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Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 V–30 X 2013 r.*

1. Organizacja prac

Projekt naukowy Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rze-
czypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja jest finansowany 
w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Jest realizowany od 6 III 2012 r., w ramach Polskie-
go Towarzystwa Historycznego. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Marek Derwich z Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W Projekcie w różnym zakresie bierze aktualnie 
udział 191 osób. Ich prace koordynuje Biuro Projektu, w składzie (od 1 VII 2013 r.): mgr Angeli-
ka Lipka (sekretarz), Joanna Adamska, mgr Katarzyna Romanow i mgr Magdalena Gawrońska 
(asystentki). Lista współpracowników jest dostępna na stronie www.kasaty.pl/zespol.

1.1. Witryna internetowa

Jednym z istotnych narzędzi realizacji i promocji Projektu jest stale rozbudowywana i ulepsza-
na witryna internetowa www.kasaty.pl.

1.2. Portal Wiedzy

Zespół informatyków, w składzie: mgr Patryk Dawidziuk (koordynator), mgr Szymon Sztajer, 
mgr Rafał Toboła i mgr Marek Wójcikowski, w ścisłej współpracy z Biurem Projektu, kontynuuje 
prace nad zbudowaniem Portalu Wiedzy. Uruchomiono już jego wersję testową; można z niej 
korzystać na stronie www.kasaty.pl.

* 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.
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Trwają prace nad weryfikacją i optymalizacją schematów kilkunastu baz danych oraz wpisywa-
niem do nich kolejnych rekordów. Są to bazy: klasztorów; zakonów i zgromadzeń zakonnych; 
bibliograficzna; druków poklasztornych; archiwaliów, dokumentów i rękopisów poklasztor-
nych; muzykaliów; archiwaliów urzędowych; mobiliów; architektury; dziedzictwa przyrodni-
czego; znaków własnościowych; ostatnich zakonników. Zdecydowano o dodaniu dwóch no-
wych baz, ikonografii i planów – prace nad nimi są w toku.

Nadal uzupełniana jest baza w trybie offline (specjalne formularze). Rekordy zgromadzone 
w ten sposób zostaną automatycznie wyeksportowane i udostępnione w Portalu Wiedzy.

Do tej pory w wersji końcowej opracowano:

– 1357 rekordów w bazie klasztorów;

– 72 rekordy w bazie zakonów i zgromadzeń zakonnych;

– 138 rekordów w bazie bibliograficznej;

– 14 559 rekordów w bazie druków poklasztornych;

– 7500 rekordów w bazie archiwaliów, dokumentów i rękopisów poklasztornych;

– 798 rekordów w bazie muzykaliów;

– 1500 rekordów w bazie mobiliów;

– 500 rekordów w bazie ostatnich zakonników.

2. Badania

Badania w ramach Projektu prowadzone są przez zespoły badawcze oraz przez indywidual-
nych współpracowników.

2.1. Zespoły badawcze

Zespół I. W omawianym okresie nie funkcjonował. Jeden z jego członków, dr Witalij Rosowski, 
prowadził badania indywidualne (por. dalej).

Zespół II. Skład: osiem osób (bez zmian). Koordynator: prof. Piotr Oliński (UMK) Cel: ewidencjo-
nowanie spuścizny po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich. Sprawozdanie 
zob. HM, 3, 2013, s. 443. Zob. też sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej przez dra hab. 
Sławomira Kościelaka, HM, 3, 2013, s. 444–450.

Zespół III. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: ks. prof. Janusz Królikowski (UPJPII). 
Cel: inwentaryzacja i opracowanie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na 
obszarze diecezji tarnowskiej. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 451–454.

Zespół IV. Skład: trzy osoby, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego 
w czerwcu zrezygnowała Iwona Brankiewicz, w lipcu natomiast dołączyła do zespołu dokto-
rantka w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu mgr inż. Natalia Kot. Koordynator: 
prof. Małgorzata Milecka (UP Lublin). Cel: inwentaryzacja i opracowanie założeń ogrodowych  
i parkowych po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Sprawozdanie 
zob. HM, 3, 2013, s. 455–456.

