za to
niewielką wartość merytoryczną przedstawia opracowanie Cezarego Hryncewicza, Rttch
Szensztacki powstanie i dzialalność', które przyb|iŻając genęzę, rozwój i doktrynę Ruchu
miato wartoŚc poznawcząprzede wszystkim dla pracowników Pionu IV MSW.

od czternastu lat wspomniany temat stanowi przedmiot badań S. mgr Barbary Migac1,
Najpierw w pracy magistersktej ,,Szensztacki InsĘtut Sióstr Maryi u,Polsce ]946-2006,-,
gdzie zostały opisane dzieje wspólnoty Sióstr Szensztackich od chwili przyjazdu do kraju,
podejmowane prace' rozwój personalny i duchowy, a później w monografii zatoŻycielki
polskiej prowincji sióstr ,,Zycie i dzialąlność s. Mariąnny Czeru,ińskiej ISSM (]905-]99ł,,,
której treść Autorka oparła na Wspomnierriach i pamiętnikach s. Marianny, jej korespondencji
z załoŻycielem ks. J. Kęntenichem oraz świadectwach sióstr. Wynikiem dotychczasowego
zaangaŻowania doktorantki w realizację podjętego tematu badawczego jest równiez jej udział
w przygotowaniu monografii dokumentującej l00-lecie istnienia-Międzynarodowego Dzieła
Szensfackiegoo, otaz cały Szereg wykładów - referatów/ wygłoszonych podczas
ogólnopolskich Sympozjów poświęconych Ruchowi Szensztackiemu. Wszystko to wskazuje

'  Praca napisana na seminarium z Historii Kościoła pod kierunkięm ks' prof. dra hab. Stanisława Wilka w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1996.
2 
,,Roczniki Teologiczne" 48 (2001), s. 13 I - 162.

, Praca magisterska napisana w Katedrze Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Spraw Wewnętrznych w
Warszawie pod kierunkiem doc. dr. ppłk Janusza Langnera, Warszawa l983. Charakteryzuje się niewielkim
aDaratem badawczvm.
o.Praca napisana na seminariunl z Historii Kościoła pod kierunkiem ks' dr. H' Małeckiego w 2008 r., na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Wydawnictwo Apostolicun - Ząbki2009.
' Wydawnictwo Apostolicu m - Ząbki 2012.
b S:ensztat - moje miejsce y' Kościele, Wydane przez duszpasterstwo Ruchu Szensztackiego w otwocku-Swidrze
20l3 r. pod' red. A. Sosny, K' Skorupki. W tej jubi|euszowej pozycji zostało zamieszczonych kilka artykułów
M. Misacz.
1 wreiność Matki Bozej w kamieniąch milowych Szensztatu w Polsce wykład podczas ogólnopolskiego
Spotkania Ruchu Szensztackiego 12 września 2014 r. rv otwocku-Swidrze, msp.: Działalność Szensztackiego
Ruchu Apostolskiego w Kielrztt, rvykład dla członków Ruchu SzensZackiego diecezji opolskiej i archidiecezji
katort,ickiej wygłoszony l5 marca 2015 r' w Kietrzu' podczas uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej
pobyt zatoŻyciela, msp.; Pozostaniemy v'ierni. Pr:esłąnie o. Józefa Kenlenichą dlą Gdąńska, ltykład dla
członków Ruchu Szensztackiego archidiecezji gdańskiej 23 października 20l6 r., podczas uroczystości
poświęcenia tablicy upamiętniającej pobyt załoiyciela. rnsp.



na dobre przygotowanie do podjęcia proby całościowego przedstawienia dziejów Ruchu
SzensŹackiego w Polsce. Próby' która przybrała udanąpostaó monografii naukowej.

Przygotowując dysertacje doktorską s. mgr Barbara Mtgacz ISSM przeprowadzlła
kwerendę w czterdziestu trzech Archiwach w: Polsce, Niemczech, Rosji i na Białorusi. Wśrod
nich najwainiepzym źrodłem informacji są zasoby zgromadzone w: Archiwum Generalnym
Szensztackiego Insty'tutu Sióstr Maryi w Szensztacie w Niemczech, Archiwum
Prowincjalnym Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w otwocku-Świdrze i Instytucie
Pamięci Narodowej w Warszawie.

