Archiwum Państwowe w Płocku

WISŁA W DOKUMENCIE ARCHIWALNYM
Z okazji Roku Rzeki Wisły zapraszamy na wystawę "Wisła w dokumencie archiwalnym". Wystawę zainicjowaną przez
dr. Wojciecha Woźniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przygotowało Archiwum Państwowe w
Gdańsku, przy współpracy wielu archiwów państwowych. W Płocku dzięki uprzejmości Parafii św. Bartłomieja w Płocku
wystawa zostanie uroczyście otwarta w dniu 9 sierpnia b.r. o godz. 13.00 na dziedzińcu Fary przy ul. Kazimierza
Wielkiego 1 i będzie mozna ją podziwiać do 20 sierpnia 2017 roku. Po otwarciu wystawy w Archiwum Państwowym w
Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b odbędzie się sesja naukowa.

Na ekspozycji prezentowane są materiały archiwalne ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum
Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z Archiwów Państwowych w Warszawie, Gdańsku,
Bydgoszczy, Toruniu, Katowicach, Radomiu, Kielcach i Płocku. Na wystawie znajdują się archiwalia z różnych epok
poczynając od XIII w., przez czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej, okres rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego
aż po czasy współczesne. Można zobaczyć na przykład:
- jeden z dokumentów II pokoju toruńskiego z 1466 r., zawartego pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim, na
mocy którego Polska odzyskała m.in. panowanie nad całym biegiem żeglownym Wisły,
- plan i panoramę Twierdzy Wisłoujście z 1673 r.,
- mapę Polski z widocznym dorzeczem Wisły przygotowaną przez astronoma Heweliusza,
- fotografie z Rewii Flotylli Wiślanej w Toruniu z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1921 r.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Płocku na wystawie prezentowane są między innymi:
- projekt letniego kąpieliska nad Wisłą w Płocku z 1903 r., Plan portu w Płocku w 1936 roku, Księga ruchu statków
towarowo – osobowych w 1938 roku, zawiadomienie o wybudowaniu letnich Łazienek Wiślanych pływających na Wiśle
przy moście w Płocku.
Wystawa prezentowana jest w wersji polsko-angielskiej. Link do katalogu wystawy.
Na sesji w Archiwum Państwowym w Płocku zaprezentowane zostaną referaty:
dr Dariusz Brykała
wieku
dr Krzysztof Kłodawski
dr Tomasz Piekarski

Wiślane młyny łodne w okolicach Płocka w świetle źródeł kartograficznych z XVIII i XIX

Protestanci nad Wisłą w XIX wieku
Miłośnik Wisły z Francji, Jan Marek Lajourdie (1791-1881)

dr Grzegorz Gołębiewski

Obrona dolnej Wisły w sierpniu 1920 r.

Krystyna Bańka

Charakterystyka źródeł do dziejów Wisły w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4576-rok-rzeki-wis%C5%82y-wystawy-w-archiwach-pa%C5%84stwowych
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4561-otwarcie-wystawy-w-gda%C5%84sku-wis%C5%82a-w-dokumencie-ar
chiwalnym
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