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Potężny władca gór Karpat miał czterech synów: Tatra, Pienina, Beskida i Stoła. Po śmierci ojca bracia po-
dzielili jego państwo między siebie. Beskid otrzymał krainę ku zachodowi, gdzie pojął za żonę Boranę – wład-
czynię borów i zwierzyny. Mieli oni dwie córki: Czarnochę i Białkę, które miały sprawować opiekę nad wodami 
i rybami oraz syna Łana, opiekującego się łąkami i polami. Po śmierci matki rodzeństwo rozeszło się w różne 
strony. Łan użyźniał łąki i zasiewał pola, Czarnocha udała się ku południowi w kierunku łagodnej pochyłości 
góry i wolnym krokiem zstępowała ze zbocza, a Białka podążyła ku północy i żwawo zbiegała, nie zważając na 
skały i przepaście. Siostry nie zaszły jednak  daleko, zakochał się w nich bowiem Czantor, który postanowił je 
uwięzić w dolinie. Siostry poczuły się tam szczęśliwe, a ponieważ były władczyniami wód, dolina wkrótce za-
pełniła się wodą. Po pewnym czasie Matka Ziemia kazała rozstąpić się górom i wypuścić wody. Czantor musiał 
ustąpić, jednak nie chciał posyłać sióstr na nieznane tereny. Wysłał jedną falę, by wyszukała bezpieczną drogę. 
Pierwsza fala zwana była wyszła lub Wisła. Gdy znalazła się na równinie, z tęsknoty za Czarnochą i Białką chciała 
wracać, w oddali zobaczyła jednak góry i podążyła do nich. Były to góry Krakusa, gdzie przyjęto falę z radością 
i podawano dalej, dlatego że w ślad za nią podążał również Łan, który zasiewał trawę i zboże. Fala przebiegła cały 
kraj i trafiła do morza. Za Wisłą siostry wysyłały i nadal wysyłają inne fale, które płyną tą samą drogą1. 

Tak legenda opisuje powstanie największej polskiej rzeki, jaką jest Wisła. Wykapy Czarnej Wisełki zlokalizo-
wane są na wysokości około 1150 metrów n.p.m. na południowym stoku Baraniej Góry. Jako pierwszy dotarł 
w to miejsce Wincenty Pol (1807–1872), który poza wszystkim był wybitnym geografem. W latach 1840–1844 
przeprowadził on wraz z Janem Kantym Hiacyntem Łobarzewskim (1814–1862) badania terenowe i uznał 
źródła Czarnej Wisełki za początek Wisły, a w 1849 roku Ludwik Zejszner (1805–1871) – geolog, kartograf 
i krajoznawca – dokładnie je opisał. Na pamiątkę tych wydarzeń w 1984 roku przy wykapach umieszczono 
mosiężną tablicę z napisem Wykapy Czarnej Wisełki im. W. Pola i H. Łobarzewskiego 1984. Biała Wisełka wy-
pływa na północno-zachodnim stoku, na wysokości około 1100 metrów n.p.m. Nazwa potoku odzwierciedla 
spienioną, białą wodę o szybkim nurcie. Źródło oznaczone zostało tablicą z napisem Wantule im. Zejsznera przy 
źródle Białej Wisełki 1984. Oba potoki łączą się w zbiorniku Wisła-Czarne, z którego wypływają jako Wisełka, 
a dopiero po połączeniu z potokiem Malinka tworzą rzekę Wisłę. Zbiornik Czerniański utworzono w 1973 roku 
jako rezerwuar wody pitnej dla pobliskiego Ustronia i Wisły oraz jako ochronę przeciwpowodziową leżących 
niżej terenów. Zapora ma 30 metrów wysokości i 270 metrów długości. Powierzchnia jeziora wynosi 400 tysię-
cy m², a jego pojemność to 5 milionów m³.

Rok 2017 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 roku został ustanowiony Ro-
kiem Rzeki Wisły, stanowiąc  wspaniałą okazję do uhonorowania królowej polskich rzek. Archiwum Państwowe 
w Katowicach (dalej: Archiwum) przygotowało wystawę i towarzyszący jej katalog, prezentując najciekawsze 
materiały  archiwalne pochodzące z własnego zasobu i jego oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Cieszy-
nie, Gliwicach i Pszczynie.

1 B. Hoff: Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby, obraz etnograficzny. Serya I, Tom I. Warszawa 1888 r., s. 1–2.

WSTĘP

Najstarszy dokument dotyczący rzeki Wisły w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Układ biskupa Balthasara von Promnitz 
z księciem Wacławem cieszyńskim z 1553 roku w sprawie tamy i biegu wody w Wiśle Małej (Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół nr 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (dalej: AKP), sygn. II 67)
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Największa z polskich rzek zaistniała w kartografii dzięki jednemu z wielkich wodzów starożytnego Rzymu, 
Markowi Wipsaniuszowi Agryppie (63–12 r. p.n.e.). Orbis terrarum, mapa świata stworzona w większości przez 
rzymskiego dowódcę i polityka nie zachowała się do naszych czasów. Z Historii naturalnej Pliniusza Starszego 
(23–79 r. n.e.) oraz dzieł innych starożytnych uczonych wiemy jednak, że ukazywała także obraz ziem dzisiejszej 
Polski i rzekę, która je przecina. Nosiła nazwę Visula, Viscla lub Vistula2.

Bogaty zasób kartograficzny katowickiego Archiwum zawiera wiele map prezentujących rzekę Wisłę. Jedną 
z najstarszych jest Dvcatvs Oswieczensis, et Zatoriensis, Descriptio. Autorem mapy, której oryginał powstał w roku 
1563, jest Stanisław Porębski. Bielsko-bialski oddział Archiwum posiada w swym zasobie kopię mapy wydanej 
w Antwerpii w roku 15843. Na mapie widnieje Wisła od źródeł do biegu rzeki powyżej dzisiejszej miejscowości 
Skawina.

Wyjątkowym zabytkiem jest unikalna mapa autorstwa Andreasa Hindenberga z roku 1636, przedstawiająca 
Wolne Państwo Stanowe Pszczyńskie. O samym Hindenbergu, który około 1630 roku przybył do Pszczyny 
z Brzegu, nie wiemy zbyt wiele. Był zapewne biegłym kartografem i inżynierem, skoro Seyfried II Promnitz 
(1607–1650) powierzył mu zadanie stworzenia mapy swoich rozległych włości. Mapa wyrysowana przez Hin-
denberga nie została oskalowana, jednak przeprowadzone badania pozwoliły ustalić jej skalę na około 1:17.500. 
Charakterystyczną cechą mapy jest jej zachodnia orientacja. Dzieło Andreasa Hindenberga obejmuje obszar 
Wolnego Państwa Stanowego Pszczyńskiego oraz jego przygranicznych terenów. Wisła, jako granica domeny 
Promnitzów, ukazana jest od miejscowości Strumień do ujścia Przemszy nieopodal Czarnuchowic4.

