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Dołącz Do NaS!
Wesprzyj nas swoimi pomysłami, swoim

doświadczeniem, swoją pasją.

zapraszamy do publikowania własnych
artykułów w seriach wydawniczych

publikowanych rokrocznie przez Fundację:
Archeologia Przemysłowa, Technika w Dziejach Cywilizacji  

i Dolnośląska Akademia Lotnicza. 

zachęcamy również do umieszczania krótszych
artykułów w miesięczniku Archeologia

Przemysłowa, dostępnym na stronie FoMT

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury

PARTNERZY: 

oDRzaNSKa oDySeja to rejs prowadzony muzealną 
barką po odrze, przypominający kulturotwórczą rolę 
rzek w dziejach Polski. jej celem jest stymulowanie 
kreatywności i aktywizacja twórcza wielu grup spo-
łecznych, dzieci, młodzieży i seniorów, także niepeł-
nosprawnych na polu ochrony dziedzictwa mate-
rialnego i duchowego odry. codziennie cumujemy 
w innym porcie, a chętni mogą wejść na pokład i wziąć 
udział w: warsztatach, spotkaniach, wystawach, 
projekcjach filmowych, pokazach gier terenowych 
i zabawach, koncertach muzycznych, „wieczorach” 
poezji i literatury odrzańskiej, a także spotkaniach 
z weteranami żeglugi odrzańskiej, samorządowcami 
i animatorami kultury. 

Fundacja 
otwartego Muzeum Techniki

Muzeum odry

Odrzanska 
Odyseja 

zdjęcia © KRySTyNa SzczePaNIaK 

•  wystawy
•  projekcje filmowe
•  wieczory poezji
• koncerty

•  gry terenowe
•  zabawy

•  wykłady
• konferencje
•  lekcje muzealne
•  warsztaty



MuzeuM oDRy PRzeDSTaWIa SIę

Wrocławskie Muzeum odry FoMT to jedyne w Polsce 
i wyjątkowe muzeum żeglugi śródlądowej w europie. Po-
wstało w 1998 roku, gdy udostępniony został zwiedzają-
cym holownik parowy „Nadbor”. W 2003 roku Fundacja 
uratowała dźwig pływający „Wróblin” z roku 1939, a rok 
później barke pływającej „Irena” z 1936 roku. Najnowszym 
jej  jest jeden z pierwszych pchaczy śródlądowych  „Krab”. 
Na statkach Muzeum odry odbywają się wydarzenia kul-
turalne, warsztaty dla młodzieży  oraz spotkania klubów 
żeglarskich, Dolnośląskiej akademii Lotniczej. 
Muzeum prowadzi Fundacja otwartego Muzeum Tech-
niki- organizacja pozarządowa powołana do życia 25 lat 
temu z inicjatywy przedsiębiorców, rektorów wrocław-
skich uczelni wyższych i entuzjastów historii techniki.

BaRKa IReNa  
statek flagowy odrzańskiej odysei

zbudował ja Saturnin Marzątka, na łące nad Brdą, w kon-
strukcji stalowej, nitowanej, jako krytą barkę, z trzema ła-
downiami. Do 1989 r. barka eksploatowana była na Kanale 
Bydgoskim i na odrzańskiej Drodze Wodnej. Po zakończo-
nym w 2016 remoncie pełni teraz rolę pływającego mu-
zeum. Ma ponad 41 m długości, niemal 5 szerokości a w jej 
wnętrzu znajdują się sale warsztatowe, wystawy i kolekcja 
muzealna poświęcone historii żeglugi śródlądowej, mode-
le statków, kolekcja zabytkowych komputerów. 

DLa SzKół PoDSTaWoWych I śReDNIch:
•  lekcje muzealne
•  warsztaty: filmowe, fotograficzne, plastyczne,
•  warsztaty rewitalizacyjne dla młodzieży, 
•  gry terenowe,
•  zabawy

zaPRaSzaMy PRzeDSzKaKI:
• zabawy, warsztaty plastyczne i modelarskie

DLa oSóB INDyWIDuaLNych:
•  wystawy
•  projekcje filmowe
•  warsztaty modelarskie
•  wieczory poezji
•  spotkania z weteranami żeglugi śródlądowej
• konferencje i spotkania środowiskowe  
 z udziałem władz samorządowych
• koncerty muzyczne
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MiAsTA PERTNERskiE: 