Zespół V. Skład: dwie osoby (bez zmian). Koordynator: dr Marcin Jewdokimow (UKSW). Cel: 
zbadanie materialnego i symbolicznego znaczenia wybranych skasowanych klasztorów dla 
społeczności lokalnych. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 457–458.
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Zespół VI. Skład: sześć osób (bez zmian). Koordynator: mgr Małgorzata Kośka (AGAD). Cel: in-
wentaryzacja i opracowanie akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach Ar-
chiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 459.

Zespół VII. Skład: dwie osoby, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego 
zmniejszył się o jedną osobę, dra Pawła Janowskiego. Koordynator: dr Piotr Dymmel (AP Lu-
blin, UMCS). Cel: edycja operatów znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lu-
blinie. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 460.

Zespół VIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Izabela Wiencek (BUW). Zespół 
zawiesił działalność na czas od 1 V 2013 do 1 II 2014 r.

Zespół IX. Zespół się rozwiązał ze względu na inne zadania realizowane przez jego członków. 
Prace nad inwentaryzacją zasobu Biblioteki Kórnickiej PAN prowadzone są w ramach działań 
Biura Projektu.

Zespół X. Skład: trzy osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk (Mu-
zeum UWr). Cel: edycja Acta manualia die Uebernahme der Bibliotheken, Kunstsammlungen 
& Archive in den aufgehobenen Klöster Schlesiens betreffend. Büsching. Sprawozdanie zob. HM, 
3, 2013, s. 461–462.

Zespół XI. Skład: sześć osób (bez zmian). Koordynator: dr Alina Mądry (UAM, MN Poznań) Cel:  
a) inwentaryzacja instrumentów muzycznych z klasztorów skasowanych na terenach Rzeczy-
pospolitej i Śląska; b) inwentaryzacja i opracowanie dziedzictwa kulturowego po klasztorach 
skasowanych w Wielkopolsce; c) inwentaryzacja i opracowanie akt poklasztornych i kasacyj-
nych w archiwach wielkopolskich. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 463. Zob. też sprawoz-
dania z kwerend przeprowadzonych przez dr A. Mądry i mgra Patryka Frankowskiego (HM, 3, 
2013), s. 464–468, oraz dr Magdalenę Walter-Mazur (HM, 3, 2013), s. 469–484.

Zespół XII. Skład: pięć osób (bez zmian). Koordynator: mgr Ewa Hauptman-Fischer (BUW). Cel: 
inwentaryzacja muzykaliów poklasztornych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza-
wie. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 485–492.

Zespół XIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab. Andrzej Kozieł (UWr). Cel: 
stworzenie kompletnego katalogu wszystkich zachowanych dzieł sztuki, które przed rokiem 
1810 znajdowały się w klasztorze w Lubiążu. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 493–494.

Zespół XIV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: inwentaryzacja druków ze skasowanych klasz-
torów znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie zob. HM, 3, 
2013, s. 495–498.

Zespół XV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: inwentaryzacja druków ze skasowanych klasz-
torów znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013,  
s. 499–505.

Zespół XVI. Skład: trzy osoby, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego 
zmniejszył się o jedną osobę, Huberta Mazura. Koordynator: mgr Łukasz Guldon. Cel: inwenta-
ryzacja i opracowanie akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Kielcach. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 506–508.

Zespół XVII. Skład: dwie osoby, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego 
zmniejszył się o jedną osobę, Annę Zajchowską. Cel: inwentaryzacja archiwaliów ilustrujących 
losy dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Państwowe-
go w Radomiu. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 509–510.
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2.2. Kwerendy i badania różne

W ramach Projektu przeprowadzono badania i prace służące odnalezieniu oraz usystematyzo-
waniu wiadomości źródłowych związanych ze skasowanymi klasztorami, a także wprowadze-
niu opracowanych danych do Portalu Wiedzy.