Wśród dokumentów kartograficznych, na których uwzględniono Wisłę, znajdują się również przechowywa-
ne w zasobie gliwickiego oddziału Archiwum sztychy Erika Jönssona Dahlbergha (1625–1703), szwedzkiego 
polityka i kartografa. Szkice Dahlbergha ukazujące rzekę Wisłę powstały podczas jego pobytu w Polsce w trak-
cie II wojny północnej (1655–1660). Dahlbergh był przede wszystkim inżynierem, zajmującym się konstruk-
cją fortyfikacji. Jego rysunki, na których widnieje Wisła, prezentują najczęściej toczące się działania wojenne. 
Wszystkie dzieła Dahlbergha zostały wydane w Norymberdze w roku 1696 w wielkiej księdze Samuela Pufen-
dorfa sławiącej czyny króla Karola X Gustawa De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis commentariorum libri 
septem elegantissimis tabulis aeneis exornati.

Niewątpliwie spośród map zasobu kartograficznego Archiwum na uwagę zasługuje Principatus Silesiae Te-
schinensis, której autorem był Johann Wolfgang Wieland. Mapa została opracowana w 1736 roku w skali około 
1:124 000 i obejmuje swym zasięgiem stanowiące wówczas własność Habsburgów Księstwo Cieszyńskie. Opu-
blikowano ją w Atlas Sileasie wydanym w 1761 roku w Norymberdze.5.

Rzekę Wisłę można także odnaleźć na wielu mapach i planach pochodzących z czasów o wiele nowszych. W wie-
ku XX na potrzeby polityczno-wojskowe oraz gospodarcze powstała niezliczona ilość dokumentów kartograficz-
nych. Część z nich przechowywana jest w zasobie katowickiego Archiwum i jego oddziałów zamiejscowych.

2 Pliniusz Starszy: Historia naturalna, III. 3. IV, Tom I. Wstęp, przekład i komentarz I. i T. Zawadzcy. Wrocław 2004.
3 Patrz: Cartographia Silesiae Superioris. Red. M. Zielonka, B. Wierzbicki. Katowice 2006, tabl. 3.
4 Tamże, s. 10–12.
5 Tamże, tabl. 21.

WISŁA  
W KARTOGRAFII

Mapa Principatus Silesiae Teschinensis ukazuje m.in. bieg Wisły od źródeł do granic z Państwem Pszczyńskim i Królestwem Polskim na wysokości Góry, skala około 1:220 
000 z 1736 [1752] r. (Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), zespół nr 12/181 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 
1945 (dalej: Zb kart I), sygn. 575)
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Hydrologiczna mapa poglądowa dorzecza Wisły z 1910 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej (dalej: AP Bielsko-Biała), zespół nr 13/985 
Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie Oddział w Żywcu, sygn. 35)Plan Wisły od Strumienia do Wisły Małej z 1691 r. (AP Pszczyna, AKP, sygn. X 2370)
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Mapa przedstawiająca granicę Księstwa Cieszyńskiego z państwami pszczyńskim i bielskim z XVIII w. (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie (dalej: 
AP Cieszyn), zespół nr 14/76 Komora Cieszyńska (dalej: Kom Ciesz), sygn. 1949)

Sztychy Erika Dahlbergha Conflictus prope Dirschaviam z 1657 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach, zespół nr 15/100 
Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Gliwicach, sygn. 221)
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W 1772 roku, w wyniku I rozbioru, część terytorium Polski została podzielona pomiędzy Prusy, Austrię 
i Rosję. Wiśle przypadła po części rola granicy państwowej. Największa polska rzeka rozgraniczała bowiem 
terytoria Prus i Austrii oraz Rzeczypospolitej. Granica prusko-austriacka na Wiśle rozpoczynała się w okolicach 
miejscowości Zarzecze, a kończyła w miejscu ujścia Przemszy. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, rola rzeki na tym odcinku jej biegu nie zmieniła 
się. Nadal stanowiła naturalną granicę, tym razem pomiędzy Polską a spornym terytorium Górnego Śląska, 
o przynależności którego miał zadecydować plebiscyt. Dopiero w 1922 roku, po włączeniu części tego obszaru 
w granice Polski, Wisła na całym jej biegu znalazła się na polskim terytorium.

W zasobie katowickiego Archiwum przechowywanych jest wiele szkiców sytuacyjnych i planów prezentu-
jących terytoria państw przedzielonych granicą na Wiśle. Na wyjątkową uwagę zasługuje natomiast drugi tom 
atlasu Karte der Preussisch-Oesterreichischen Landesgrenze lägns des Regierungsbezirks Oppeln in 170 Sectionen, 
zawierający sekcje od 90 do 170, z których część szczegółowo przedstawia przebieg granicy na jej wiślanym 
odcinku.

GRANICA NA WIŚLE

Mapa przedstawiająca planowaną regulację Wisły na granicy prusko-austriackiej, skala 1:5760 z 1908 r. (AP Bielsko-Biała, zespół nr 13/908 Dyrekcja Dóbr Żywieckich 
w Żywcu, sygn. 677)
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Plan sytuacyjny miejscowości Dziedzice z 1880 r. przedstawiający przebieg granicy prusko-austriackiej na rzece Wiśle (AP Pszczyna, zespół nr 17/1 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, (dalej: L Pszczyna) sygn. 800)

Karte der Preussisch-Oesterreichischen Landesgrenze längs des Regierungsbezirks 
Oppeln in 170 Sectionen. Aufgenommen in der Jahren 1888 bis 1896. 2. Band. 
Section 90-170; Sekcja 147, skala: 1:5000 (AP Katowice, Zb kart I, sygn. 136)

Karte der Preussisch-Oesterreichischen Landesgrenze längs des Regierungsbezirks 
Oppeln in 170 Sectionen. Aufgenommen in der Jahren 1888 bis 1896. 2. Band. 
Section 90-170, Sekcja 157, skala: 1:5000 (AP Katowice, Zb kart I, sygn. 136)
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W pierwszej połowie XIX wieku większość europejskich krajów rozpoczęła planową regulację swoich naj-
większych rzek. Dążenia do usystematyzowania koryt rzecznych dotyczyły między innymi Sekwany, Renu, Łaby 
czy Dunaju. W drugiej połowie tego stulecia zaczęły także powstawać pierwsze plany regulacji Wisły, podzielo-
nej w wyniku traktatów rozbiorowych pomiędzy Austrię i Prusy. Plany te obejmowały również odcinek górnej 
Wisły. 

Regulacja koryt rzecznych spełniała kilka zasadniczych funkcji. W pierwszej kolejności poprzez usystematy-
zowanie biegu rzeki poprawiano odpływ wody, a wraz z nią wszelkich nagromadzonych materiałów ruchomych, 
jak żwir i piasek. Prowadziło to w konsekwencji do pogłębienia koryta rzeki, co zapobiegało z kolei w pewnym 
stopniu jej wylewom. To właśnie częste powodzie, w wyniku których ginęli ludzie, zniszczeniu ulegały domo-
stwa i pola uprawne, dały pierwszy impuls do wprowadzenia planów regulacji rzek. Obejmowały one konstru-
owanie odpowiednich budowli rzecznych, takich jak śluzy i jazy, regulujących przepływ wody i spowalniających 
go. Prowadzono również budowę wałów brzegowych, zapobiegających powodziom. W dużej mierze dzięki re-
gulacji rzeka zyskiwała na znaczeniu jako droga wodna. Ze względu na charakter Wisły w górnym jej biegu, 
nie można mówić o tworzeniu na szeroką skalę na tym terenie rzecznej drogi komunikacyjnej. Żeglowna część 
Wisły rozpoczyna się dopiero od ujścia do niej rzeki Przemszy.

