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Spływające ze stoków Baraniej Góry dwa potoki, Biała i Czarna Wi-
sełka, łączą się w Jeziorze Czerniańskim – sztucznym zbiorniku zbu-
dowanym w 1973 r. Obecnie miejsce to  uznaje się za początek rzeki 
Wisły. Z 1047 km swej długości, ponad 100 km rzeki przemierza zie-
mię śląską.
Rok 2017 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerw-
ca 2016 r. został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły. Jest  to wspaniała 
okazja do uhonorowania królowej polskich rzek w postaci  wysta-
wy, na której zaprezentowano najciekawsze materiały archiwalne, 
pochodzące z zasobu  Archiwum Państwowego w Katowicach oraz 
jego Oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach 
i Pszczynie. Najstarszym z nich  jest pergamin z 1553 r., dotyczący 
układu biskupa Baltazara Promnica z księciem Wacławem cieszyń-
skim w sprawie tamy i biegu wody w Wiśle Małej. 

Mapa zagospodarowania terenu projektowanego zbiornika na Białej i Czarnej Wisełce

Rzeka Wisła

Generalnyj Štab Krasnoj Armii [mapa topograficzna, 
obręb Wisła, skala 1:50000] – 1943 r.

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

Mapa Śląska z 
uwidocznionymi 
planowanymi kanałami Odra 
– Wisła, skala 1:100000 – 
13.03.1941 r.

Projekt obwałowania Wisły powyżej 
Krakowa do ujścia Przemszy na potoku 
Zimna Wódka – 1909 r.

Mapa hydrograficzna Polski, obręb Wisła, skala 1:50000 – 2003 r.

Układ biskupa Baltazara Promnica 
z księciem Wacławem cieszyńskim 
w sprawie tamy i biegu wody 
w Wiśle Małej – 1553 r.



W bogatym zasobie kartograficznym odnaleźć można wiele map, pla-
nów i szkiców przedstawiających rzekę Wisłę. Wśród nich znajduje 
się unikalna mapa z 1636 r. autorstwa Andreasa Hindenberga, gór-
nośląskiego kartografa, przedstawiająca Pszczyńskie Wolne Państwo 
Stanowe. Mapa została wykonana na zamówienie rodu Promniców, 
panujących w Księstwie Pszczyńskim. Interesującymi dokumentami 
są również sztychy Erika Jönssona Dahlbergha, szwedzkiego polity-
ka i kartografa. Rysunki Dahlbergha ukazujące Wisłę powstały pod-
czas jego pobytu w Polsce w trakcie II wojny północnej. Wydano je 
w 1696 r. w Norymberdze w wielkiej księdze Samuela Pufendorfa 
sławiącej czyny króla Karola X Gustawa pt.: De rebus a Carolo Gu-
stavo Sueciae Rege gestis commentariorum libri septem elegantissi-
mis tabulis aeneis exornati.

 Hydrologiczna mapa poglądowa dorzecza Wisły z 1910 roku

Sztychy Dahlbergha – Ichnographia Oppidi 
Mevae z 21.12.1655 r.

Sztychy Dahlbergha – Situs loci, in quo Sereniss. Princ. Sueciae General. 
Mas. Subito hoste g. inflicio lintribus Vistulam inter Montower Spitz et 
parvam Montow trajecit z 04.08.1658 r.

Sztychy Dahlbergha – Delineatio Fortalitij 
Polonorum ad Lyssoviam z 17.04.1658 r.

Sztychy Dahlbergha – Delineatio Regioni ubi 
Vistula et Bugus cenfluent z 17.07.1656 r.

Sztychy Dahlbergha – Conflictus prope 
Dirschaviam z 23.08.1657 r.

Mapa Principatus Silesiae 
Teschinensis – (mapa ukazuje 
m.in. bieg Wisły od źródeł do 

granic z Księstwem Pszczyńskim 
i Królestwem Polskim na wysokości 

m. Góra) skala ok. 1:220 000 
z 1736 r.

Plan Wisły od Strumienia 
do Wisły Małej – 1691 r.

Mapa Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego – arkusz z rejonem Pszczyny 
i Bierunia z Wisłą jako granicą Państwa Stanowego skala 1:17500. Autor: Andreas 
Hindenberg – 1636 r.

Mapka sytuacyjna: Spór rodziny Pinkasów z Komorą cieszyńską o wypas bydła 
w Ustroniu nad Wisłą – 1812 r.

