
LEKCJE ARCHIWALNE w AGAD 

(konspekt nr 4) 

 

Temat lekcji: Warszawa i jej mieszkańcy w XVI–XVIII wieku 

Prowadzący: mgr Maria Sierocka–Pośpiech 

Miejsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa ul. Długa 7 

 

Czas: 45 min. 

Metoda: Wykład z prezentacją 

Cel: poznanie dziejów „małej ojczyzny” w oparciu o źródła historyczne 

 

Wprowadzenie: 

Krótki zarys dziejów miasta do momentu inkorporacji Mazowsza do Korony. 

 

Lekcja właściwa: 

1. Organizacja władz i ustrój Starej Warszawy, Nowej Warszawy i jurydyk w XV-XVIII 

wieku. 

a. Władze samorządowe–administracyjne, sądownicze, fiskalne – rada, ława, 

kolegium ponów gminnych (podstawa źródłowa – nadania i przywileje królewskie 

dla miast i jurydyk, księgi radzieckie, księgi ławnicze, księgi posiedzeń trzech 

porządków, księgi przychodów i rozchodów miejskich). 

2. Mieszkańcy miast Starej i Nowej Warszawy oraz jurydyk w XVI-XVIII wieku (patrycjat, 

pospólstwo, plebs) – zróżnicowanie prawne, zawodowe, stanowe, wyznaniowe, 

narodowościowe:  

a. Obywatele i mieszkańcy (podstawa źródłowa – księgi przyjęć do prawa 

miejskiego); 

b. Rzemieślnicy, kupcy, ludzie luźni (podstawa źródłowa – przywileje dla cechów, 

księgi cechowe, księgi konfraterni, księgi sądowe); 

c. Szlachta w mieście (podstawa źródłowa – księgi przyjęć do prawa miejskiego, 

miejskie księgi rachunkowe); 

d. Mozaika narodowościowa i wyznaniowa (podstawa źródłowa – księgi przyjęć do 

prawa miejskiego, przywileje królewskie); 

e. Awans społeczny mieszkańców miasta – nobilitacje i indygenaty (podstawa 

źródłowa – przywileje królewskie, księgi kancelarii królewskiej). 



 

Zakończenie:  

1. Podsumowanie.  

2. Odpowiedzi na pytania uczestników wykładu. 
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Przykładowe dokumenty: 

Stanisław August, król polski, potwierdza przywileje miasta Starej Warszawy (1772 r.), Zbiór 

dokumentów pergaminowych, sygn. 1658  



 
 

 

 

 



Przyjęcie prawa miejskiego Starej Warszawy przez Klaudiusza Antoniego Sain, kupca z 

Lyonu (1767 r.), Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 3312  

 
 