Do I wojny światowej na górnej Wiśle prowadzono wiele prac regulacyjnych, ale jednak o niewielkim zna-
czeniu, głównie zapobiegających powodziom. Na systematyczną regulację tego odcinka rzeki trzeba było czekać 
w zasadzie aż do lat dwudziestych XX wieku. Nieco wcześniej, 9 lipca 1919 roku, wydano Ustawę o budowie 
kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych, w której czytamy, że Rząd Polski zamierza 
łożyć fundusze między innymi na regulację rzeki Wisły na podstawie już opracowanych i przyszłych projek-
tów6. Kolejnym krokiem ze strony Państwa było podjęcie 19 września 1922 roku niezmiernie ważnej Ustawy 
wodnej. W jej myśl między innymi wolno było tworzyć związki wałowe, których zadaniem była budowa wałów 
przeciwpowodziowych i ich utrzymanie7. W tym czasie zaczęto powoływać również lokalne kierownictwa robót 
regulacyjnych Wisły podległych Ministerstwu Robót Publicznych. Dla górnośląskiego odcinka rzeki było to 
Kierownictwo Regulacji Rzeki Wisły w Pszczynie. 

Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum pozwalają na prześledzenie całości procesu regulacji nie-
których odcinków górnego biegu Wisły, począwszy od próśb okolicznych mieszkańców o prace regulacyjne, 
przez projekty, szkice sytuacyjne i wykazy niezbędnych materiałów, aż do planów uregulowanych już części 
rzeki. W aktach znajdują się również rachunki wystawiane przez wykonawców prac regulacyjnych, dzięki czemu 
możemy zorientować się, jak wysokie były  koszty tego przedsięwzięcia. Na uwagę zasługują również szkice bu-
dowli rzecznych, które powstały na Wiśle w związku z ochroną przeciwpowodziową.

6 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. U. RP) 1919, nr 59, poz. 356.
7 Dz. U. RP 1922, nr 102, poz. 936.

REGULACJA RZEKI

Prace regulacyjne wykonane na rzece Wiśle w Dziedzicach-Goczałkowicach w latach 1928–1929 (AP Katowice, zespół nr 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, 
Wydział Komunikacyjno-Budowlany (dalej: UWŚl KB), sygn. 4849)
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Plan umocnienia brzegu na realności A. Grygierczyka w Zabrzegu z 1875 r. (AP Bielsko-Biała, zespół nr 13/2 Starostwo Powiatowe w Bielsku, sygn. 633) Projekty śluz z 1893 r. (AP Pszczyna, zespół nr 17/188 Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Pszczynie, sygn. 46)
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Szkic sytuacyjny regulacji Wisły w Sekcji III na wysokości Skoczowa z 1901 r. (AP Cieszyn, zespół nr 14/2 C.k. Śląski Rząd Krajowy w Opawie (dalej: 
Landreg Opawa), sygn. 14)

Regulacja rzeki Wisły. Plan przebudowy prawego brzegu rzeki Wisły 
w Ustroniu-Polanie z 27 X 1916 r. (AP Cieszyn, zespół nr 14/155 Akta 
gminy Ustroń (dalej: Gm Ustroń), sygn. 31)

Sprawozdanie wykonawcze regulacji Wisły w Skoczowie, typy budowli 
faszynowych z 1925 r. (AP Katowice, UWŚl KB, sygn. 4877)
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Górski charakter rzeki Wisły w górnym jej biegu, nieuregulowane i niezabudowane koryto oraz znaczne 
opady były przyczyną katastrofalnych w skutkach powodzi, dlatego też już w czasach pruskich rozpoczęto prace 
regulacyjne. Przyczyniło się to do znacznego usystematyzowania koryta, natomiast w dalszym ciągu nie zapobie-
gało powodziom. Na polecenie Ministerstwa Komunikacji w 1947 roku Dyrekcja Okręgowa Dróg Wodnych 
w Krakowie, aby stworzyć możliwość zaopatrzenia w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz zlikwi-
dować zagrożenie powodziowe, rozpoczęła pracę nad budową zbiornika wodnego na rzece Wiśle pod Goczałko-
wicami. Na miejsce budowy sztucznego jeziora wytypowano teren pomiędzy Strumieniem a Goczałkowicami. 
Realizacja budowy zapory o wysokości 14 metrów na Wiśle Małej  oraz wału bocznego w miejscowościach 
Chybie i Strumień wymagała decyzji o zalaniu części pobliskich miejscowości. Postanowiono przesiedlić około 
2000 mieszkańców, zamieszkujących 428 gospodarstw prywatnych. Właścicielom dano możliwość wyboru: bu-
dowy nowych domów na własną rękę z materiałów odzyskanych z rozbiórki lub budowy gospodarstw zamien-
nych8. 1 stycznia 1950 roku powołano do życia Państwowe Kierownictwo Budowy Zbiornika. Prace budowlane 
zaplanowano na lata 1950–1955. Obejmowały one utworzenie zapory ziemnej z obiektami żelbetonowymi, 
kanału burzowego z dwoma betonowymi stopniami, kanału zbiorczego dla ujęcia potoków oraz odwodnienie 
obszaru Chybie-Strumień. Przed zalaniem zbiornika z nieznanych powodów nie oczyszczono dna z żelbetono-
wych bunkrów, które pozostały po II wojnie światowej, nie zlikwidowano żelbetonowych przyczółków mostu 
w starorzeczu rzeki Małej Wisły oraz nie wykarczowano pni wyciętych drzew. Oficjalne otwarcie gotowego 
zbiornika nastąpiło 21 lipca 1956 roku. Ruszył wówczas wodociąg, który z Goczałkowic rozpoczął dostawę 
wody na tereny Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Jego wydajność była wtedy największa w kraju i wy-
nosiła 1800 litrów na sekundę. W dniu 22 lipca 1956 roku otwarto Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, 
który administracyjnie podlegał Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach. Jezioro 
Goczałkowickie obecnie spełnia kilka podstawowych zadań, między innymi zaopatruje w wodę aglomerację 
śląską oraz stanowi ochronę przeciwpowodziową. Na jeziorze zarybianym głównie rybami drapieżnymi, takimi 
jak szczupak, sandacz, czy węgorz, prowadzona jest gospodarka rybacka. Łączna powierzchnia zbiornika wynosi 
32 km², a jego średnia głębokość waha się pomiędzy 2 a 5,5 metra. Pomimo, że Zbiornik Goczałkowicki jest 
tworem sztucznym, powstał na jego terenie swoisty ekosystem, który obejmuje ponad 600 gatunków zwie-
rząt. Pierwotnie jezioro miało spełniać funkcje jedynie zbiornika wodociągowego, jednak – wraz z całą zlewnią 
i zlewnią potoków Iłownica, Jasienica i Wapienica – orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Stalinogrodzie z 29 lipca 1954 roku, włączono je na podstawie  odpowiednich przepisów do Strefy Ochrony 
Sanitarnej jako zbiornik wody pitnej.