Mapka sytuacyjna: Spór rodziny Pinkasów z Komorą cieszyńską o wypas bydła 
w Ustroniu nad Wisłą – 1829 r.

Mapa Strohm Charte vom Przemza Flusses – fragment arkusza obejmuje dokładną sytuację 
w miejscu ujścia Przemszy do Wisły w okolicy m. Czarnuchowice; skala ok. 1:5000 z 1818 r.

Granica Księstwa Cieszyńskiego z państwami pszczyńskim i bielskim – XVIII w.

Mapa z zaznaczonymi 
zabudowaniami po obu 
stronach rzeki – 1751 r.

Wisła w kartografii



Mapa przedstawiająca planowaną regulację Wisły na granicy 
prusko-autriackiej, skala 1:5760 – 1908 r.

W 1795 r. w wyniku III rozbioru, Polska ostatecznie została podzielo-
na pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. Część granicy prusko-austriackiej 
przebiegała wówczas na Wiśle. Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, 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 zadecy-
dować plebiscyt. Dopiero w 1922 roku, po włączeniu części tego 
obszaru w granice Polski, Wisła na całym jej biegu znalazła się na 
polskim terytorium. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby najważniej-
sza z polskich rzek, mogła dzielić mieszkańców naszego kraju.

Mapa Śląska Cieszyńskiego z 1906 r.

Plan sytuacyjny miejscowości Dziedzice z 25.06.1880 r. przedstawiający przebieg granicy 
prusko-austriackiej na rzece Wiśle.

Protokół z posiedzenia strony pruskiej i austriackiej 
w sprawie granicy na Wiśle z dnia 23.02.1906 r. 

Plan sytuacyjny prac regulacyjnych w Zarzeczu z września 1909 r.

Karte der Preussisch – Oesterreichischen 
Landesgrenze lägns des Regierungsbezirks 

Oppeln in 170 Sectionen. Aufgenommen in der 
Jahren 1888 bis 1896. 2. Band. Section 90-170

Szkic sytuacyjny okolic 
Rudołtowic z zaznaczonym 

miejscem przeprawy 
promowej – 08.09.1913 r.

Pismo Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego 
do Powiatowej Komendy Żandarmerii 
w Dziedzicach z dnia 22.06.1919 w sprawie 
przewozu robotników przez granicę.

Granica na Wiśle



W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę pitną dla miesz-
kańców aglomeracji śląskiej, w latach 40-tych XX wieku podjęto 
decyzję o utworzeniu zbiornika zaporowego. Na miejsce budowy 
sztucznego jeziora wytypowano teren pomiędzy Strumieniem a Go-
czałkowicami. W celu realizacji inwestycji zdecydowano o zalaniu 
części  pobliskich miejscowości, poprzez budowę zapory o wysokości 
14 m na Wiśle Małej oraz wału  bocznego w miejscowościach Chy-
bie i Strumień. Prace budowlane prowadzono w latach 1950-1955, 
a oficjalne otwarcie gotowego zbiornika nastąpiło w 1956 r. Jezioro 
Goczałkowickie spełnia dwie niezmiernie ważne funkcje. Pierwszą 
z nich jest zaopatrzenie mieszkańców Górnego Śląska w wodę pit-
ną, drugą natomiast zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Łączna 
powierzchnia zbiornika wynosi 32 km², zaś jego średnia głębokość 
waha się pomiędzy 2-5,5 m.

Odpis uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach nr 2/39/57 z dnia 
8.01.1952 r. w sprawie budowy zbiornika na rzece Wiśle w Goczałkowicach 

Plan sytuacyjny zbiornika w Goczałkowicach – 1951 r.

Obwieszczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania 
wywłaszczeniowego na potrzeby budowy zbiornika 
w Goczałkowicach z dnia 05.07.1951 r.

Zbiornik w Goczałkowicach

Fragment budowy zapory wodnej w Goczałkowicach

Pismo Kierownictwa Szkoły Powszechnej Goczałkowice-
Zdrój z dnia 10.07.1951 r. dotyczące szkolenia 
analfabetów przy zakładzie pracy „Budowy Zbiornika”

Metryki chrztu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki 
Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, miejscowości zalanej na 
potrzeby zbiornika – 1862 r.

