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Sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 XI 2013 r.*

W drugiej połowie 2013 r. prace zespołu skupiły się na współorganizowaniu konferencji Losy 
i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich 
oraz Pomorza, która odbyła się w Przysieku koło Torunia w dniach 7–9 XI 2013 r.1 Wygłoszono 
na niej blisko 30 referatów dotyczących różnych aspektów kasat klasztornych i pozostałych po 
nich świadectw. Dla niektórych członków zespołu stało się to okazją do zaprezentowania swo-
ich najnowszych badań prowadzonych w ramach Projektu. Sławomir Kościelak przedstawił 
kolejny efekt kwerend w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, który tym 
razem dotyczył ewidencji mobiliów ze skasowanych klasztorów dominikanów i karmelitów  
w Gdańsku2, a Rafał Kubicki skupił się na źródłach dotyczących klasztorów bernardyńskich 
w Prusach Zachodnich. Przeglądu źródeł stanowiących dziedzictwo po zsekularyzowanym 
w 1525 r. zakonie krzyżackim w Prusach dokonał Waldemar Rozynkowski. Szczegółowy pro-
blem sporu benedyktynek toruńskich z władzami miasta Torunia był przedmiotem prezento-
wanych na konferencji badań Piotra Olińskiego.

Z kolei na konferencji Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rze-
czypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji 
Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN), która odbyła się w dniach 
11–14 VII 2013 r. w Jarosławiu, S. Kościelak przedstawił referat Inwentarze pojezuickiego dobytku 
w zespole akt szkolnych Wolnego (Napoleońskiego) Miasta Gdańska z lat 1808–1811, a W. Rozyn-
kowski – Inwentarz „Rzeczy Kościelnych” kolegium jezuickiego w Toruniu z 1773 roku.

Ponadto wszyscy uczestnicy zespołu kontynuowali prace nad ewidencjonowaniem spuścizny 
po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich.

* 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 Zob. W. KOnOPka, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Losy i znaczenie dziedzictwa po klaszto-
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2 S. KOścielak, Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie  
w dniach 26–30 VIII 2013 r., „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 444–450.


