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Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

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

W omawianym okresie I. Stembrowicz przejrzała 2816 dokumentów przechowywanych 
w Zbiorze Dokumentów Pergaminowych AGAD (z ogólnej liczby 9147) i wprowadziła do bazy 
danych opisy 811 pergaminów związanych z klasztorami skasowanymi w XIX w. Są to głównie 
dokumenty bożogrobców z Miechowa, benedyktynów z Łysej Góry i norbertanów z różnych 
klasztorów.

Ł. Truściński i J. Zawadzki przejrzeli 448 j.a. (z ogólnej liczby 741) znajdujących się w Dziale 
VIII Warszawskiego Archiwum Radziwiłłów zatytułowanym Akta Dotyczące Duchowieństwa. Do 
bazy danych wprowadzono przeszło 200 regestów dokumentów, w dużej liczbie dotyczących 
klasztorów benedyktynek, bernardynów, dominikanów i jezuitów z Nieświeża oraz bonifra-
trów, dominikanek, dominikanów i jezuitów z Nowogródka, a także różnych domów bazylia-
nów.

W przygotowaniu do druku znajduje się przygotowana przez Ł. Truścińskiego edycja archiwa-
liów pochodzących z dawnego klasztoru kamedułów w podwarszawskiej Górze Królewskiej, 
cennych dla poznania dziejów zarządzanej przez nich w latach 1666–1719, na mocy zastawu, 
Pragi Magnackiej.

Ponadto artykuły członka zespołu znajdują się w przygotowywanych do druku materiałach 
z dwóch konferencji naukowych organizowanych w ramach Projektu:

1. konferencja Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej 
(w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN) (M. Kośka, Zagospodarowanie dóbr po-
jezuickich w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Białołęka pod Warszawą);

2. konferencja Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod 
rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji) (M. Kośka, Doku-
menty klasztorne w zbiorach kolekcjonerów lwowskich (hr. Wiktora Baworowskiego i dr Aleksan-
dra Czołowskiego)).

* 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.