Jezioro Goczałkowickie



Jednym z niezbędnych elementów regulacji rzeki Wisły była budowa mostów i kładek. 
Na odcinku od źródeł Wisły do Oświęcimia naliczyć można ok 60 różnych przepraw 
przez rzekę, posiadających ogromne znaczenie komunikacyjne i gospodarcze. Są to 
w znacznej  mierze nowoczesne mosty o konstrukcji żelazobetonowej, ale w górskim 
odcinki biegu Wisły odnaleźć można dobrze zachowane drewniane przeprawy pie-
sze. Połączenie dwóch brzegów rzeki od zawsze stanowiło jedną z priorytetowych 
potrzeb mieszkańców dorzecza Wisły.

We wrześniu 1925 r. rozpoczęto budowę żelaznobetono-
wego mostu drogowego na Wiśle pod Goczałkowicami. 
Koszt tego przedsięwzięcia, poniesiony w całości przez 
Skarb Śląski wyniósł 610 000 zł. Kierownictwo budo-
wy, nadzorowanej przez Śląski Urząd Wojewódzki, objął 
inż. Wacław Olszak. Zakończenie prac nastąpiło w lipcu 
1927 r. Otwarcie nowego mostu było ważnym wydarze-
niem dla lokalnej społeczności.

Przekrój przęsła mostu na Wiśle pod Goczałkowicami

Szkic sytuacyjny mostu na Wiśle pod 
Goczałkowicami, skala 1:1000

Pismo firmy Beton Akcyjna Spółka 
Budowlana Kraków w sprawie wadium na 
budowę mostu w Goczałkowicach

Oferta przetargowa „POLBETON” na 
budowę mostu żelazobetonowego na 
Wiśle pod Goczałkowicami – 04.08.1925 r.

Most na Wiśle pod Nowym Bieruniem

Pismo Starosty Pszczyńskiego z dnia 
30.07.1922 r. w sprawie uszkodzonego mostu 
na Wiśle w Nowym Bieruniu

Profil podłużny mostu na Wiśle pod Nowym Bieruniem, skala 1:100/500

Orzeczenie Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego 
z dnia 03.04.1948 r. w sprawie przedłużenia 
zezwolenia na przewóz linowy przez Wisłę

Przekrój poprzeczny przewozu linowego przez Wisłę w Smolicach – 03.03.1967 r.

Plan pływaka przewozu linowego – 1967 r.

Przekrój podłużny mostu nad Wisłą w Wiśle – 1928 r.

Plan kładki drewnianej na rzece Wiśle

Łódka przy pływaku przewozowym 
– 1967 r.

Wykaz materiałów użytych podczas budowy 
mostu w Ustroniu – 03.1926 r.

Projekt wykonawczy mostu belkowego w Ustroniu, skala 1:100  

Pismo Starostwa Powiatowego 
Cieszyńskiego z dnia 
03.08.1934 r. w sprawie 
budowy kładki na rzece Wiśle

Pismo Kierownictwa Ruchu Kopalni Silesia 
Zakładów Górniczych „Silesia” Sp. Akc. 
do posła na Sejm Jana Kędziora z dnia 
21.04.1952 r. w sprawie budowy mostu

Sytuacja mostu przez Wisłę w gminie 
Ochaby – 27.07.1892 r.

Profil mostu na Wiśle w Skoczowie – 1913 r.

Przeprawy przez Wisłę Most w Goczałkowicach



Źródła Wisły znajdują się w bardzo malowniczym i atrakcyjnym tury-
stycznie Beskidzie Śląskim. Liczne trasy rowerowe, narciarskie i piesze 
zachęcają turystów do organizowania wycieczek w te strony. Jednym 
z najbardziej znanych szczytów tego regionu jest Barania Góra, z któ-
rej wypływają potoki Białej i Czarnej Wisełki. Jedną z atrakcji regionu 
stanowi możliwość dotarcia do źródeł największej z polskich rzek. 
5 listopada 1953 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa w celu ochrony 
borów świerkowych utworzono rezerwat przyrody „Barania Góra”, 
a 25 czerwca 1959 r., aby chronić wody potoków, jako miej-
sce rozrodu pstrąga potokowego utworzono rezerwat wody 
„Wisła”. Przez oba te rezerwaty doliną Czarnej Wisełki, aż na 
szczyt Baraniej Góry prowadzi ścieżka dydaktyczno-przyrodni-
cza, mająca 16 km długości. 
Beskid Śląski to skarbnica zarówno pięknej przyrody, jak i ar-
chitektury. Przebiega tędy pętla beskidzka i pszczyńska Szlaku 
Architektury Drewnianej województwa śląskiego.
Uzdrowiskowy charakter tego regionu potwierdza wybudo-
wany w Goczałkowicach przez Adolpha Babel, Wilhelma Cze-
cha, Heinricha Schillera oraz J. Lustiga, w latach 1860–1862 
jeden z  pierwszych domów zdrojowych.

