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Druga połowa XIX wieku jest okresem, w którym powstało naj
więcej polskich żeńskich zgromadzeń zakonnych. Pierwsze z nich to 
zgromadzenie sióstr służebniczek N. Maryi P. Niepokalanie Poczętej, 
zapoczątkowane w Wielkopolsce w  1850 r. Zgromadzenie to podzieliło 
się później na cztery niezależne od siebie rodziny zakonne, mianowi
cie służebniczek pleszewskich, starowiejskich, dębickich i śląskich.

Autorka ujęła rozprawę w dwu częściach, w pierwszej zajęła się 
ideą Edmunda Bojanowskiego oraz genezą i rozwojem zgromadzenia 
sióstr służebniczek w Księstwie Poznańskim do 1861 r„ w drugiej 
części przedstawiła genezę małopolskiej grupy służebniczek (czyli słu
żebniczek starowiejskich) oraz realizowanie przez nią idei Edmunda 
Bojanowskiego do 1914 r.

Część pierwsza jest podstawowa i wspólna dla późniejszych czterech 
zgromadzeń służebniczek. Część druga stanowi monografię gałęzi słu
żebniczek starowiejskich od jej wyodrębnienia się aż do wybuchu 
pierwszej wojny światowej.

Dołączony aneks zawiera chronologiczny wykaz placówek służebni
czek starowiejskich powstałych w latach 1861—1914. Dokładny indeks 
osób i miejscowości ułatwia korzystanie z rozprawy.

Autorka sumiennie wykorzystała przede wszystkim liczne m ateriały 
archiwalne oraz m ateriały prasowe. Nie pominęła także opracowań, 
które mogły rzucić światło na działalność E. Bojanowskiego i zgroma
dzenia służebniczek. Chociaż nie zajmowała się biografią E. Bojanow
skiego, musiała jednak zaznajomić się z całym dostępnym materiałem 
odnoszącym się do życia i działalności E. Bojanowskiego, zwłaszcza 
uwzględniła jego „Dziennik”, aby wniknąć w ideę Bojanowskiego 
i wyświetlić początki zgromadzenia służebniczek.

Należy zaznaczyć, że A utorka nie poszła utartym i szlakami, ale sta 
rała się spojrzeć na nowo na działalność E. Bojanowskiego, na genezę 
zgromadzenia i genezę służebniczek starowiejskich. W oparciu o źró
dła archiwalne dokładnie wyzyskane i krytycznie odczytane, skory
gowała wiele błędnych informacji podawanych dotychczas, np. odno
śnie autorstw a pierwszych konstytucji, powodu przeniesienia nowi
cjatu z Łańcuta do Starej wsi, przyczyny podziału zgromadzenia itp.

Historyk polskiego partykularnego prawa kanonicznego chciałby 
w dziele s. Szelęgiewicz znaleźć opracowane sprawy, które pomogłyby 
do poznania rozwoju stanów doskonałości w Polsce, jak obszerniejsze
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wiadomości o konstytucjach i ich późniejszych zmianach, o organizacji 
zgromadzenia, obowiązkach zakonnych itp. Ale Autorka zwróciła raczej 
uwagę na ideę E. Bojanowskiego i na zewnętrzną działalność zgro
madzenia a tylko lekko naszkicowała jego obraz jako tworu prawnego 
w Kościele. Cenne jednak i dla historyka prawa jest dokładne przed
stawienie genezy zgromadzenia i jego cech charakterystycznych oraz 
początkowych trudności z uznaniem nowatorskiej inicjatywy Boja
nowskiego. Stąd w  badaniach nad rozwojem życia zakonnego w Polsce 
znaczną pomocą będzie praca s. Szelęgiewicz.

Dzieło E. Bojanowskiego będzie poznane w  całej pełni, gdy zostaną 
naukowo opracowane dzieje pozostałych zgromadzeń służebniczek.
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