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Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r.*1

Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono badania nad dziejami zespołu klasztornego kar-

melitów (obecnie szpital Jana Bożego) i kościoła św. Eliasza Proroka w Lublinie. Objęły one 

kwerendę w Archiwum Państwowym w Lublinie oraz inwentaryzację i analizy przestrzenno-

-krajobrazowe.

Kwerenda w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie objęła materiały dotyczące:

1. skasowanych klasztorów w Drohiczynie: w zesp. Centralne Władze Wyznaniowe 1768–1888 

(1905–1912): Akta tyczące się funduszów duchownych Państwa Rosyjskiego opartych na do-

brach w Królestwie Polskim położonych z okresu 1821–1869, Akta tyczące się funduszów du-

chownych Królestwa Polskiego opartych na dobrach w Państwie Rosyjskim z okresu 1821–186, 

a także zesp. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, jednostki o sygnaturach 3412–3417 

z okresu 1820–1865;

2. skasowanego klasztoru premonstratensów w Witowie: zesp. Centralne Władze Wyznaniowe 

1768–1888 (1905–1912): Akta tyczące się okupacji suprymowanego zgromadzenia XX kanoników 

premonstrateńskich w Witowie z 1819 r., Dieło [...] klasztoru XX norbertanów w Witowie z okresu 

1821–1855 oraz Akta tyczące się klasztoru XX norbertanów w Witowie z okresu 1857–1862;

3. skasowanego klasztoru bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, zesp. Zbiory Kartograficz-

ne, nr 19-18.

W Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi przeprowadzono kwerendę 

w poszukiwaniu materiałów ukazujących dzieje klasztoru bernardynów w Piotrkowie Trybu-

nalskim.

Efekty prac przedstawiono w dwóch referatach:

1. Krajobraz kulturowy oo. filipinów w Studziannej – zachowane i utracone dziedzictwo, na konfe-

rencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na Mazowszu i ziemi 

dobrzyńskiej, 5–7 VI 2014 r., Płock;

2. Pokasacyjne losy zespołu klasztornego bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim na konferencji 

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyj-

skiego w latach 1864–1905. W 150. rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r., 25–27 

IX 2014 r ., Mąchocice Kapitulne.

* 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.


