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Odrzańska Odyseja II - 2017 
Rejs barki – Muzeum Odry 

Wrocław – Kostrzyn - Wrocław 
19 maja – 7 czerwca 2017 

 

Program/harmonogram rejsu  

 

 

mail: nadbor@fomt.pl;  tel. 882-116-779 
 

Będziemy go jeszcze modyfikowali, w zależności od zgłaszanych propozycji programowych ze strony 

środowisk lokalnych. Proszę na bieżąco śledzić harmonogram publikowany na stronie www.fomt.pl (Odrzańska 

Odyseja). Tam każdego dnia również relacje i fotoreportaże.  

 

19 maja 2017 (piątek)   

czas Trasa/miejsce postoju program 
8

00
- 22

00
 Wrocław (km 250,0) – Malczyce (304,4) przejazd 

 
20 maja 2017 sobota 
5

00
- 18

00
 Malczyce (km 304,4) – Nowa Sól (429,8) przejazd 

1900-2200 

Nowa Sól 
Przystań 
pasażerska 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy:  

– dzieci Odry 
–  statki i ludzie – Holendry na Odrze 
–  pomniki dziedzictwa wodnego Europy 
–  Muzeum Odry FOMT 
–  artefakty rewolucji informatycznej  

Projekcje multimedialne non-stop  
– dziedzictwo kultury technicznej rzek i kanałów Polski i Europy 
– wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry 
– cyfrowe archiwum FOMT 
– filmy i prezentacje 

Kiermasz książek wydawnictwa FOMT (historia techniki, historia 
lotnictwa, zabytki przemysłu i techniki) 

1800 –  Wszechnica odrzańska: Stefan Drzewiecki, pionier żeglugi 
podwodnej i powietrznej 

2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Kapitańskie opowieści. Krótka 
historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 

 

21 maja 2017 niedziela 

1000-2200 

Nowa Sól 
Przystań 
pasażerska 
 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
– Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
1600 –  Wszechnica odrzańska: Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa 

kultury technicznej 
1800 – Szanty na pokładzie 
2130 – z pokładu barki, w plenerze film: Zabytki przemysłu/techniki 

mailto:nadbor@fomt.pl
http://www.fomt.pl/
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Nowej Soli (30 min.), produkcja FOMT, 1996 

 
22 maja 2017 poniedziałek 

800-1530 

Nowa Sól 
Przystań 
pasażerska 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

1000-2200 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
1600 –  Wszechnica odrzańska: Wynalazczość kręgu Wielkiej Emigracji, 

1831 - 1871 
1700 – Spotkanie z poezją, literaturą i wspomnieniami kapitanów 

odrzańskich, w wykonaniu aktorów teatru Ekostudio w Opolu 
2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Czesław Tański – pionier 

lotnictwa polskiego, prod. TVN 24, 2011 

 
23 maja 2017 wtorek 

800-1530 

Nowa Sól 
Przystań 
pasażerska 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

1000-1530 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
16

00
- 22

00
 Nowa Sól (km 429,8) – Cigacice (470,0) przejazd 

 
24 maja 2017 środa 

830-1145 

Cigacice 
Marina 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 830, 1015), warsztaty i 
lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, spotkania z 
weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

800-1145 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
12

00
- 17

00
 Cigacice (km 470,0) – Krosno Odrzańskie (513,9 przejazd 

1800-2200 

Krosno 
Odrzańskie 
Przystań 
pasażerska 
 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy:  

– dzieci Odry 
–  statki i ludzie – Holendry na Odrze 
–  pomniki dziedzictwa wodnego Europy 
–  Muzeum Odry FOMT 
–  artefakty rewolucji informatycznej  

Projekcje multimedialne non-stop  
– dziedzictwo kultury technicznej rzek i kanałów Polski i Europy 
– wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry 
– cyfrowe archiwum FOMT 
– filmy i prezentacje 

Kiermasz książek wydawnictwa FOMT (historia techniki, historia 
lotnictwa, zabytki przemysłu i techniki) 

1900 –  Wszechnica odrzańska: Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa 
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kultury technicznej 
 
2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Kapitańskie opowieści. Krótka 

historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 

 
25 maja  czwartek 

830-1530 

Krosno 
Odrzańskie 
Przystań 
pasażerska 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

800-1530 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
15

30
- 22

00
 Krosno Odrzańskie (513,9) – Słubice (584,2) przejazd 

 
26 maja  piątek 

830-1530 

Słubice 
Przystań 
pasażerska 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

800-2200 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
1600 –  Wszechnica odrzańska: Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa 

kultury technicznej 
2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Kapitańskie opowieści. Krótka 

historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 

 
27 maja sobota 

1000-2200 

Słubice 
Przystań 
pasażerska 
 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy:  

– dzieci Odry 
–  statki i ludzie – Holendry na Odrze 
–  pomniki dziedzictwa wodnego Europy 
–  Muzeum Odry FOMT 
–  artefakty rewolucji informatycznej  

Projekcje multimedialne non-stop  
– dziedzictwo kultury technicznej rzek i kanałów Polski i Europy 
– wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry 
– cyfrowe archiwum FOMT 
– filmy i prezentacje 

Kiermasz książek wydawnictwa FOMT (historia techniki, historia 
lotnictwa, zabytki przemysłu i techniki) 

1800 –  Wszechnica odrzańska: Dziedzictwo kultury technicznej wysp 
Sołowieckich (m. Białe, Rosja) 

