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OFERTA MUZEUM ODRY (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki)
w ramach projektu SZKOŁA W MIEŚCIE
Muzeum Odry i Fundacja Otwartego Muzeum Techniki – o nas
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki została powołana do życia 20 lat temu z inicjatywy przedsiębiorców,
rektorów wrocławskich uczelni wyższych oraz pasjonatów historii techniki. Od tego czasu niezmiennie
Prezesem FOMTu pozostaje dr hab. Stanisław Januszewski, wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej
(obecnie na emeryturze), historyk techniki z długoletnim doświadczeniem. Misją Fundacji stało się
propagowanie wiedzy na temat zabytków techniki (w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i
młodzieży), ich ochrona , gromadzenie archiwaliów z nimi związanych, dokumentacji i fotografii, badania
naukowe wokół zespołów i poszczególnych obiektów i stworzenie Otwartego Muzeum Techniki – sieci
zabytkowych obiektów i założeń przemysłowych. Od końca lat 90. XX wieku siedzibą Fundacji jest zabytkowy
Holownik Parowy „Nadbor” (przycumowany naprzeciw gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej). W
kolejnych latach wraz z Dźwigiem Pływającym „Wróblin” i barką „Irena” stał on się rdzeniem Muzeum Odry,
jednym z elementów idei otwartego muzeum. Fundacja publikuje rocznie średnio 4 książki, poruszające
kwestie historii techniki, rewitalizacji obiektów technicznych i ich ochrony, prowadzi szereg projektów i badań.

Oferta
Miejsce –
Muzeum Odry (Wybrzeże Wyspiańskiego 27, naprzeciw gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej) – trzy
zabytkowe jednostki żeglugi śródlądowej, każda z zachowanymi podzespołami (w tym maszynownia i
kotłownia na Nadborze), dwoma salami wykładowymi, wystawą dotycząca wrocławskiego węzła wodnego i
historii żeglugi odrzańskiej.

Zajęcia na statkach –
- h ist o ria, ge o graf ia –
zajęcia tematyczne: powiązanie poznawania jednostek, wystaw, z zagadnieniami podstawy programowej
dotyczącymi życia w regionie. Zajęcia mogą trwać np. 1,5 godziny, gdzie w tym czasie dzieci/młodzież mogą
zobaczyć Muzeum Odry oraz posłuchać 45 minutowej prelekcji na temat któregoś z wybranych tematów
(prezentacja multimedialna plus wykład dostosowany do wieku słuchaczy). Mogą to być m.in.:
- Odra w czasie i przestrzeni (znaczenie rzeki w historii miasta Wrocławia),
- Zabytki wrocławskiego węzła wodnego,
- Codzienność i praca na holownikach parowych (prelekcja połączona z gawędami kapitanów
żeglugi sprzed lat [Fundacja współpracuje z Bractwem Mokrego Pokładu – grupą byłych
kapitanów żeglugi, dawnych wykładowców Technikum Żeglugi Śródlądowej i armatorów
odrzańskich], bogatą ikonografią historii żeglugi odrzańskiej),
- Historia żeglugi odrzańskiej,
- Zabytki techniki Wrocławia
- Wielka Rewolucja Przemysłowa,
- Gospodarka II Rzeczypospolitej,
- Gospodarka w okresie PRLu,
- Wynalazczość Wielkiej Emigracji,
- Rozwój polskiej myśli technicznej,
- Polscy inżynierowie i ich dzieła na świecie w XIX wieku.
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dostosowanych do podstawy programowej z zakresu historii
techniki, gospodarki, logistyki, turystyki industrialnej, a nawet historii sztuki (np. na temat rewitalizacji,
architektury industrialnej etc.) – wszystko zależy od Państwa potrzeb.