Kierowany przez mgra Piotra Piętkowskiego oraz Weronikę Wojciech zespół złożony ze stu-
dentów, absolwentów i doktorantów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 
w składzie: mgr Anna Brodziak, mgr Dominik Kwieciak, Magdalena Małota, Kacper Manikow-
ski, Jacek Wójcik, mgr Paula Zawisza, Marcin Zdyb i Patrycja Ziomek, przy współpracy Anny 
Dalidowskiej, mgra Piotra Fedasa i mgr Natalii Kocowskiej, uzupełniał bazy danych, przede 
wszystkim druków, archiwaliów, dokumentów i rękopisów, mobiliów, architektury i ostatnich 
zakonników, przede wszystkim na podstawie danych z drukowanych katalogów, inwentarzy 
i innych opracowań.

W ramach Projektu przeprowadzono także indywidualne działania badawcze:

Mgr Andrzej Buczyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) prowadzi kwerendę archi-
walną w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, zesp. 170, Generalne Dyrektorium. 
Departament Prus Nowowschodnich. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 511–512.

Dr Janina Dzik (Kraków) prowadzi kwerendy terenowe, archiwalne i biblioteczne na obszarze 
Małopolski w poszukiwaniu dzieł sztuki i druków pozostałych po skasowanych klasztorach.

Dr Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie) kontynuuje prace nad dokumentacją i inwentaryzacją druków i archiwaliów pochodzą-
cych częściowo z dawnego klasztoru augustianów-eremitów w Książu Wielkim, znajdujących 
się w zakrystii miejscowego kościoła parafialnego. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 513–516.

Mgr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Jana Długosza w Kielcach) kontynuuje prace nad monogra-
fią Dziedzictwo skasowanego klasztoru cystersów w Koprzywnicy w XIX w.

Dr Beata Lorens (Uniwersytet Rzeszowski) przeprowadziła kwerendę w Centralnym Państwo-
wym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 516– 
548.

Mgr Jerzy Łojko (Konin) kontynuuje kwerendy zmierzające do opracowania losów ostatnich 
zakonników ze skasowanych klasztorów na obszarze Wielkopolski.

Mgr Magdalena Marosz (Archiwum Narodowe w Krakowie) opracowała inwentarz znajdują-
cych się w zasobie AN Kraków akt pochodzących ze skasowanych klasztorów augustianów-
-eremitów lub dotyczących ich kasaty i losów mienia po kasacie. Przystąpiła do prac nad po-
dobnym inwentarzem akt pochodzących ze skasowanych klasztorów augustianów-eremitów 
lub dotyczących ich kasaty i losów mienia po kasacie przechowywanych w innych zbiorach 
archiwalnych i bibliotecznych.

Dr Krzysztof Mastykarz (Bydgoszcz) kontynuuje prace nad inwentarzem akt pokasacyjnych 
w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań) prowadzi kwerendy archiwalne i terenowe w Wielkopolsce 
i na Kujawach oraz prace nad inwentaryzacją i edycją pozyskanych materiałów źródłowych. 
Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 549–552.

Mgr Ewa Mikołajczak (Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia) kontynuuje kwerendę w zbio-
rach Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia, w których znajdują się XIX- i XX-wieczne 
plany i projekty ilustrujące losy nieruchomości należących do skasowanych klasztorów wro-
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cławskich. Jej dotychczasowym rezultatem jest inwentarz dokumentacji dotyczącej losów za-
budowy poklasztornej na Wyspie Piaskowej (obecnie przygotowywany do druku).

Mgr Justyna Mizerka (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie) opracowała inwentarz działu akt 
klasztornych w AA Gniezno. Kontynuuje prace nad pełnym opracowaniem inwentarza akt po-
klasztornych i urzędowych kasacyjnych znajdujących się w zasobie tego archiwum.

Dr hab. Jerzy Pająk, dr hab. Marta Pieniążęk-Samek i prof. Jerzy Szczepański (Uniwersytet Jana 
Długosza w Kielcach) kontynuują prace nad katalogiem map, planów i rysunków architekto-
nicznych skasowanych klasztorów przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Radomiu.

O. Alojzy Pańczak OFM (Woźniki) kontynuuje prace nad edycją XIX-wiecznego inwentarza 
klasztoru franciszkańskiego w Woźnikach.

Mgr Krzysztof Pawlik (Wrocław) kontynuuje prace nad edycją Katalogen des hisiegen Gymna-
siums so wie der Stifts-und Klosterbibliotheken in Neisse 1812 ze zbioru Archiwum Państwowego 
w Opolu.