Kronika obozu artystycznego Pałacu Młodzieży 
w Stalinogrodzie – Wisła – Kozińce – 1955 r. 

Plan budowy schroniska letniego w Wiśle – 1931 r.

Projekt Hotelu „Beskid” w Wiśle. Autor projektu Bogdan Hoff

Plan na budowę pensjonatu dla Pani Jadwigi Jagniątkowskiej na parceli numer 
488 w Wiśle

Przekrój domu wypoczynkowego w Ustroniu

Lista kuracjuszy 
zakładu kąpieli 
solankowych 
w Goczałkowicach 
11.08.1869 r.

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę obwodu 
rybackiego nr 7 rzeki 
Wisły z 30.03.1946 r.

Pismo Sportowego 
Towarzystwa Wędkarzy 
„Szczupak” w Krakowie 
do Starosty Powiatowego 
w Wadowicach z dnia 
21.03.1946 r. z prośbą 
o dzierżawę terenu 
rybackiego na Wiśle 

Karta kuracjusza zakładu 
kąpieli solankowych 
w Goczałkowicach

Plan solanek 
w Goczałkowicach 
1862 r.

List udziałowy 
pierwszych kąpieli 
bagnistych w Ustroniu 
na Śląsku Austryackim 
– 1901 r.

Dom Zdrojowy w Goczałkowicach Zdroju – 1986 r.

Turystyka



Trudno przecenić gospodarcze znaczenie Wisły. Od tysięcy lat służy mieszkań-
com ziem obecnej Polski jako źródło wody pitnej oraz bogaty rezerwuar ryb 
i zwierząt, gromadzących się w jej korycie i wzdłuż jej brzegów. Nie mniej 
ważna jest rola rzeki jako szlaku komunikacyjnego, który niegdyś stanowił jed-
ną z najważniejszych dróg handlowych Europy. Żegluga na Wiśle odbywała 
się i odbywa głównie w środkowym i dolnym biegu rzeki. Jednak i górny jej 
odcinek próbowano już w okresie II Rzeczypospolitej, za sprawą kanału Odra-
Wisła włączyć do sieci krajowych dróg wodnych. Próbowali uczynić to również 
Niemcy w czasie II wojny światowej. Chodziło 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 trwają obecnie 
prace projektowe nad połączeniem rzeki z Odrą dzięki Kanałowi Śląskiemu. Nie 
wolno zapomnieć także, że Wisła pełni doniosłą rolę turystyczną i rekreacyjną. 
Wszystko to sprawia, że gospodarcze znaczenie rzeki Wisły w polskiej gospo-
darce jest ogromne.  

Mapa przedstawiająca drogi wodne w Polsce

Notatka w sprawie spławu węgla górną Wisłą – 
27.10.1937 r.

Pismo Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-
Hutniczego z dnia 12.03.1938 r. do 
wszystkich przedsiębiorstw węglowych 
oraz koncernów węglowych w sprawie 
przeładowni węgla na Przemszy i Wiśle

Broszura dotycząca polepszenia 
żeglugi rzecznej na kanale Odra – 
Warta – Noteć – 1917 r.

Broszura Otto Nadolskiego dotycząca znaczenia gospodarczego drogi wodnej Bałtyk – 
Wisła – Morze Czarne – Lwów 1938 r.

Projekt rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
budowy kanału węglowego jako 
I etapu budowy dróg wodnych 
w Polsce – 29.09.1926 r.

Pismo Związku Eksportowego Polskich 
Hut Żelaznych do Polskiego Towarzystwa 
Politechnicznego we Lwowie dotyczące drogi 
wodnej Bałtyk – Wisła – Morze Czarne 1938 r.

