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Małgorzata KośKa
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r.*

Zapowiadane w poprzednim sprawozdaniu1 prace inwentaryzacyjne zespół podejmie w dru-
giej połowie bieżącego roku. W omawianym okresie natomiast niektórzy członkowie zespołu 
podejmowali indywidualne tematy związane z Projektem, czego rezultatem jest kilka arty-
kułów, które albo już ukazały się drukiem2, albo ukażą się jeszcze w tym roku w „Hereditas 
Monasteriorum” (t. 2: M. Kośka, Memoriał z 11 VIII 1820 r. o stanie zagospodarowania majątków 
poklasztornych przez Deputację Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych; t. 3: eadem, Suma-
riusz wpisów dotyczących majątku pojezuickiego z protokołów posiedzeń Rady Administracyjnej 
Królestwa Polskiego 1815–1830; Ł. Truściński, Materiały dotyczące historii warszawskiej Pragi z lat 
1666–1719; t. 3 lub 4: M. Kośka, Rys historyczny supresji niektórych instytutów duchownych w Kró-
lestwie Polskim [w] roku 1819 wykonanej).

Artykuły członków zespołu znajdują się również w przygotowywanych do druku materiałach 
z dwóch konferencji naukowych organizowanych przez Projekt:

1. konferencja Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania 
listopadowego w 1831 r. (M. Kośka, Działalność delegacji polskiej w Komisji Mieszanej Specjalnej 
(1921–1927) w zakresie rewindykacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych);

2. konferencja Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rzą-
dami pruskimi (do 1871 r.) (A. Nowak, Akta pruskie z lat 1793–1806 dotyczące klasztorów w Pru-
sach Południowych i Prusach Nowowschodnich w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie).

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of 
Humanities” in the years 2012–2016.

1 M. KośKa, Projekt opracowania inwentarza akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach 
Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 423–424.

2 eaDem, Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy Ko-
ścioła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r., ibidem, s. 285–301.