8 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie, zespół nr 17/161 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pszczy-
nie, sygn. 1084, s. 2.

JEZIORO GOCZAŁKOWICKIE

Mapa hydrograficzna Polski, obręb Pszczyna, skala 1:50000 z 2003 r. (AP Katowice, Zb kart I, sygn. kn 3463)
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Plan sytuacyjny zbiornika w Goczałkowicach z 1951 r. (AP Katowice, zespół nr 12/224 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, sygn. 3/22)
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Niezbędnym elementem regulacji Wisły była budowa mostów i kładek. W górnym odcinku rzeki ze względu 
na jej górski charakter znacznie więcej jest drewnianych kładek i pieszych przepraw niż dużych konstrukcji łączą-
cych dwa brzegi. Na odcinku od źródeł Wisły do Oświęcimia można naliczyć około 60 różnych przepraw przez 
rzekę, mających ogromne znaczenie komunikacyjne i gospodarcze. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
znaczenia nabrała konieczność stałego połączenia Górnego Śląska ze Śląskiem Cieszyńskim. Z powodu nieure-
gulowanego koryta, Wisła często wylewała, powodując długotrwałe przerwy w komunikacji na linii Katowice-
Bielsko. W 1925 roku Śląski Urząd Wojewódzki wraz z Sejmem Śląskim wypracował plan robót, które miały na 
celu zlikwidowanie tych niedogodności. W plan ten wpisywała się między innymi budowa żelazobetonowego 
mostu drogowego na Wiśle pod Goczałkowicami. Nadzór techniczny nad budową z ramienia Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego sprawował inż. dr Stefan Kaufman, kierownikiem budowy był inż. Wacław Olszak, a wszystkie 
roboty budowlane wykonała firma Inżynierowie Stanisław i Antoni Hajduk, Cieszyn-Oświęcim9. We wrze-
śniu 1925 roku rozpoczęto budowę. Przełom lat 1925/1926 był jednak niezwykle ciężki, gdyż Wisła wylewała 
częściej niż zazwyczaj. Ze statystyk sporządzonych przez kierownika budowy Wacława Olszaka wynika, że od 
1 stycznia do 30 czerwca 1926 roku (181 dni) tylko 70 dni było roboczych, ponieważ 26 dni wypadło ze wzglę-
du na powodzie, 45 dni z powodu mrozów, co wykluczało prace betonowe, 35 dni to były niedziele i święta, 
a 5 dni robotnicy strajkowali10. Budowę zakończono w czerwcu 1927 roku, wtedy też przeprowadzono obcią-
żenie próbne, które zadowoliło kierownictwo budowy. W dniu 9 lipca 1927 roku w obecności wicewojewody 
śląskiego Zygmunta Żurawskiego, członków Śląskiej Rady Wojewódzkiej, przedstawicieli władz wojewódzkich, 
samorządowych i duchowieństwa most poświęcono i oddano do użytku. Po zakończeniu wszystkich prac Ślą-
ska Rada Wojewódzka oddała przeprawę na własność i utrzymanie Wydziałowi Dróg Powiatowych w Bielsku 
i Wydziałowi Powiatowemu w Pszczynie. Koszt tego przedsięwzięcia wynosił 610 000 złotych i w całości poniósł 
go Skarb Śląski. Żelazobetonowy most drogowy na rzece Wiśle pod Goczałkowicami ma długość 180 metrów, 
a szerokość jezdni wynosi 6,6 metrów.

9 Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół nr 12/27/8 Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Komunikacyjno-Budowlany (dalej 
UWŚl KB), sygn. 4207.

10 W. Olszak: Most na Wiśle pod Goczałkowicami. „Technik” 1928, nr 3, s. 12 (nadbitka).

PRZEPRAWY PRZEZ WISŁĘ

Łódka przy pływaku przewozowym z 1967 r. (AP 
Katowice, Pow Gosp Wod Chrzan, sygn. 347) Most na Wiśle pod Nowym Bieruniem – ok. 1925 r. (AP Katowice, UWŚl KB, sygn. mapy-plany 221)

Przekrój poprzeczny przewozu linowego przez Wisłę w Smolicach z 1967 r. (AP Katowice, zespół nr 12/1260 Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji 
w Chrzanowie (dalej: Pow Gosp Wod Chrzan), sygn. 347)
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Sytuacja mostu przez Wisłę w gminie Ochaby 
z 1892 r. (AP Bielsko-Biała, zespół nr 13/2 Starostwo 
Powiatowe w Bielsku, sygn. 608) Profil mostu na Wiśle w Skoczowie z 1913 r. (AP Cieszyn, Landreg Opawa, sygn. 36i)
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Plan budowy mostu drewnianego przez Wisłę w Wiśle Malince z 1934 r. (AP Cieszyn, zespół nr 14/11 Starostwo Powiatowe Cieszyńskie, sygn. 40)Wykaz materiałów użytych podczas budowy mostu w Ustroniu z 1926 r. (AP Katowice, UWŚl KB, sygn. 4888)
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Szkic sytuacyjny mostu na Wiśle pod Goczałkowicami, skala 1:1000 z 1927 r. (AP Katowice, UWŚl KB, sygn. KB 4212)
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Trudno przecenić gospodarcze znaczenie Wisły. Od tysięcy lat służy mieszkańcom ziem obecnej Polski jako 
źródło wody pitnej oraz bogaty rezerwuar ryb i zwierząt gromadzących się w jej korycie i wzdłuż jej brzegów. 
Wisła odgrywa doniosłą rolę w polskim rolnictwie. Wykorzystanie rzeki w tej gałęzi gospodarki przyczynia się 
do intensyfikacji produkcji rolnej w dorzeczu Wisły, choć może także doprowadzić do szkód w uprawach w wy-
niku lokalnych podtopień lub okresowych powodzi. Na terenie Górnego Śląska Wisła służy również zakładom 
przemysłowym regularnie pobierającym wodę z rzeki w celach produkcyjnych. 