Artykuł z Ekspressu Porannego 
z dnia 01.05.1939 r.: Kanał nad 
Wisłą i Rabą zbliży węgiel Śląski 
do COP-u

Mapa przeglądowa ośrodków przemysłowych wschodniego Śląska: 
kanał Odra – Wisła

Broszura dotycząca Kanału Śląsk – Gdańsk

Mapa uwzględniająca znaczenie Wisły 
w kanale Odra – Warta – Noteć – 
1917 r. 

Wisła w gospodarce



Plan na budowę domu mieszkalnego dla Państwa Andrzeja i Marii Krasuckich  
w Wiśle – 1933 r.

Basen kąpielowy w Wiśle

Plan budynku nr 165 należącego do Pani Marii Krzok w Wiśle – 06.03.1919 r.

Projekt budynku gospodarczego szkoły 
w Wiśle

Projekt fasady głównej szkoły w Wiśle Mapa hydrograficzna Polski, obręb Wisła, skala 1:50000 – 2003 r.

Urbarz Komory 
Cieszyńskiej 
z 1621 r., 
zawierający opis 
wsi Wisła

Ogłoszenie Zarządu Basenu 
Kąpielowego w Wiśle

Projekt ośrodka szkoleniowego Z.S. „START” w Wiśle – 1955 r

Projekt szkoły w Wiśle autorstwa Józefa Kozieła

„Pomnik Źródeł Wisły” – 1937 r.

Urbarz Komory Cieszyńskiej już w 1621 r. odnotowuje wpis dotyczący wsi 
Wisła. Miejscowość rozwijała się dzięki stopniowemu napływowi ludości 
osiadającej wzdłuż brzegów rzeki. Pierwszymi osadnikami byli drwale i rol-
nicy, dostarczający drewno i płody rolne na potrzeby zamku w Cieszynie.
Rozwój Wisły przyspieszył w wieku XIX. Powstały wtedy pierwsze muro-
wane budynki użyteczności publicznej, między innymi szkoła oraz kościo-
ły: ewangelicki i katolicki.
Od 1928 r. Wisła rozwijała się jako miejscowość uzdrowiskowa, jednak 
prawa miejskie otrzymała dopiero w 1962 r.

Plan sytuacyjny przedstawiający centrum Wisły, okolice parafii ewangelickiej, szkoły i karczmy – 
1862 r.

Miasto Wisła
Miasto Wisła jest miejscem wyjątkowym z wielu powodów. To tutaj znajduje 
się trzecia po Belwederze i Pałacu Prezydenckim rezydencja Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Zamek w Wiśle. Głównym inicjatorem jego budowy był 
ówczesny wojewoda śląski Michał Grażyński. Kompleks powstał na miejscu 
spalonego w 1927 r. drewnianego pałacyku myśliwskiego Habsburgów. Prace 
budowalne prowadzono w latach 1928-1931.
Autorem projektu był Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948), znany architekt i kon-
serwator zabytków, który swoją pracę wykonał nieodpłatnie. Pierwszym go-
spodarzem zameczku był Ignacy Mościcki, regularnie odwiedzający rezydencję 

w trakcie swojej prezydentury. W roku 1994 Zamek Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle został wpisany do 
rejestru zabytków.
Szczególnym uhonorowaniem rzeki Wisły było wybudowanie 
„Pomnika Źródeł Wisły”, który przedstawiał postać dziew-
czyny z kwiatami, kroczącej przez łąkę nad basenem z pły-
wającymi w nim rybami. Pomnik zaprojektował Konstanty 
Laszczka (1865-1956), znany polski rzeźbiarz, malarz i gra-
fik. W 1937 r. gospodarzem corocznego Święta Gór było 
miasto Wisła. Wydarzenie to zaszczycił swoją obecnością 
prezydent Ignacy Mościcki, który przy tej okazji dokonał 
uroczystego odsłonięcia monumentu.
Współczesny pomnik, którego odsłonięcie nastąpiło 
w 2014 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 
jest repliką oryginału, gdyż rzeźba z 1937 roku została 
zniszczona przez Niemców podczas II wojny światowej. 

Portret prof. Ignacego 
Mościckiego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1936 r.

Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle 
– 1933 r.

Projekt elewacji Zamku w Wiśle od strony parku

Projekt elewacji Zamku w Wiśle od strony podjazdu

Przekroje Zamku w Wiśle

Protokół z posiedzenia Komitetu Budowy Pomnika „Źródeł Wisły” w Wiśle  
z dnia 18.02.1937 r.

