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Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r.*1

W omawianym okresie z uczestnictwa w zespole oraz współpracy z nim zrezygnowały dwie 
z sześciu osób: Inga Stembrowicz oraz Łukasz Truściński. Łukasz Truściński, który zakończył 
pracę w AGAD, nadal współpracuje przy redakcji wydawanej w ramach Projektu jego książki 
Materiały źródłowe z lat 1666–1717 dotyczące dziejów jurydyki klasztoru kamedułów z Góry Kró-
lewskiej w podwarszawskiej Pradze. Książka ukaże się drukiem w końcu 2014 r.

Dorota Lewandowska oddała do druku tekst Pokasacyjne losy klasztoru cystersów w Lądzie na 
podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt „Centralne Władze Wyznaniowe 
i Komisja Województwa Kaliskiego” z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, 
który ukaże się drukiem w HM, 5, 2014.

W poprzednim tomie „Hereditas Monasteriorum”  ukazały się dwie edycje: opracowanego 
przez M. Kośkę ważnego źródła z zasobu AGAD – Rys historyczny supresji niektórych Instytutów 
Duchownych w Królestwie Polskim [w] r. 1819 wykonanej (HM, 3, 2013, s. 355–364); oraz współ-
pracującego z zespołem Konrada Morawskiego – Wykaz przedmiotów z kościoła jezuitów w Po-
łocku przetransportowanych w 1843 r. na zamek warszawski (HM, 3, 2013, s. 337–346).

W bieżącym tomie ukazuje się kolejna edycja źródłowa z zasobu AGAD przygotowana przez 
M. Kośkę – Sumariusz wpisów dotyczących majątku pojezuickiego z protokołów posiedzeń Rady 
Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815–1830, HM, 4, 2014, s. 331–350. W tymże tomie uka-
zuje się też opracowanie Andrzeja Buczyły, niebędącego członkiem zespołu, ale z nim współ-
pracującego, Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zesp. „Ge-
neralne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich” w Archiwum Głównych Akt Dawnych 
w Warszawie, HM, 4, 2014, s. 205–219.
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„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
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Humanities” in the years 2012–2016.