Nie mniej ważna jest rola rzeki jako szlaku komunikacyjnego, który niegdyś stanowił jedną z najważniejszych 
dróg handlowych Europy. Żegluga na Wiśle odbywała się i odbywa głównie w środkowym i dolnym biegu 
rzeki. Jej górny odcinek próbowano już w okresie II Rzeczypospolitej, za sprawą kanału Odra-Wisła włączyć 
do sieci krajowych dróg wodnych. Postulowano wówczas połączenie Zagłębia Węglowego z Wisłą za pomocą 
żeglownego kanału biegnącego od Katowic doliną Przemszy, poprzez Kanał Małopolski, zaprojektowany jeszcze 
przed I wojną światową, do ujścia Wilgi do Wisły nieopodal Krakowa. W kierunku zachodnim projektowano 
połączenie Katowic linią rzek Raby i Kłodnicy z Odrą. Miała to być część najważniejszej drogi wodnej Polski, 
łączącej Zagłębie z Bałtykiem. Warto wspomnieć, że o budowę kanału zabiegały największe koncerny hutnicze 
i węglowe. Do budowy jednak nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. W trakcie jej trwania powsta-
ły niemieckie projekty połączenia Odry z Wisłą, które jednak nie wykorzystywały Kłodnicy, Raby i Przemszy. 
Zakładano bowiem budowę całkowicie sztucznego kanału.

We wszystkich tych działaniach chodziło w największej mierze o stworzenie alternatywy dla kolejowego 
transportu węgla z Górnego Śląska. Jak duże znaczenie dla polskiej gospodarki posiada Wisła w śląskim jej biegu 
świadczy fakt, że obecnie trwają prace projektowe nad połączeniem rzeki z Odrą dzięki Kanałowi Śląskiemu.

Nie wolno zapomnieć także, że Wisła pełni doniosłą  funkcję turystyczną i rekreacyjną. Wszystko to sprawia, 
że znaczenie rzeki Wisły w polskiej gospodarce jest ogromne.

WISŁA W GOSPODARCE

Mapa przedstawiająca drogi wodne 
w Polsce z 1922 r. (AP Katowice, 
zespół nr 12/27 Urząd Wojewódzki 
Śląski (dalej:  UWŚl), sygn. 1008)
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Broszura dotycząca Kanału Śląsk-Gdańsk z 1922 r. (AP Katowice, zespół nr 12/16 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, sygn. 131)
Mapa przeglądowa ośrodków przemysłowych wschodniego Śląska z przebiegiem planowanego kanału Odra-Wisła z lipca 1940 r. (AP Katowice, zespół nr 12/120 Urząd 
do Spraw Planowania Przestrzenno-Budowlanego dla Górnego Śląska Oddział Okręgowy w Katowicach, sygn. 306)
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Rysunek łodzi przewozowej – ok. 1937 r. (AP Bielsko-Biała, St W, sygn. 99)

Pismo Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w sprawie budowy kanału 
wodnego Odra-Wisła z 1962 r. (AP Katowice, zespół nr 12/398 Katowickie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowice, sygn. 7)

Dokument rejestracyjny łodzi przewozowej z 1937 r. (AP Bielsko-Biała, zespół 
nr 13/364 Starostwo Powiatowe w Wadowicach (dalej: St W), sygn. 99)
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Źródła Wisły znajdują się w bardzo malowniczym i atrakcyjnym turystycznie Beskidzie Śląskim. Koniec XIX 
i początek XX wieku to okres, kiedy w lasach wiślańskich bawiła się arystokracja austriacka, w tym przedstawi-
ciele rodu Habsburgów, właścicieli Komory Cieszyńskiej. Wytyczano wtedy liczne leśne ścieżki i drogi, a przede 
wszystkim budowano schroniska górskie. W 1893 roku niemiecka inteligencja założyła towarzystwo o charakte-
rze turystycznym i sportowym o nazwie Beskidenverein. Polska turystyka górska pierwsze kroki stawiała dopiero 
na początku XX wieku, kiedy to 6 marca 1910 roku powstało Cieszyńskie Polskie Towarzystwo Turystyczne 
„Beskid”, którego prezesem został Cyryl Ratajski. Pierwsze polskie schronisko otwarto 6 lipca 1913 roku pod 
szczytem Ropiczki. W 1921 roku „Beskid” połączył się z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim w Krakowie. To-
warzystwo promowało zarówno turystykę letnią, jak i zimową. Po utworzeniu województwa śląskiego w 1922 
roku powstał Oddział Górnośląski, a jego przewodniczącym został wicewojewoda Zygmunt Żurawski. W 1920 
roku powstała Sekcja Narciarska „Watra”, która w ramach Oddziału Towarzystwa „Beskid Śląski” działała do 
1950 roku, promując narciarstwo sportowe. W Wiśle Malince w latach 1932–1933 wybudowano skocznię 
narciarską o drewnianej konstrukcji, która dwukrotnie, w latach 1953 i 1970 była modernizowana. Drewniany 
rozbieg skoczni zastąpiono stalowym, dobudowano również wieżę sędziowską. Dzięki ogromnym sukcesom 
wiślanina Adama Małysza postanowiono zbudować nowoczesną skocznię, którą w lipcu 2007 roku oddano do 
użytku. Pierwszy wysokiej rangi konkurs FIS Grand Prix przeprowadzono w 2010 roku, natomiast od 2013 
roku rozegrane są zawody prestiżowego Pucharu Świata.

Uzdrowiskowy charakter tego regionu potwierdza wybudowany w Goczałkowicach przez Adolpha Babela, Wilhel-
ma Czecha, Heinricha Schillera oraz J. Lustiga w latach 1860–1862 jeden z pierwszych domów zdrojowych. Samej 
miejscowości Wisła nie można zaliczyć do miejscowości kuracyjnych, nie posiada bowiem wód leczniczych.

Beskid Śląski to skarbnica zarówno pięknej przyrody, jak i ciekawej architektury. Przebiegają tędy pętla beskidzka 
i pszczyńska Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego, który tworzą między innymi: pałacyk myśliw-
ski Habsburgów w Wiśle, drewniany kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach, drew-
niana kapliczka przy Zamku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Zadnim Groniu oraz Enklawa Architektury 
Drewnianej w Wiśle przy Muzeum Beskidzkim. Niezwykle ciekawym zjawiskiem była kształtująca się pod koniec XIX 
wieku, architektura pensjonatowa. Dzięki pierwszym odkrywcom i budowniczym Wisły jako letniska – Bogumiłowi 
i Bogdanowi Hoffom oraz Julianowi Ochorowiczowi – ukształtował się tak zwany „styl wiślański”, charakteryzujący 
się: kamiennym cokołem, konstrukcją zrębową, półszczytowym dachem krytym gontem, otwartym gankiem krytym 
okapem dachu i dekoracyjnymi listwami w szczytach. Bogumił Hoff rozpropagował Wisłę w prasie warszawskiej, co 
niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu liczby turystów11. Okres międzywojenny przyniósł dalszy wzrost popularności 
wiślańskiego letniska głównie dzięki temu, że prezydent Ignacy Mościcki wybrał Wisłę na swoją letnią rezydencję, co 
nadało miejscowości ogólnokrajowego rozgłosu.

W dniu 5 listopada 1953 roku zarządzeniem Ministra Leśnictwa w celu ochrony borów świerkowych utwo-
rzono rezerwat przyrody „Barania Góra”, a 25 czerwca 1959 roku, aby chronić wody potoków jako miejsce 
rozrodu pstrąga potokowego utworzono rezerwat wody „Wisła”. Przez oba te rezerwaty doliną Czarnej Wisełki 
aż na szczyt Baraniej Góry prowadzi ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, mająca 16 kilometrów długości. 

