
                                                                                                              
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi

ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ   

PŁOCK NAJSTARSZE MIASTO MAZOWSZA

10  LISTOPADA  2019 roku  (niedziela)

          Pragniemy zaprosićć wszystkićh ćzłonkoć w i sympatykoć w SGP na wyćiećzkę pozwalająćą 
poznaćć bogatą historię Płoćka, jednego z najstarszyćh miast polskićh.

          Historia Płoćka, miasta pięknie połozżonego na skarpie wisć lanej, sięga ok. 2 500 lat p.n.e. W tym
okresie powstawały tu stałe osiedla rolnićzo-hodowlane. W X w. warowny groć d ksiązżęćy, otoćzony
wałem  drewniano-ziemnym,  z  podgrodziem,  przyjmuje  ćhrzesććijanć stwo.  W  1075  r.  załozżono
biskupstwo płoćkie. Za panowania Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego w lataćh
1079-1138  Płoćk  stał  się  ćentrum  dyspozyćyjnym  panć stwa,  a  poć zćniej  stolićą  księstwa
mazowiećkiego  (płoćkiego).  W  1180  załozżono  szkołę  przy  kolegiaćie  sćw.  Mićhała,  najstarszą
działająćą  nieprzerwanie  do  dzisć  szkołę  w Polsće  -  Małachowianka.  W 1409-1410 miasto  było
głoć wną bazą zaopatrzenia wojsk polskićh w wojnie z Krzyzżakami. W XVI w. rozpoćzął się złoty wiek
Płoćka.  Handel  zbozżem,  sukiennićtwo, młynarstwo, rozwoć j  szkolnićtwa,  budownićtwa,  sprawił  zże
Płoćk  stał  się  bogatym  miastem  z  brukowanymi  ulićami,  600  murowanymi  domami  i  ok.  5000
mieszkanć ćoć w. W XVII i XVIII w. następuje stopniowy upadek miasta, na skutek zniszćzenć  wojennyćh,
pozżaroć w i epidemii. W 1815 Płoćk zostaje miastem wojewoć dzkim, a lićzba ludnosćći sięga 10 tys. 
W 1821 powstaje muzeum płoćkie, a w 1921 r miasto zostaje odznaćzone przez Marszałka 
J. Piłsudskiego Krzyzżem Walećznyćh, za bohaterską obronę przed nawałą bolszewićką. 
Od 1960 rozpoćzyna się budowa kombinatu rafineryjno-petroćhemićznego i znaćzny rozwoć j miasta. 

Z ćiekawszyćh zabytkoć w nalezży wymienićć XII w. Bazylikę Katedralną ze słynnymi drzwiami
płoćkimi, Opactwo Benedyktynów z fragmentami XIII w. Zamku Książąt Mazowieckich, Muzeum
Diecezjalne  i  Mazowieckie  -  jedno z  najstarszyćh w kraju,  lićzne spićhlerze  i  spićhrze,  bardzo
ćiekawą Starówkę.

Całkowity koszt wycieczki, przejazd plus przewodnik, to ok. 60.00 zł. od osoby.
(Jest to uzależnione od ilości uczestników).                                                                                           

Wyjazd z Łodzi planujemy ok. 8.00,  powroć t ok.18.00.                                                                
                           

Zgłoszenia  przyjmuje do 21.10.2019 p. Bozżena Krzywanć ska, 
poniedziałek w godz. 10:00-14:00  bud. NOT  Łoć dzć , pl. Komuny Paryskiej 5a pok. 410 
tel. 42 630 94 79, e-mail:     lodz@sgp.geodezja.org.pl

                             i kol. Andrzej Chmiela tel.  601 39 15 28.  

                                                                 Serdecznie zapraszamy      


