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Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, 
gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych 
i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, 
powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego 
i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki 
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.



WANDA SZAN IAW SKA

Informacja o pracach Towarzystwa Miłośników Historii w Warszaune
nad historią Mazowsza

Prace naukowe Towarzystwa w  zakresie dziejów Mazowsza prowadzą dwie ko
mórki: Komisja Badań Dawnej Warszawy, działająca od r. I960 i Sekcja Historii 
Mazowsza.

Zespół pracowników Komisji wraz z dokooptowanymi współautorami przystąpił 
w r. 1957 do opracowania monografii rozwoju przestrzennego i zabudowy Starego 
i Nowego Miasta od okresu przedlokacyjnego do ostatniej odbudowy zespołu sta
romiejskiego.

Badania terenowe w r. 1957 prowadzono w rejonie ulic: Świętojańskiejj Kanonii, 
Dziekanii, Brzozowej i placu Zamkowego na terenach objętych robotami rozbiórko
wymi i budowlanymi. Prace badawcze dotyczyły inwentaryzacji zachowanych frag
mentów zabudowy, murów obronnych na tyłach Kanonii i ul. Jezuickiej oraz wy
konania dokumentacji dla dwóch nowoodkrytych pieców hutniczych przy ul. Świę
tojańskiej.

W wyniku stałej obserwacji prowadzonych robót budowlanych i ziemnych uzy
skano ciekawy m ateriał wykopaliskowy — szczególnie ceramikę.

Sekcja Mazowsza podjęła prace nad zgromadzeniem i przygotowaniem do pu
blikacji materiałów źródłowych do historii miast mazowieckich i podlaskich. Prace 
rozpoczęto od .kwerendy w Archiwum w  Toruniu, która objęła dokumenty i listy 
z la t 1251—1655, listy i suplik: miast mazowieckich i podlaskich do rady miasta 
Torunia z lat 1560—1656 oraz najstarsze, niepublikowane księgi radzieckie z lat 
1428—1514. '

Uzyskany m ateriał wskazuje na specjalne nasilenie stosunków gospodarczych 
i politycznych Mazowsza z Pomorzem w okresie wojny trzynastoletniej. Najsilniej
sze powiązania z Toruniem m ają miasta mazowieckie położone nad Wisłą. Cieka
wym jest szczegół występowania najbogatszych kupców warszawskich jako w ła
ścicieli znacznych nieruchomości na terenie Torunia.

Program prac Sekcji przewiduje w dalszym etapie kwerendę w Archiwum 
w Gdańsku — acta missiva. ·