Archiwum Generalne Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Szensztacie, jest przede
wszystkim żrodłem cennych informacji dotyczących Ruchu Szensztackiego w okresie
przedwojennym: pobytu załoiycie|a Dzieła ks. J. Kentenicha na ziemiach polskich,
naleiących wówczas do Niemiec i Prus Wschodnich. Zawlera równiez dokumenty na temat
powstawania wspólnot Ruchu Szensztackiego na tych ziemiach, przedwojenne kroniki
placówek sióstr prowincji niemieckiej, korespondencję załoŻycię|a oraz wspomnienia sióstr.
Poza tym, bogaty materiał archiwalny pochodzi z Archiwum Prowincjalnego Szensztackiego
Insty.tutu Sióstr Maryi w otwocku-Swidrze, gdzie zdeponowana jest obszerna dokumentacja
dotycząca nie tylko sióstr, |ecz takŻe innych wspólnot. Ich podstawę stanowią Kroniki
Prowincji Fidelitas z|at 1946-20|5 oraz kroniki zebrane z nieistniejących juz domów.

Na podobną uwagę zasługują również materiały zgromadzone w Instytucie Pamięci
Narodowej w Warszawie. Zgromadzona w nim dokumentacja wnosi cenną wiedzę na temat
działalności wspólnot Ruchu Szensztackiego. Są to dokumenty w duzej mierze wytworzone
przez terenowe oddziały Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a poź:niej Komitetu do
Spraw Bezpteczenstwa Publicznego' Biorąc pod uwagę, Że kaŻdy zakon, zgromadzenie
posiadało teczkę obiektową z kryptonimem sprawy, gdzie gromadzono wszelkie informacje
na temat jego członków i samego Zgromadzenia poznajemy nie tylko metody walki' alę
przede wszystkim cel' którym było doprowadzenie do pełnej likwidacji Ruchu. Lektura tych
akt daje niewątpliwie ciekawą charakterystykę Ruchu widzianą ,oczam| bezpieki''.

Udokumentowanie przedmiotu badań wspomogły Archiwa róznych wspólnot Ruchu
Szensztackiego rozlokowanych na całym terytorium Polski: ojców, pań i kobięt
szensztackich, rodzin' młodzieŻy. Wniosły one cenny wkład w dokonanie ana|izy i w opisanie
dziejów Ruchu w Polsce naprzestrzeni siedemdziesięciu lat.

Ponadto, cennym źródł'em informacji stały się osobistę spotkania i wywiady
przeprowadzone przez Autorkę z przedstawicielami roŻnych ugrupowań, m.in. Sióstr
Szensztackich, Instytutu Pań Szensztackich, Ligi Męskiej. Bogate treści zawierają Ankiety
Ruch Szensztacki w Polsce oraz Ankiety personalne, przygotowane przez Autorkę i
wypełnione przez członków na|eiących do określonych wspólnot. Wiele przywoływanych
przez Autorkę nrateriałów trafia do obiegu naukowego po raz pierwszy.

W oparciu o zebrany materiał archiwalny' kroniki' wywiady' wspomnienia i ankiety,
zaptezentowano strukturę ,,Dzieła'' ks. Józefa Kentenicha w Polsce, zorganizowanego w
konkretne formy iycia. Historię tworzoną przez konkretnych ludzi, świadków tamtych
czasów. Pokoleniom obecnego czasu przekazano świadkow wiary - przedstawicieli róznych
wspólnot, ktorych łączy wiara, wiernośc charyzmatowi zał.oŻycie|a. duchowość oparta na
przymierzu z Maryją, opracowanie pozwoliło na ich ujawnienie' ocalenie od zapomnienia
oraz zapręZentowanie współczesnemu pokoleniu.

Dysertacja ukazuje równieŻ interdyscyplinarny - religijny wymiar prowadzenia Ruchu
Szensfackiego przez opatrzność BoŻ4 która od ponad siedemdziesięciu |at oddziałuje nie
tylko na członków ,,Dzieł'a,, ale i na wiemych w Polsce. odsłania troskliwośc Boga, który
realizuje swoj plan w stosunku do człowieka, który wciĘ próbuje niszczyć Jego dzieło.
Ewidentnym tego znakiem była budowa pierwszego w Polsce sanktuarium Matki Bozej
Trzyhoc Przedziwnej, zburzonego przez władzę komunistyczne. W konsekwencji wiara



budowana na ofierze' cierpliwe znoszenie doświadczeń, wierność charyzmatowi zatsŻycie|a
Zaowocowały sześcionr a szensztackimi sanktuariami maryj nymi w Polsce'

S. mgr Barbara Migacz ISSM zebrane materiały Źródłowe i opracowania przedstawtła
przy zastosowaniu metody analitycznej' dzięki której powstała synteza dziejów wspólnot
Ruchu Szensztackieso w Polsce w latach 1946-2016.