2130 – z pokładu barki, w plenerze – film Dwoje z Wielkiej Rzeki, reż. 
Konrad Nałęcki, WFF 1958 

 
28 maja niedziela 
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5
00

- 9
00

 Słubice (km 584,2) – Kostrzyn (617,6) przejazd 

1000-2200 

Kostrzyn 
Przystań 
pasażerska 
w ujściu 
Warty 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy:  

– dzieci Odry 
–  statki i ludzie – Holendry na Odrze 
–  pomniki dziedzictwa wodnego Europy 
–  Muzeum Odry FOMT 
–  artefakty rewolucji informatycznej  

Projekcje multimedialne non-stop  
– dziedzictwo kultury technicznej rzek i kanałów Polski i Europy 
– wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry 
– cyfrowe archiwum FOMT 
– filmy i prezentacje 

Kiermasz książek wydawnictwa FOMT (historia techniki, historia 
lotnictwa, zabytki przemysłu i techniki) 

1800 –  Wszechnica odrzańska: Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa 
kultury technicznej 

2130 – z pokładu barki, w plenerze – film Dwoje z Wielkiej Rzeki, reż. 
Konrad Nałęcki, WFF 1958 

 
29 maja poniedziałek 

830-1530 

Kostrzyn 
Przystań 
pasażerska 
w ujściu 
Warty 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

1000-2200 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
1600 – Spotkanie z poezją, literaturą i wspomnieniami kapitanów 

odrzańskich, w wykonaniu aktorów teatru Ekostudio w Opolu 
1800 –  Wszechnica odrzańska: Infrastruktura wodna Kostrzyna 
2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Kapitańskie opowieści. Krótka 

historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 

 
30 maja wtorek 

830-1530 

Kostrzyn 
 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

15
30

- 22
00

 Kostrzyn (617,6) Krosno Odrzańskie przejazd 

 
31 maja środa  
5

00
- 22

00
 Krosno Odrzańskie – Bytom Odrzański (416,5) przejazd 

 
1 czerwca czwartek 
5

00
- 18

00
 Krosno Odrzańskie – Bytom Odrzański (416,5) przejazd 

1800-2200 

Bytom 
Odrzański 

Uwaga: program realizowany w przypadku dotarcia do Bytomia 
Odrzańskiego wcześniej niż założono 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
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Przystań 
pasażerska 
 

Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 
wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 

2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Kapitańskie opowieści. Krótka 
historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 

 
2 czerwca piątek 

900-1530 

Bytom 
Odrzański 
Przystań 
pasażerska 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

1000-2200 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy:  

– dzieci Odry 
–  statki i ludzie – Holendry na Odrze 
–  pomniki dziedzictwa wodnego Europy 
–  Muzeum Odry FOMT 
–  artefakty rewolucji informatycznej  

Projekcje multimedialne non-stop  
– dziedzictwo kultury technicznej rzek i kanałów Polski i Europy 
– wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry 
– cyfrowe archiwum FOMT 
– filmy i prezentacje 

Kiermasz książek wydawnictwa FOMT (historia techniki, historia 
lotnictwa, zabytki przemysłu i techniki) 

1800 –  Wszechnica odrzańska: Społeczne aspekty ochrony dziedzictwa 
kultury technicznej 

2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Dwoje z Wielkiej Rzeki, reż. 
Konrad Nałęcki, WFF 1958 

 
3 czerwca sobota 

1000-2200 

Bytom 
Odrzański 
Przystań 
pasażerska 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
1800 –  Wszechnica odrzańska: Stefan Drzewiecki, pionier żeglugi 

podwodnej i powietrznej 
2130 – z pokładu barki, w plenerze - film Kapitańskie opowieści. Krótka 

historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 (lub 
inny) 

 
4 czerwca niedziela 
5

00
- 9

00
 Bytom Odrzański (416,5)  – Głogów (393,35) przejazd 

1000-2200 

Głogów 
Port 
Katedralny 
 

Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy:  

– dzieci Odry 
–  statki i ludzie – Holendry na Odrze 
–  pomniki dziedzictwa wodnego Europy 
–  Muzeum Odry FOMT 
–  artefakty rewolucji informatycznej  

Projekcje multimedialne non-stop  



 6 

– dziedzictwo kultury technicznej rzek i kanałów Polski i Europy 
– wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry 
– cyfrowe archiwum FOMT 
– filmy i prezentacje 

Kiermasz książek wydawnictwa FOMT (historia techniki, historia 
lotnictwa, zabytki przemysłu i techniki) 

1800 – 1800 –  Wszechnica odrzańska: Społeczne aspekty ochrony 
dziedzictwa kultury technicznej 

2130 – z pokładu barki, w plenerze – film Kapitańskie opowieści. Krótka 
historia żeglugi odrzańskiej (40 min.), produkcja FOMT 2015 

 
5 czerwca poniedziałek 

800-1530 

Głogów 
Port 
Katedralny 

Seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej (o godz. 800, 930, 1100, 1230, 
1400), warsztaty i lekcje muzealne, projekcje i prezentacje filmowe, 
spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej i in. 

1000-1530 

 
Zapraszamy na barkę – wstęp gratis 
Wystawy, Projekcje multimedialne non-stop, Kiermasz książek 

wydawnictwa FOMT, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej 
16

00
- 22

00
 Głogów - Wrocław przejazd 

 
6 czerwca wtorek – 7 czerwca środa 
8

00
- 22

00
 Głogów - Wrocław przejazd 

 


