
Odrzańska Odyseja 
Rejs barki – Muzeum Odry 

Wrocław – Brzeg – Opole – Krapkowice –a – Wrocław 
21 wrzesień – 28 wrzesień 2019 

Platforma programowa 
 

Fenomenem projektu jest rejs zabytkową, muzealną barką „berlinką”, pochodzącą z 
1936 roku, elementu Muzeum Odry FOMT, z Wrocławia przez Brzeg – Opole – 
Krapkowice – Wrocław. Odra wyznacza oś prowadzonych działań (harmonogram 
rejsu i więcej aktualnych informacji, śledź: www.fomt.pl).  

Za sprawą rejsu zabytkowej barki odrzańskiej, przysposobionej do roli muzeum na 
wodzie, bazy wystaw, projekcji, warsztatów, lekcji muzealnych etc., barki o pow. 
użytkowej 200 m kw., bogato wyposażonej w sprzęt multimedialny, możliwe będzie 
realizowanie zarówno warsztatów, jak i zabaw edukacyjnych, umożliwiających 
obcowanie ze sztuką i kulturą techniczną drogi wodnej, a także wzbogacających i 
umacniających tożsamość „małych ojczyzn”.  

Na trasie rejsu prowadzone będą warsztaty filmowe, fotograficzne, plastyczne, 
modelarskie prowadzone przez filmowców, artystów fotografików, malarzy. 
Zainteresowanych zapraszamy na stronę Odrzańskiej Odysei (www.fomt.pl) i 
zgłoszenie udziału formularzem tam zamieszczonym. 
 

Stałymi elementami programu będą, oferowane przez Muzeum Odry bezpłatne: 

- warsztaty filmowe, fotograficzne, plastyczne, prowadzone przez profesjonalnych 
reżyserów filmowych, artystów fotografików i artystów sztuk malarskich, otwarte 
dla wszystkich w wieku od 15 lat  

- warsztaty odrzańskie dla przedszkolaków, dzieci młodszych i warsztaty 
rewitalizacyjne dla młodzieży, gry terenowe, zabawy  

- wystawy: Dzieci Odry, Pomniki kultury technicznej  Europy, Dziedzictwo 
Odrzańskiej Drogi Wodnej, Odrzańska Odyseja, Wynalazcy Wielkiej Emigracji, 
Francja 1832-1870, Artefakty Rewolucji Informatycznej, Statki i ludzie, Zabytki 
techniki Odrzańskiej Drogi Wodnej, Skrzydlaci Rycerze Rzeczypospolitej, Flotylle 
rzeczne II Rzeczypospolitej 

- projekcje filmu „Kapitańskie opowieści” (40 min.), „Jaz Ujście Nysy”, „Zimowisko” i 
innych 

- prezentacje multimedialne (do wyboru na stole multimedialnym): Otwarte Muzeum 
Techniki (Wrocław), dziedzictwo Odry, Wrocławski Węzeł Wodny, Zabytki 
przemysłu/techniki Polski, Kanał Elbląski, Kanał Gliwicki, Canal di Midi (Francja), 
Kanał Ludwika” (Niemcy), wirtualne Muzeum Odry, inne 

- spotkania środowiskowe z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli 
stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, organizacji pozarządowych, instytucji 
kultury, nauczycieli, weteranów i kapitanów żeglugi odrzańskiej, sesje Wszechnicy 
Odrzańskiej 

- eventy kulturalne w wykonaniu młodzieży nadodrzańskich Domów Kultury 

- Konferencje prasowe 

http://www.fomt.pl/