Dr Elżbieta Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie) prowadzi kwerendy archiwalne 
i biblioteczne w Krakowie, przede wszystkim w tzw. Tekach Antoniego Schneidra ([1368]1773– 
1877), przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie, Oddział na Wawelu, zesp. 684, 
nr 69–71, 820–824, 1157–1160, których inwentarz opracowała.

Dr Gregor Ploch (Archidiecezja Wiedeńska) opracował inwentarz znajdujących się w Archiwum 
Państwowym w Wiedniu akt dotyczących kasaty klasztorów (aktualnie w przygotowaniu do 
druku) oraz prowadzi dalsze badania nad jego uzupełnieniem.

Dr Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) kontynuuje kwerendę 
w zbiorach Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, mającą na celu inwentaryzację znajdującej 
się tu spuścizny po klaryskach gnieźnieńskich. Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 552–569.

Dr Marek Romaniuk i mgr Agnieszka Woźniak-Hlebionek (Archiwum Państwowe w Bydgosz-
czy) opracowali inwentarz ogólny jednostek archiwalnych zawierających materiały po skaso-
wanych klasztorach w zbiorach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Uniwersytet Śląski) oraz dr Emilia Ziółkowska (Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) przeprowadziły kwerendy w Archiwum Diecezjalnym 
w Drohiczynie oraz w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Petersburgu. Ich re-
zultaty zostaną opublikowane w następnym tomie HM.

Dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tar-
nobrzegu) oddała do druku w serii wydawniczej Projektu książkę „Pióro żadne nie jest w sta-
nie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek 
w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897); wydanie nastąpi 
w pierwszej połowie 2014 r. Poza tym prowadzi badania archiwalne w różnych archiwach ma-
łopolskich.

Prof. Tadeusz M. trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie) kończy prace nad wydaniem ostat-
nich zachowanych inwentarzy opactwa benedyktynów w Starych Trokach z lat 1797 i 1799. 
Druk jest przewidywany w 2014 r.

Prof. Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski) przeprowadziła dwie kwerendy archiwalne 
w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Sprawozdania zob. 
HM, 3, 2013, s. 570–590, 591–595.
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2.3. Pozyskiwanie materiałów źródłowych i ikonograficznych

W okresie od maja do października 2013 r. zdigitalizowano lub pozyskano następujące mate-
riały źródłowe i ikonograficzne:

Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego z lat 1781–1819 (Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie), sygn. 156, 853, 944, 957, 964, 1005, 1006, 1017.

Dokumentacja fotograficzna akt z Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej dotyczących skaso-
wanego klasztoru klarysek w Gnieźnie.

Dokumentacja fotograficzna inwentarza bibliotecznego klasztoru paulinów w Wielgomłynach 
(Archiwum Archidiecezji w Częstochowie).

Dokumentacja fotograficzna Sali Książęcej w opactwie cystersów w Lubiążu (Jerzy Buława).

Fotografie kart tytułowych 2000 starych druków ze skasowanych klasztorów znajdujących się 
w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu.

Inwentarz zespołu archiwalnego Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich 
z lat 1795–1806 (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), zesp. 170, sygn. 945, 952, 993, 
981, 994, 1009, 1012–1014, 1018, 1020, 1021, 1026 (numery sygnatur zmienią się po zakończe-
niu planowanej na 2014 r. reinwentaryzacji).

2.4. Pozyskiwanie literatury naukowej

W okresie od maja do października 2013 r. zakupiono następujące pozycje książkowe na po-
trzeby realizacji Projektu: 

a. BarańSka, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa 
Polskiego (1815–1830) (Źródła i Monografie, 328), Lublin 2008, ss. 910.