11 Bogumił Hoff (1829–1894) – krajoznawca, etnograf, „odkrywca” i propagator Wisły jako letniska.

TURYSTYKA

Plan budowy schroniska 
letniego w Wiśle z 1931 r.  
(AP Cieszyn, zespół nr 14/116 
Akta gminy Wisła (dalej: Gm 
Wisła), sygn. 212)



44 45

Plan solanek w Goczałkowicach z 1862 r. (AP Pszczyna, L Pszczyna, sygn. 2114)
Lista kuracjuszy zakładu kąpieli solankowych w Goczałkowicach z 11 
VIII 1869 r. (AP Pszczyna, L Pszczyna, sygn. 2113)

Dom Zdrojowy w Goczałkowicach Zdroju z 1986 r. (AP Katowice, zespół nr 12/766 Wojewódzkie Biuro Projektów 
w Katowicach (dalej: WBProj), sygn. pudło 49)
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List udziałowy pierwszych kąpieli bagnistych w Ustroniu z 1901 r. (AP Cieszyn, Gm Ustroń, sygn. 58) Projekt Hotelu „Beskid” w Wiśle autorstwa Bogdana Hoffa z 25 XI 1929 r. (AP Cieszyn, Gm Wisła, sygn. 649)
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Projekt przebudowy skoczni narciarskiej w Wiśle Malince z 1953 r. (AP Cieszyn, Gm Wisła, sygn. 911)

Kronika obozu artystycznego Pałacu Młodzieży w Katowicach w Wiśle-
Kozińce z 1955 r. (AP Katowice, zespół nr 12/2649 Pałac Młodzieży 

im. Bolesława Bieruta w Katowicach, sygn. 1/81)
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Pierwsze wzmianki o osadzie Wisła pochodzą z początku XVII wieku. Wraz z pobliskimi miejscowościami 
należała wówczas do książąt cieszyńskich, wchodząc w skład dóbr książęcych zarządzanych przez Komorę Cie-
szyńską. Urbarz Komory z 1621 roku odnotowuje dane dotyczące wsi Wisła12. Miejscowość rozwijała się dzięki 
stopniowemu napływowi ludności osiadającej wzdłuż brzegów rzeki, a jej pierwszymi osadnikami byli drwale 
i rolnicy, dostarczający drewno i płody rolne na potrzeby zamku w Cieszynie. Po śmierci ostatniej księżnej z rodu 
Piastów Elżbiety Lukrecji w 1653 roku, miejscowość wraz z całym Księstwem Cieszyńskim stała się własnością 
dziedziczną Habsburgów13. Przez kolejne dziesięciolecia arystokracja austriacka organizowała liczne wyprawy ło-
wieckie w lasach wiślańskich, zwłaszcza w okolicach Baraniej Góry i to właśnie na ich potrzeby budowano drew-
niane leśniczówki – schroniska. W latach 1897–1898 powstał na Przysłopie zameczek myśliwski, który w latach 
1924–1925 zaadaptowano na schronisko Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do 
końca XIX wieku osada miała charakter typowo pasterski, dopiero przyjazd Bogumiła Hoffa i publikacja w „Ty-
godniku Ilustrowanym” w 1885 roku artykułu Wycieczka do źródeł Wisły przyczyniły się do postrzegania Wisły 
jako miejscowości uzdrowiskowej. Dzięki napływowi turystów rozwój miejscowości znacząco przyspieszył, po-
wstały pensjonaty, schroniska górskie oraz wytyczono liczne szlaki turystyczne. W 1907 roku z inicjatywy żony 
arcyksięcia Friedricha Habsburga, ostatniego księcia cieszyńskiego, Izabelli powstał na Zadnim Groniu okazały 
modrzewiowy Zameczek Myśliwski. Książęca para gościła w nim zwykle trzy razy w roku. W okresie I wojny 
światowej w wiślańskiej rezydencji Habsburgów gośćmi byli cesarz niemiecki Wilhelm II i feldmarszałek Paul 
von Hindenburg (rezydujący ze sztabem w pobliskiej Pszczynie) oraz następca tronu i ostatni cesarz monarchii 
austro-węgierskiej Karol I z generałem Conradem von Hötzendorf (rezydującym ze sztabem w Cieszynie). 

W listopadzie 1927 roku Śląska Rada Wojewódzka w Katowicach podjęła decyzję o przeznaczeniu tego 
obiektu na górską rezydencję Prezydenta Rzeczypospolitej, jednak 23 grudnia 1927 roku wskutek zaprósze-
nia ognia Zameczek Myśliwski spłonął. W 1928 roku władze województwa śląskiego zadecydowały o budowie 
większego murowanego obiektu. Głównym inicjatorem jego budowy był ówczesny wojewoda śląski dr Michał 
Grażyński. Prace budowlane prowadzono w latach 1928–1931, a autorem projektu został Adolf Szyszko-Bo-
husz (1883–1948), znany architekt i konserwator zabytków, rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
który swoją pracę wykonał nieodpłatnie. W dniu 17 maja 1929 roku powołano Kierownictwo Budowy Zamku 
w Wiśle, a kierownikiem działań techniczno-administracyjnych został inż. Tadeusz Noworyta. Śląska Rada Wo-
jewódzka 15 grudnia 1930 roku podjęła uchwałę o przekazaniu zamku w Wiśle wraz z budynkiem gospodar-
czym Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zamek 
w Wiśle stał się trzecią po Belwederze i Pałacu Prezydenckim rezydencją Prezydenta Polski. Obecnie kompleks 
składa się z Zamku, Zamku Dolnego, Gajówki oraz kaplicy pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, którą wybu-
dowano jeszcze za czasów habsburskich w 1909 roku, w stylistyce kręgu alpejskiego. Pierwszą wizytę w nowej 
rezydencji ówczesny Prezydent Ignacy Mościcki złożył 21 stycznia 1931 roku. W roku 1994 Zamek Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle został wpisany do rejestru zabytków.

12 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie, zespół nr 14/76 Komora Cieszyńska, sygn. 2545, s. 195.
13 W. Gojniczek: Materiały archiwalne do dziejów Wisły w zbiorach Archiwum Państwowego w Cieszynie. W: Wisła [1593]–1993. 

W czterechsetlecie powstania miejscowości. Red. W. Gojniczek, I. Panic. Cieszyn 1993, s. 54.