- t e ch n ika, f izyka , m at em at yka –
zajęcia adresowane do szkół podstawowych i gimnazjalnych, połączone z warsztatami na pokładach
statków:
- nauka wiązania węzłów żeglarskich,
- wykonywanie modeli holownika parowego z papieru (posiadamy odpowiedni model) – zajęcia te
mogą być połączone z lekcją matematyki (temat figur przestrzennych),
- zajęcia plastyczne na pokładzie,
- doświadczenia dotyczące wyporności – w sali wykładowej nauczyciele fizyki mogą opowiedzieć o
prawach, zaś na przykładzie wyporności statków pokazać działanie prawa w praktyce) – te zajęcia
jako jedyne z proponowanych musiałby jednak przeprowadzać nauczyciel zainteresowanej szkoły,
Fundacja może przygotować odpowiednie doświadczenia,
- wolontariat – czyszczenie pokładów Nadbora i Wróblina (np. w trakcie godzin wychowawczych)
zajęcia adresowane do młodzieży licealnej: konserwacja i wolontariat – w ramach lekcji wychowawczych
można zainteresować młodzież formą wolontariatu, poprzez 1,5 godzinną konserwację na pokładach
statków – od drobnych czynności naprawczych po malowanie poszycia.
UWAGI:
-

powyższe zajęcia można dowolnie dostosowywać do potrzeb dzieci i młodzieży oraz możliwości
czasowych danej grupy,
ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych jednorazowo na pokładach znajdować się mogą
grupy do 35 osób,
w okresie od listopada do lutego odbywają się jedynie zajęcia w sali wykładowej (bez zwiedzania
Muzeum Odry, z uwagi na aurę).

Zajęcia w mieście –
wycieczka śladami dziejów techniki we Wrocławiu (w ramach zajęć z geografii, historii, techniki). Dla chętnych
grup zorganizowanych (od 15 do 35 osób) przeprowadzamy warsztaty terenowe – proponujemy trasy
połączone z prelekcją – związane z wybranymi wrocławskimi zabytkami techniki oraz z historią śródmiejskiego
węzła wodnego. Trasy alternatywne:
- wrocławskie elektrownie wodne,
- przemysł wysp odrzańskich,
- zabytki budownictwa wodnego śródmiejskiego węzła wodnego,
- mosty centrum Wrocławia,
- wodociągi wrocławskie,
- komunikacja miejska Wrocławia,
- przepompownia wody Świątniki (potrzeba zorganizowania transportu).
Zajęcia trwają ok. 3 godzin

Koszt y –
Godzina zajęć jednej grupy na statkach wynosi 100 zł, z kolei zajęć warsztatowych (np. wykonywanie modeli
statków) i terenowych – 150 zł. Przeprowadzenie własnych zajęć na pokładach statków (wynajęcie
przestrzeni) – również 100 zł./ 1 godz.

Prow adzący zajęcia –
mgr Wioletta Wrona - Gaj – kustosz Muzeum Odry, historyk sztuki, historyk, urbanista (ze specjalizacją
dokumentalistyka konserwatorska oraz z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi), posiadająca
doświadczenie w pracy z dziećmi i wiedzę z zakresu historii techniki.
dr hab. Stanisław Januszewski – Prezes FOMT, historyk techniki z wieloletnim doświadczeniem, kierownik
Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki, autor wielu projektów i wydarzeń, związanych z ochroną
kultury technicznej.
Współpracownicy Fundacji – pasjonaci historii techniki z wykształceniem wyższym technicznym bądź
humanistycznym (wszyscy prowadzą prace badawcze z zakresu historii techniki) oraz członkowie Bractwa
Mokrego Pokładu – kapitanowie żeglugi i byli wykładowcy Technikum Żeglugi Śródlądowej.
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:
Wszelkie zapytania proszę kierować do Stanisława Januszewskiego, tel. 882 116 779, nadbor@fomt.pl.
Informacje na temat działalności Fundacji znajdą Państwo na stronie naszej organizacji: www.fomt.pl

Serdecznie zapraszamy!