P. cOnnertOn, Jak społeczeństwa pamiętają, przekł. i wstęp m. naPiórkOwSki, Warszawa 2012, 
ss. 202.

f. GryGlewicz, r. łukaSzyk, z. SułkOwSki (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1–16, Lublin 1995–2012.

a. helman-ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych (Sztuka Azji i Afryki), Warszawa 2009, 
ss. 258.

t. kizwalter, Historia Powszechna Wiek XIX, Warszawa 2007, ss. 258.

a. kOryBut-wrOniecki, Państwo Pruskie wobec Kościoła Katolickiego w latach 1837–1842, Toruń 
2012, ss. 294.

l. mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, przekł. E. łukaSzyk (Biblioteka Historii Kościoła), Kra-
ków 2007, ss. 231.

a. mirek (red.), Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitary-
zmu komunistycznego (Przestrzeń Religijna Europy Środkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód 
i Zachód, 3), Warszawa 2012, ss. 199.

z. zielińSki, Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1837–1887, Poznań 
2011, ss. 324.

e. m. ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim (Źródła i Mo-
nografie, 384), Lublin 2012, ss. 800.

Pozyskano również kserokopie i PDF-y następujących publikacji:
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w. BartOSzewSki, O zakonach wedle Austryjackiego Prawa Kościelnego i Prawa Kanonicznego, 
Lwów 1893.

3. Konferencje i seminaria

3.1. Konferencje zorganizowane

W dniach 11–14 VII 2013 r. w Jarosławiu zorganizowano konferencję naukową Losy dziedzictwa 
po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego 
znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu 
jezuitów i powstania KEN). Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 432–435. Akta zostaną wydane  
w serii wydawniczej Projektu w 2014 r.

W dniach 4–5 X 2013 r. w Cieplicach zorganizowano konferencję naukową Losy klasztorów na 
Śląsku, w Czechach i na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w. Akta będą wydane w serii 
wydawniczej Projektu.

W dniach 17–19 X 2013 r. w Nowym Sączu zorganizowano konferencję naukową Losy i znacze-
nie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. 
rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji). Sprawozdanie zob. HM, 3, 2013, s. 435–438. 
Akta zostaną wydane w serii wydawniczej Projektu w 2014 r.

3.2. Udział w konferencjach

Współpracownicy Projektu wzięli udział również w kilku konferencjach powiązanych tema-
tycznie z Projektem:

8 V 2013 r., Warszawa, podczas Warsztatów Historyków Cyfrowych, mgr Katarzyna Bock (UWr) 
wygłosiła komunikat Projekt „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”.

15 V 2013 r., Owińska, podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce, 
mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań) wygłosiła referat Pocysterski zespół klasztorny w Owińskach.

22–23 V 2013 r., Poznań, warsztaty z edycji baz danych w Projekcie.

24–25 V 2013 r., Kielce, podczas I Debat Świętokrzyskich, prof. Marek Derwich (kierownik Projek-
tu), wygłosił referat Nowe pespektywy badań nad dziejami opactwa benedyktynów na Św. Krzyżu 
w kontekście projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej 
Rzeczpospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”.

27–28 V 2013 r., Warszawa, podczas konferencji Czas w kulturze średniowiecza, mgr Piotr Szukiel 
(UWr) przedstawił referat Regem saeculorum venite adoremus! – czas i liturgia w opactwie NMP 
na Piasku w świetle liber ordinarius z 1440/1584 r.

10–13 X 2013 r., Namysłów, podczas konferencji Namysłów i Ziemia Namysłowska w dziejach 
Śląska i Polski. W 700. rocznicę utworzenia księstwa namysłowskiego, prof. M. Derwich wygłosił 
referat Projekt badawczy „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach daw-
nej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” jako szansa dla 
rozwoju badań regionalnych.

17 X 2013 r., Kowno, podczas konferencji Religious Heritage and Tourism, dr Marcin Jewdoki-
mow (UKSW w Warszawie) wygłosił referat Between patriotism and religious heritage tourism 
– instances of „Rebuilding” the Cisterican Abbey in Wąchock after the dissolution (1819-2013).
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4. Wydawnictwa

4.1. Publikacje o Projekcie i o „Hereditas Monasteriorum”

M. kOśka, Nowe czasopismo naukowe „Hereditas Monasteriorum” [A new Scientific Periodical “He-
reditas Monasteriorum”], “Miscellanea Historico-Archivistica”, 20, 2013, s. 279–283.