MIASTO WISŁA

Pomnik Źródeł Wisły z 1937 r. 
(AP Katowice, zespół nr 12/180 
Zbiór fotografii i rycin)

Adres hołdowniczy Gminy Wisły Wojewodzie Michałowi Grażyńskiemu z 15 IX 1936 r.  
(AP Katowice, zespół nr 12/27 UWŚl, sygn. 377)
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Szczególnym uhonorowaniem rzeki Wisły było wybudowanie „Pomnika Źródeł 
Wisły”, który przedstawiał postać dziewczyny z kwiatami, kroczącej przez łąkę nad 
basenem z pływającymi w nim rybami. Spływające po skale do basenu sadzawki stru-
mienie nawiązywały do Baraniej Góry i źródeł rzeki Wisły. Pomnik zaprojektował 
Konstanty Laszczka (1865–1956), znany polski rzeźbiarz, malarz i grafik. W 1937 
roku gospodarzem corocznego Święta Gór było miasto Wisła. Wydarzenie to zaszczy-
cił swoją obecnością Prezydent Ignacy Mościcki, który przy tej okazji dokonał uroczy-
stego odsłonięcia monumentu. Współczesny pomnik, którego odsłonięcie nastąpiło 
w 2014 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jest repliką oryginału, 
gdyż rzeźba z 1937 roku została zniszczona przez Niemców podczas II wojny świato-
wej. 

Od 1928 roku Wisła prężnie rozwijała się jako miejscowość uzdrowiskowa, w 1955 
roku została podniesiona do rangi osiedla, a w 1962 roku otrzymała prawa miejskie. 
Obecnie Wisła jest największym miastem powiatu cieszyńskiego i zasłużenie preten-
duje do miana turystycznej stolicy Beskidów.

Urbarz Komory Cieszyńskiej z 1621 r. zawierający opis wsi Wisła  
(AP Cieszyn, Kom Ciesz, sygn. 2545 Plan budynku nr 165 należącego do Marii Krzok w Wiśle z 1919 r. (AP Cieszyn, Gm Wisła, sygn. 18)
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Plan na budowę domu mieszkalnego dla Andrzeja i Marii Krasuckich w Wiśle z 1933 r.  
(AP Cieszyn, Gm Wisła, sygn. 271)

Projekt szkoły w Wiśle autorstwa Józefa Kozieła z 1924 r.  
(AP Cieszyn, zespół nr 14/415 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle, sygn. 269)
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Basen kąpielowy w Wiśle – ok. 1934 r. (AP Katowice, UWŚl, sygn. 150)
Ogłoszenie Zarządu Basenu Kąpielowego w Wiśle z 1933 r.  
(AP Katowice, UWŚl KB, sygn. 931)

Wisła. Obiekty sportowe, Plac B. Hoffa,  
kościół ewangelicki – widok od północnego-wschodu  

(AP Katowice, WBProj, sygn. pudło 51)
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Portret prof. Ignacego Mościckiego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1936 r. (Dziesięciolecie Polski 
Odrodzonej – Księga Pamiątkowa 1918-1928)

Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle z 1933 r. 
(„Polonia”, 1933 r.) Przekroje projektu Zamku w Wiśle z 1929 r. (AP Katowice, UWŚl KB, sygn. 2829)

Projekt elewacji Zamku w Wiśle od strony parku z 1929 r. (AP Katowice, zespół nr 12/27 UWŚl KB, sygn. 2829)
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Summary
On 22nd June 2016 the Parliament of the Republic of Poland adopted a resolution proclaiming 2017 the 

Year of the Vistula River. This is a great opportunity to honour the queen of the Polish rivers in the form of an 
exhibition presenting the most interesting archival fonds from the State Archives in Katowice. 

The beginning of the Vistula is a combination of two streams flowing from the slopes of Barania Góra, Biała 
and Czarna Wisełka with the creek of Malinka. Legend has it that the ruler of the western Beskid mountains 
had two daughters, Białka and Czarnocha, who took care of the waters and the fish. Abducted by Czantor, they 
sent waves called wyszła or Vistula which, after having traversed the Polish soil, reached the Baltic. 

Among the rich cartographic materials concerning the Vistula River, the map of Dvcatvs Oswieczensis, et Za-
toriensis, Descriptio from 1563 [1584] by Stanisław Porebski, and the map by Andreas Hindenberg from 1636, 
depicting the Free State of Pszczyna, deserve special mention.  

As a result of the First Partition of Poland, the Vistula was the state border between Prussia and Austria from 
Zarzecze to Przemsza estuary. It was not until 1922 that, after the incorporation of Upper Silesia into the Polish 
state, the Vistula in its entirety was included in the territory of Poland. At the same time, the Polish Government 
introduced an important Water Law, which was the first step to carrying out regulatory work on the Vistula 
River. Archival materials kept in Katowice Archive allow to trace the entire process of regulation of some sec-
tions of the upper course of the Vistula River, starting from the requests for regulatory work submitted by local 
residents, to projects, situational sketches and lists of necessary materials, to plans of the already regulated part 
of the river. This also applies to the construction of an artificial lake on the Vistula near Goczałkowice in the 
years 1950-1955. The reservoir, put into service on 21th July 1956, fulfils several basic tasks, including supply-
ing water to the Silesian agglomeration and providing flood protection. The construction of footbridges and 
bridges was an essential element of the Vistula’s regulation. In September 1925, the construction of a concrete 
road bridge near Goczałkowice started. The bridge was built in order to ensure constant communication on the 
Katowice-Bielsko line, which at that time was impossible due to frequent flooding in this area. In the inter-war 
records of the Silesian Voivodeship Office, stored in the archival fonds, there is an interesting album containing 
photographs of the construction work of this structure. 

The Vistula river has a unique significance in Poland’s economy. It serves as a source of drinking water, a rich 
reservoir of fish and animals, and it contributes to the intensification of agricultural production. Owing to its 
role in transportation, during the second Republic of Poland, a design of a coal road using the Vistula River as 
a waterway started. The archives have plans for construction of navigable channels of Odra-Vistula, introducing 
the Upper Silesian Coal Basin into the Polish network of waterways. 

The Vistula’s sources are located in a very picturesque and attractive tourist area of the Silesian Beskids. The 
end of the 19th and the beginning of the 20thcentury was the period when the Austrian aristocracy, including 
representatives of the Habsburg family, the owners of the Cieszyn Chamber, disported themselves in the Vis-
tula forests. In 1893, the German intelligentsia founded a tourist and sports association named Beskidenverein. 
Polish mountain tourism first started at the beginning of the 20th century, when the Polish Tourist Association 
“Beskid” was founded on 6th March 1910 in Cieszyn. Among the tourist attractions, the Beskids Loop and the 
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Silesian Wooden Architecture Trail in Pszczyna are worth mentioning. The latter includes: the Habsburg hunt-
ing palace in Wisła, the wooden church of the Finding of the Holy Cross in Wisła Glębce, the wooden chapel 
near the Presidential Palace in Zadni Groń and the Wooden Architecture Enclave near the Beskid Museum in 
Wisła . 

The main tourist attraction of the town of Wisła is the mountain residence of the President of the Republic 
of Poland, built in the years 1928-1931 upon order of the then Silesian voivode Dr Michal Grażyński. Today, 
the complex consists of the Castle, the Lower Castle, the Forester’s Lodge and the Chapel of St. Hedwig of 
Silesia built in the times of the Habsburgs in 1909. The castle in Wisła is the third residence of the President of 
Poland after the Belvedere Palace and the Presidential Palace. The Vistula River was honoured particularly when 
the “Monument of the Sources of the Vistula” was commissioned and later unveiled in 1937 during the Feast 
of the Mountains by President Ignacy Mościcki. The contemporary monument seen today, unveiled in 2014 
by President Bronisław Komorowski, is a replica of the original as the sculpture of 1937 was destroyed by the 
Germans during the World War II.