Układ i konstrukcj a pracy
Ręcenzowana dysertacj a Iiczy 536 stron, z czego 475 stanowi właściwy tekst. Została

ona podzielona na sześć rozdztałow, w których Autorka przedstawił.a zebrany materiał
archiwalny oraz wszystkie podane w zestawieniu opracowania. osnowę tekstu ubogaca
dodatkowo wykaz skrótów' wstęp. zakonczenie, bibliografia' aneks i streszczenie w języku
angielskim. Wszystkię rozdziały zostały poprzedzone krótkimi wstępami, stanowiącymi
właściwie wprowadzenie do podstawowego tematu pracy.

Pierwszy rozdział zatytułowany: Międzynarodowe Dzieto Szensztackie, stanowi
właściwie częŚć wprowadzającą do postawionej problematyki dysertacji: przedstawia jego
załoŻycieIa: ukonstytuowanie się Ruchu Apostolskiego; wybijanie się Ruchu na nieza|eŻność
wobec Stowarzyszenia Księzy Pailotynów. którzy traktowali Ruch jako kontynuację dzieła
Św. Wincentego Pallottiego charyzmat oparty na wierze w opatrzność Bożą maryjności
skierowanej na wychowanie nowego człowieka w nowej społeczności; wspólnoty na świecie'
Drugi rozdział przedstawia Ruch Szensztacki przed II wojną światową na Sląsku, w Prusąch
Wschodnich i Gdańsku, ukazuje jego zasięg na terenaclr polskich należących do Prus,
Niemiec i w Wolnym Mieście Gdańsku. Wykazując iz, ekspansja Ruchu był.a związana
przede wszystkim z działa|nością Stowatzyszenia KsięŻy Pallotynów, zakładającego tam
swoje placowki duszpasterskie. W trzeclm rozdzia|e zatyiułowanym ldea przeszczepienia
Ruchu Apostolskiego ł7O ziemie polskie, Autorka przedstawia zaangaŻowanie załoŻycie|a w
kierunku zainicjor,vania duchowości w Polsce. Ukazuje osoby przez niego przygotowywane
do wypełnienia misji i jej początki. Rozdział czwarty Ruch Szensztacki w Polsce do ]980 r,
opisuje istnienie pierwszych wspólnot Ruchu w Polsce w okresie inwigilacji przez władze
komunistycznę orazjej skutki. Rozdział piąty Rozwój Ruchtł Szensztackiego w olcresie ]981-
20]6' onawiaposzczególne ugrupowania Ruchu Szensztackiego powstałe i rozwijające się w
okresie trzydziestu pięciu lat. do czasów obecnych. Budowę sanktuariów Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej, centrów Ruchu działających na rzecz tworzenia nowego człowteka. Z
kolei szósty ostatni rozdział Ruch Szensztącki na v,schodzie i zachodzie Europy,
egzemplifikuje działalność polskich wspólnot, które zaszczeptły duchowość szensztacką za
wschodnią i zachodnią granicą ojczyzny.

Przygotowana dysertacja egzemplifikuje syntezę dziejów Ruchu Szensztackiego na
terenie Polski, które nie były dotąd znane i opracowane' Ukazuje dzieje wszystkich
ugrupowań, ich zaangazowanie we własną formację i apostolstwo w rodzinach i miejscach
pracy' opisuje ich początki, wzrastanie i rozwój, tereny na jakich realizowały swój charyzmat.
Przy czym treść rozprawy wykracza poza terytorium Polski, ujęty w temacie, egzemplifikując
szlaki apostolskie członków Ruchu Szensztackiego, które ich poprowadziły do krajów bloku
wschodniego. I w tym wypadku waŻnym okazał'o się udokumentowanie tej ponad
ćwierćr,viecznej t owocnej pracy członków Ruchu Szensztackiego, gdzie stali się świadkami
przemian politycznych, rozpadu Zwięku Radzieckiego. Monografia przedstawia takŻe
członków Ruchu na Zachodzie Europy, ktotzy troską duchową otoczyli rodaków, z roŻnych
powodów przebywających za granicą. Wtaz z pielgrzymującym sanktuarium MTA dotarli do
rodaków w Szwajcarii i Niemczech.

