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Wydanie specjalne z okazji: DNIA ODRY   Biuletyn   Nr 187    Rok XIX                 18 wrzesień 2021 r. 
 

 

Kiedy Ty mówisz Odra 
Książka dedykowana jest pamięci marynarzy odrzańskich i prezentuje utwory 146 autorów o Odrze. 

       To nie fraszka 
  Kiedy Ty mówisz „rzeka”, to ja słyszę „Odra” 

  Kiedy Ty „dom” powiadasz, to ja słyszę „Polska” 

Kiedy Ty mówisz „Odra”, to ja słyszę „ręka” 

Pewne ramię, na którym Twój dom się opiera. 
 

RAFAŁ WOJACZEK - Jerzemu Plucie 

Wiersz pochodzi z antologii wierszy pn. „Kiedy Ty 

mówisz Odra” autorstwa Ryszarda Sławczyńskiego. 

W antologii znajduje się też 10 ludowych pieśni 

śląskich z przełomu XIX i XX wieku, wiersze 

mówią nam jak postrzegano rzekę Odrę na 

przestrzeni 500 lat. 
 

Dni Odry w 2021 roku odbywają się 18 września, gdyż z powodu pandemii organizatorzy byli 

zmuszeni zmienić termin majowy na czas o małej ilości zakażeń.  

Jest właśnie teraz wyśmienita okazja zaprezentowania możliwości wykorzystania najważniejszej 

rzeki we Wrocławiu. Odra posiada duży potencjał transportowy, choćby przenosząc przewozy 

kontenerowe z autostrad A4 i A2 na Odrzańską Drogę Wodną, która posiada znaczne rezerwy 

transportowe i pomimo ewidentnych korzyści ekonomicznych i ekologicznych przewóz towarów 

barkami stanowi zaledwie 0,1% ogólnej wielkości ładunków w Polsce. Są jednak ładunki, przy 

których żegluga w zasadzie jest bezkonkurencyjna, tj. transport wielkich konstrukcji o dużym tonażu 

tzw. towary wielkogabarytowe. Po moście nie może przejechać ładunek o wadze 2000 ton a pod 
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mostem może przepłynąć statek 

nawet ze znacznie cięższym 

ładunkiem! Statkami śródlądowymi 

coraz częściej wozi się ładunki 

wielkogabarytowe, które stają się 

specjalnością branży żeglugowej! 

Odra jest dobrem dla Wrocławian o 

dużym potencjale ekonomicznym i 

rekreacyjnym a jednocześnie 

cennym zasobem przyrodniczym! 

Głoszone półprawdy o 

proekologicznym transporcie 

kołowym wprowadzają 

społeczeństwo w błąd i lekkomyślnie gotowi jesteśmy zgodzić się na likwidację w Polsce gałęzi 

transportu najbardziej ekologicznego, jakim jest żegluga śródlądowa. 

O żegludze śródlądowej, o życiu i pracy na wodzie, o wyjątkowej wartości z rzeki Odry można się 

dowiedzieć i zobaczyć na Odra Centrum albo tuż obok w Muzeum Odry Fundacji Otwartego Muzeum 

Techniki prof. Stanisława Januszewskiego, który jest prekursorem chronienia zabytków związanych z 

żeglugą śródlądową.  

Viadrus Bóg Odry 

 
Plakat z informacją o prezentacji filmu w ramach Dnia Odry. Link z inf.o 

premierze filmu: http://klubmil.pl/1892021-premiera-filmu-pt-odra-poezja-rzeki 

Więcej informacji na stronach BMP oraz Facebook: Bractwo Mokrego Pokładu | Facebook 

 

Materiały do biuletynu zebrał: Władysław Wąsik, kontakt tel. 600 783 148  

Bractwo Mokrego Pokładu z siedzibą: 51-414 Wrocław, ul. Toruńska 72.  

Korespondencję prosimy kierować na adres jw. z dopiskiem Bractwo Mokrego Pokładu. Adres 

mailowy: admin@bractwomp.eu Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: 

https://bractwomp.eu/archiwum-e-biuletynu  

http://klubmil.pl/1892021-premiera-filmu-pt-odra-poezja-rzeki
https://www.facebook.com/Bractwo-Mokrego-Pok%C5%82adu-644717025564180
mailto:admin@bractwomp.eu
https://bractwomp.eu/archiwum-e-biuletynu
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Mapka pochodzi z publikacji „Die Oder”, która się ukazała w okresie międzywojennym, polskie 

nazwy naniesione zostały przez Janusza Fąfarę. 
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Zdjęcia oraz opracowanie graficzne Janusz Fąfara. 