The Vistula River is present in the State Archives in Katowice in the form of the state and the local adminis-
tration’s fonds, state enterprises’s fonds and cartographic resources.

Zusammenfassung
Am 22. Juni 2016 fasste der Sejm der Republik Polen den Beschluss, das Jahr 2017 zum „Jahr der Weichsel“ 

zu erklären. Dies ist ein großartiger Anlass, um die „Königin der polnischen Flüsse“ in Form einer Ausstellung zu 
ehren, die auf den interessantesten Archivmaterialien aus dem Bestand des Staatsarchivs in Kattowitz beruht. 

Die Weichsel bildet sich aus dem Zusammenfluss der vom Widderberg fließenden Bäche weiße Weichsel 
und schwarze Weichsel sowie dem Bach Malinka. Der Legende nach kümmerten sich die Töchter von Beskid, 
dem Herrscher über die westlichen Berge, genannt Białka und Czarnocha, um die Gewässer und die Fische. Als 
sie von Czantor entführt wurden, schickten sie Wellen los, die wyszła oder Wisła genannt wurden, und die die 
polnischen Lande bis zum Baltikum durchquerten.

Unter den umfangreichen kartografischen Materialien betreffend die Weichsel verdienen die Karte Dvcatvs 
Oswieczensis, et Zatoriensis, Descriptio aus dem Jahr 1563 [1584] von Stanisław Porębski und eine Karte von An-
dreas Hindenberg aus dem Jahr 1636, die die Freie Standesherrschaft Pless zeigt, besondere Aufmerksamkeit. 

Infolge der ersten Teilung Polens wurde die Weichsel in dem Abschnitt zwischen Zarzitz  und der Mündung 
der Przemsa zu einem Grenzfluss zwischen Preußen und Österreich. Erst nach der Angliederung eines Teils 
von Oberschlesien an den polnischen Staat im Jahr 1922 befand sich die Weichsel von ihrer Quelle bis zur 
Mündung auf polnischem Staatsgebiet. Zu dieser Zeit führte die polnische Regierung das überaus wichtige 
Wassergesetz ein, das einen ersten Schritt zur Durchführung von Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf die 
Weichsel darstellte. Die sich im Bestand des Kattowitzer Archivs befindenden Dokumente erlauben es, den 
gesamten Regulierungsprozess verschiedener Abschnitte am Oberlauf der Weichsel nachzuverfolgen, begin-
nend mit Dokumentationen über erste Versuche von Anwohnern der Weichsel, den Fluss zu regulieren, über 
Situationsskizzen von Großprojekten und Auflistungen unentbehrlicher Materialien, bis hin zu Plänen bereits 
regulierter Flussabschnitte. Dies betrifft auch den Bau des Weichsel-Stausees bei Gottschalkowitz in den Jahren 
1950 bis 1955. Der Wasserspeicher wurde am 21. Juli 1956 in Betrieb genommen. Er erfüllte einige grundle-
gende Aufgaben, unter anderem diente er der Versorgung des oberschlesischen Industriereviers mit Frischwasser 
und dem Hochwasserschutz. Ein zwingend notwendiges Element der Regulierung der Weichsel war der Bau 
von Brücken und Stegen. Im September 1925 wurde bei Gottschalkowitz mit dem Bau einer Stahlbetonbrücke 
begonnen. Die Brücke gewährleistete einen stetigen Straßenverkehr zwischen Kattowitz und Bielitz, der zuvor 
aufgrund häufiger Überschwemmungen der Weichsel stark behindert worden war. In den Akten des Schlesi-
schen Wojewodschaftsamtes aus der Zwischenkriegszeit, die im hiesigen Archiv aufbewahrt werden, befindet 
sich ein interessantes Album mit Fotografien, die während des Baus der Brücke aufgenommen wurden.

Die Weichsel ist für die Wirtschaft Polens von immenser Bedeutung. Sie dient als Trinkwasserquelle, re-
iches Reservoir an Fischen und Tieren und leistet einen Beitrag zur Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion. Aufgrund ihres Flusslaufs durch Polen wurde in der Zeit der Zweiten Republik damit begonnen, 
die Weichsel als wichtige Verkehrsarterie auszubauen, insbesondere für den Transport von Kohle. Im hiesigen 
Archiv befinden sich Pläne für den Bau von befahrbaren Kanälen zur Verbindung von Oder und Weichsel, die 
das oberschlesische Kohlenrevier an das polnische Wassernetz anbinden sollten.
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Die Quellen der Weichsel befinden sich in den malerischen und touristisch beliebten schlesischen Beski-
den. Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts amüsierte sich die österreichische Aristokratie in den 
Weichselwäldern, darunter Vertreter der Habsburger, die Eigentümer der Teschener Kammer. Im Jahr 1893 
gründeten Angehörige der deutschen intellektuellen Eliten einen touristischen und Sportverein unter dem Na-
men „Beskidenverein“. Der polnische Tourismus startete erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So entstand der 
Teschener Polnische Touristische Verein „Beskid“ (Cieszyńskie Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”) am 
6. März 1910. Eine besondere Beachtung unter den touristischen Attraktionen verdienen die Beskider und 
die Plesser Schleife der Route der Holzarchitektur in der Wojewodschaft Schlesien, zu der unter anderem das 
Jagdschloss der Habsburger in Weichsel, die Kreuzkirche aus Schrotholz in Weichsel-Glembce, die Holzkapelle 
am Schloss des polnischen Staatspräsidenten am Zadni Groń sowie die Enklave der Holzarchitektur in Weichsel 
im Beskidenmuseum gehören.

Die touristische Hauptattraktion der Stadt Weichsel stellt die Bergresidenz des Präsidenten der Republik 
Polen dar, die in den Jahren 1928 bis 1931 im Auftrag des damaligen schlesischen Wojewoden, Dr. Michał 
Grażyński, errichtet wurde. Gegenwärtig besteht der Baukomplex aus dem Schloss, dem sogenannten unteren 
Schloss, der Hegerhütte und der Hl.-Hedwigs-Holzkapelle, die noch zur Habsburger Zeit, im Jahr 1909, erbaut 
wurde. Das Schloss in Weichsel ist nach dem Warschauer Belvedere und dem Präsidentenpalast die dritte Re-
sidenz des polnischen Staatspräsidenten. Zu Ehren der Weichsel entstand ein Denkmal, das 1937 im Rahmen 
des Festes der Berge von Präsident Ignacy Mościcki enthüllt wurde. Das gegenwärtige Denkmal, das 2014 von 
Präsident Bronisław Komorowski enthüllt wurde, ist eine Replik des Originals, da die Originalskulptur wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen zerstört wurde.

Die Weichsel ist im Archivmaterial des Staatsarchivs in Kattowitz in den Beständen der staatlichen Admini-
stration und der Selbstverwaltungsorgane, der Staatsbetriebe sowie in der kartografischen Sammlung präsent.