Zaprezentowany układ pracy nie budzi zastrzeŻen' Wydaje się być logiczny i
merytorycznie uzasadniony. Czytając dysertację odczuwa się jednak pewien niedosyt. Skoro
historia Ruchu jest nierozerwalnie związana z Rodziną Pallotyńską i jej główną ideą o



powszechnym apostolstwie katolików rodzi się pytanie o brak odniesień do podstawowej
literatury przyblivającej dzieje Pallotynów w naszym kraju takich chociazby autorów jak:
Janusz Dyl SAC8, czy Franciszek Bogdan SAC9. Tym bardziej' gdy weŹmiemy pod uwagę
''ich 

fRuchu Szensztackiego i Księży Palotynów] przygotowanie i wspólne świętowanie
Srebmego Jubileuszu Ruchu Apostolskiego'' (s. 80). Niewątpliwie opracowanie rczdziału
czwartego opartego na materiałach IPN moŻna by wzbogacić konfrontując z korzyścią dla
monografii Z opracowaniem poświęconym żeńskim Zgromadzeniom zakonnym, s. Ełvy
Kaczmarek MChR, Dlaczego przeszkadzały? Polityką włądz parĘjnych i rządowych wobec
zeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-]956, Warszawa 2001'
Wartościowym dopełnieniem w aneksie powinno byc poza tekstem zasadntczym opracowanie
biogramów osób mających znaczący wpływ na historię Ruchu. Przy1aczane czasem w tekście
biogramy (wybiórczo - jedna osoba zasługuje (ks. Richard Henkes s. 58) inna nie (ks. Józef
Hagel s' 59), tymbardziej,zejeden po drugim przejĄ obowiązki)' czy osoba ks. Augustyna
Urbana (biogram podjęty s. 69, poszerzony s. l07 i powtórzony w przypisie s. l07) - by
uniknąć powtórzeń. Uwagi wymaga tei cyĄowanie zaczerpniętych źródeł, które często są
przydługawe (s. 247-249, p. 699; s. 275-278, p, 768; s. 301-303, p. 823 391-393, p. 1023)'
czy podawanie adresu - ujednolicęnlę, raz w języku rosyjskim (s. 455), innym tazem w języku
polskim (s. a57). Ponadto uwagi wymagają powtórzenia słów' literowki: s,12,24, 40, 67,76,
78, 82,88, 94, 98, 100, 103, 107, r25, r32, 160, 192,209,210,257 itd.

Ana|lzatreści i wnioski końcowe.
Podsumowując' Podniesione w recenzji uwagi czy zastrzeżenia nie przesądzają o

wartości recenzowanej rozprary. Przytoczonę żrodt.a są wystarczające, ję,yk czyteIny,
narracja płynna. Dysertację doktorską S. mgr Barbary Migacz ISSM oceniam jako udany
wysiłek całościowego opracowania i udokumentowania dziejów Ruchu Szensztackiego, jego
rozwoju, zasięgu terytorialnego na ziemiach polskich na przestrzeni siedmiu dziesięcioleci.
Rozbudowuje ona znacząco naszą wiedzę na temat dziejów Ruchu Szensztackiego i
dokumentuje jego zaangaŻowanie w przepowiadanie Dobrej Nowiny.

Biorąc to wszystko pod uwagę uwazam' Że recenzowana praca odpowiada wymogom
ustawowym' stawianym rozprawom doktorskim, w związku z tym wnoszę do Rady Wydziału
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II' o

\  ,  . ' /

,u4,&r/tć'
AP

Słupsk, dnia27 stycznia 2018 r'

" Historia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce (1907-1993), Wydanie studyjne' Ząbki |999;
Pallotyniv, Polscew lątach I907-1917, Lublin 200l.
, Apostolska idea Wincentego Pallottiego, w'' Stowarzyszenie Apostolsht,a Katolickiego, Jubileusz wspólnoĘ
ołtarzewskiej 1927-1977, Poznań - Warszawa 19.7.7, s. 12.7-|45; I| sprawie korespondencji z lłs. Kentenichem,
WPPSAK 1962, nr 3; 50 ląt działąlności PalloĘnów w Polsce,',Ateneum Kapłańskie'' 3(1957)'