Sutereny Zamku w Wiśle



Regulacja rzeki
Pierwsze projekty regulacji Wisły, polegające na zwięk-
szeniu przepustowości koryta i zmniejszeniu zagroże-
nia powodziowego, powstały już w XIX wieku. Roboty 
regulacyjne zakrojone na największą skalę miały na-
tomiast miejsce dopiero w okresie międzywojennym. 
Na Wiśle zaczęły powstawać jazy, śluzy oraz nowo-
czesne obwałowania koryta rzeki. Choć działania te 
przyniosły wiele pozytywnych skutków, przez usys-
tematyzowanie biegu, Wisła straciła w dużej mierze 
swój dziki charakter. 

Plan naprawy przepraw na Wiśle w Zarzeczu

Rezolucja mieszkańców 
gminy Wisła Wielka 
w sprawie reperacji 
przepraw na Wiśle 
w Zarzeczu 

Sytuacja ubezpieczenia lokalnego 
brzegu Wisły w Drogomyślu,  
skala 1:2880 – 1926 r.

Pismo gminy Drogomyśl do Rady 
Wojewódzkiej w Katowicach z prośbą 
o rozpoczęcie prac regulacyjnych – 
18.05.1927 r.

Regulacja Wisły – budowa wałów wstecznych na 
młynówce w Kaniowie – 1911 r.

Plan umocnienia brzegu na realności A. Grygierczyka 
w Zabrzegu – 1875 r.

Plan sytuacyjny Wisły wraz z obszarem poniżej mostu w Skoczowie – 1872 r.

Sprawozdanie techniczne 
Kierownictwa regulacji rzeki Wisły 
z dopływami z dnia 28.12.1926 r. 
dotyczące uszkodzenia brzegu Wisły 
w Drogomyślu

Kosztorys do projektu lokalnego 
ubezpieczenia brzegu Wisły 
w Drogomyślu – 1926 r.

Regulacja rzeki Wisły – plan 
przebudowy prawego brzegu rzeki 
Wisły w Ustroniu – Polanie

Szkic sytuacyjny regulacji 
Wisły w Sekcji III na 

wysokości Skoczowa – 1901 r.

Mapa powiatów pszczyńskiego i bielskiego przedstawiająca roboty regulacyjne na Wiśle

Junacy Ochotniczych Drużyn Roboczych przy pracach regulacyjnych na Wiśle w Zabrzegu

Próg siatkowy na Wiśle pod Ochabami

Opaska siatkowa na rzece pod Ochabami

Przekop na Wiśle

Mapa terenów Drogomyśla, pomiędzy Knajką, Wisłą i Młynówką, przez które w sierpniu 1880 roku 
przeszła wielka powódź – 1880 r.

Pismo młynarza z Wisły Małej do Hetmana Ziemskiego dotyczące szkód 
wyrządzonych przez Wisłę – 1691 r.

Pismo gminy Zabłacz do Starostwa 
Powiatowego w Bielsku z prośbą o naprawę 
zepsutego wału na  Wiśle – 1881 r.

Sprawozdanie wykonawcze regulacji Wisły 
w Skoczowie, typy budowli faszynowych – 1925 r.

Zestawienie wykonanych robót i należności za ich wykonanie 
– 1929 r.

Próg na Wiśle pod Skoczowem

Próg ubezpieczający Jaz Obłaziecki

Uregulowane koryto w Zarzeczu

Prace regulacyjne wykonane na rzece Wiśle w Dziedzicach – Goczałkowicach – 1928-1929

Plan sytuacyjny do sprawozdania wykonawczego regulacji Wisły 
w Ustroniu, skala 1:2880 – 04.1926 r.

Plan sytuacyjny zniszczonego wału w Zabłaczu – 
1881 r.

Rachunek wystawiony Kierownictwu Regulacji rzeki 
Wisły w Pszczynie przez Brunona Iwańskiego z dnia 
05.06.1931 r.

Projekt regulacji rzeki Wisły w Strumieniu z 25.07.1929 r.

Szkic śluzy z 04.01.1893 r. Typy budowli wodnych na Wiśle Projekty śluz z 25.02.1893 r.

Projekt śluzy nawadniającej stawy w Wiśle Wielkiej – 1929 r.

Wykaz materiałów użytych w trakcie prac regulacyjnych – 1926 r.

Rezolucja obywateli Ustronia w sprawie nieprzerywania prac 
regulacyjnych na Wiśle z 14.12.1913 r.