J. nemeš, Hereditas Monasteriorum, 2012, roč. 1, č. 1, 496 s. ISSN 2299-5609, „Kultúrne Dejny”, 1, 
2013, s. 140–141.

4.2. Informacje o Projekcie publikowane na stronach www

„Hereditas Monasteriorum” – pozytywna opinia na temat półrocznika zawarta w dyskusji pod 
wpisem e. kulczyckieGO, Producenci bełkotu, czyli imponujący dorobek naukowy (http://ekulczyc-
ki.pl/teoria_komunikacji/producenci-belkotu-czyli-imponujacy-dorobek-naukowy/#com-
ment-1015052368, dostęp: 26 XI 2013 r.).

Informacja o przystąpieniu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu do Projektu (http://bdsan-
domierz.pl/index.php/aktualnoci, dostęp: 26 XI 2013 r.).

Informacje o „Studiach Franciszkańskich” (http://www.franciszkanie.net/news/1277,informa-
cje_o_studiach_franciszkanskich/, dostęp: 26 XI 2013 r.).

Kasaty.pl – warsztaty z edycji baz danych (http://aap.poznan.pl/blog/kasaty-pl-warsztaty-z-edy-
cji-baz-danych/, dostęp: 26 XI 2013 r.).

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami au-
striackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich) (http://www.nid.pl/pl/Regiony/Malo-
polskie/Aktualnosci/news.php?ID=1820, dostęp: 26 XI 2013 r.; http://www.sadeczanin.info/ko-
sciol-i-religia,10/dziedzictwo-po-klasztorach-skasowanych-pod-rzadami-austriackimi,52091#.
UpSjWSfP2Ls, dostęp: 26 XI 2013 r.; http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/co-zostalo-w-
-saczu-po-norbertanach-franciszkanach-i-pijarach,52250#.UpSlGSfP2Lt, dostęp: 26 XI 2013 r.).

Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX wieku 
(http://www.ap.wroc.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-historyczna-w-jeleniej-go-
rze-cieplicach, dostęp: 26 XI 2013 r.; http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=261%3Amidzynarodowa-konferencja-naukowa&Itemid=122&lan-
g=pl, dostęp: 26 XI 2013 r.).

Namysłów i Ziemia Namysłowska w dziejach Śląska i Polski. W 700. rocznicę utworzenia Księ-
stwa Namysłowskiego (http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131002/POWIAT06/ 
131009892, dostęp: 26 XI 2013 r.; http://www.starynamyslow.pl/dawny-namyslow/czasy-wspol-
czesne/276-najazd-historykow-na-namyslow.html, dostęp: 26 XI 2013 r.).

t. Pryll, Konferencja w cieplickim Zespole Pocysterskim (4 X 2013) (http://nieregularnik-nieperio-
dyczny.blogspot.com/2013/10/konferencja-w-cieplickim-zespole.html, dostęp: 26 XI 2013 r.).

4.3. „Hereditas Monasteriorum”

Ukazał się tom 2, 2013, ss. 609, dostępny online na stronie: http://hm.kasaty.pl/biezacy-nu-
mer/.

Przygotowano do druku tom 3, 2013 (dostępny online od 31 XII 2013 r.), w przygotowaniu jest 
tom 4, 2014 (dostępny online od 30 VI 2014 r.).
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4.4. Publikacje

J. królikOwSki, Fundacja klasztoru klarysek w Zamościu, [w:] I. wOdzianOwSka, H. łaSzkiewicz (red.), 
Między Rzymem i Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi 
SCJ, Lublin 2012, s. 595–603.

W przygotowaniu do druku znajdują się następujące monografie i prace zbiorowe:

W. chOtkOwSki, Kasaty klasztorne w Galicji. Wybór prac, red. A. GąSiOr.

M. derwich (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pru-
skimi (do 1871 r.).

M. derwich (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Naro-
dowej.

M. derwich (red.), Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powsta-
nia listopadowego w 1831 r.

P. P. Gach, Kasata zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914 (wydanie 
drugie rozszerzone i poprawione).

M. kałamajSka-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan 
współczesny.

P. OlińSki, W. rOzynkOwSki (red.), Źródła pokasacyjne klasztorów w zaborze pruskim w XIX w.  
i w Polsce północnej po 1945 r.

A. Szylar, „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek ad-
resowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sando-
mierzu (1781–1897).

Ł. TruścińSki, Praga kamedulska w XVII–XVIII w.


