
   
 

   
 

 

 

NA POKŁADZIE 
(GRUPY ZORGANIZOWANE) 

 

Zajęcia mają na celu przybliżyć uczestnikom wiedzę jak działa statek i z czego jest zbudowany, jak musi 

być rozłożony ciężar na nim, jak działa prawo wyporu oraz co sprawia, że płynie. Uczestnicy mogą poznać 

zasady bezpieczeństwa na wodzie, znaki wodne oraz dowiedzieć się czym się różni kamizelka 

asekuracyjna od ratunkowej oraz jak należy ją założyć aby być bezpiecznym na wodzie. 

 

WARIANT 1: spacer + wykład (cena: 15zł/osoba) 

1. Oprowadzanie po Odra Centrum “Jesteśmy na statku”. 

2. Bezpieczeństwo na wodzie – wyjaśnienie znaków wodnych, rodzajów kamizelek ratunkowych, 

zabawa w zakładanie kapoka na czas (wykład). 

3. Odra Cafe – kawiarnia na pokładzie, dostępna dla wszystkich: bajgle, tarty, ciasta, pyszna kawa. 

 

WARIANT 2: spacer + wykład + wybrany warsztat (cena: 40 zł/osoba) 

1. Oprowadzanie po Odra Centrum “Jesteśmy na statku”. 

2. Wykład o bezpieczeństwie na wodzie – wyjaśnienie znaków wodnych, rodzajów kamizelek 

ratunkowych, zabawa w zakładanie kapoka na czas. 

3. Wybrany warsztat: Mała Szkutnia lub Akademia Węzłów  

4. Opcjonalnie: rejs motorówką w grupach po 8 osób (+10 zł/os.) 

5. Odra Cafe – kawiarnia na pokładzie, dostępna dla wszystkich: bajgle, tarty, ciasta, pyszna kawa. 

 

KONTAKT I ZAPISY 

• Tel. 512 40 60 60 

• E-mail. zapisy@onwater.pl  

• Strona www: https://odracentrum.org/  

• Facebook: https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/  

• Odra Centrum, wybrzeże Juliusza Wyspiańskiego 5B, Wrocław (obok Mostu Grunwaldzkiego) 

mailto:zapisy@onwater.pl
https://odracentrum.org/
https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/


   
 

   
 

 

 

EKOLOGIA 
(GRUPY ZORGANIZOWANE) 

 

Zajęcia mają na celu przybliżyć uczestnikom wartość niskoemisyjności, oszczędzania wody w domu oraz 

mieście, przybliżyć zagadnienia hydroponicznej uprawy roślin, idei ZERA WASTE oraz wyjaśnić 

zagadnienia związane z wodą. 

 

WARIANT 1: spacer + wykład (cena: 15zł/osoba) 

1. Oprowadzanie po Odra Centrum z omówieniem niskoemisyjnych rozwiązań. 

2. Mała retencja, hydroponika, oszczędzanie wody - wykład. 

3. Odra Cafe – kawiarnia na pokładzie, dostępna dla wszystkich: bajgle, tarty, ciasta, pyszna kawa. 

WARIANT 2: spacer + wykład + wybrany warsztat lub spacer ekologiczny (cena: 40 zł/osoba) 

1. Oprowadzanie po Odra Centrum z omówieniem niskoemisyjnych rozwiązań. 

2. Mała retencja, hydroponika, oszczędzanie wody - wykład. 

3. WYBRANY WARSZTAT: Hydroponika / Laboratorium wody (pomiary twardości wody, badania 

kropli wody pod mikroskopem) / Zero Waste w kuchni – (segregacja odpadów, przechowywanie 

żywności, urządzenia niskoemisyjne).  

SPACER EKOLOGICZNY: spacer wzdłuż rzeki Oława - przewodnik omawia najważniejsze 

zagadnienia dotyczące ochrony ptaków, segregacji odpadów, ochrony przyrody. Uczestnicy biorą 

ze sobą lornetki oraz sprzęt do zbierania śmieci.  

4. Opcjonalnie: rejs motorówką w grupach po 8 osób (+10 zł/os.) 

5. Odra Cafe – kawiarnia na pokładzie, dostępna dla wszystkich: bajgle, tarty, ciasta, pyszna kawa. 

 

KONTAKT I ZAPISY 

• Tel. 512 40 60 60 

• E-mail. zapisy@onwater.pl  

• Strona www: https://odracentrum.org/  

• Facebook: https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/  

• Odra Centrum, wybrzeże Juliusza Wyspiańskiego 5B, Wrocław (obok Mostu Grunwaldzkiego) 

mailto:zapisy@onwater.pl
https://odracentrum.org/
https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/


   
 

   
 

 

 

HISTORIA 
(GRUPY ZORGANIZOWANE) 

 

Zajęcia mają na celu wzmocnić tożsamość młodych Wrocławian z Rzeką Odrą poprzez opowieść 

przenoszącą uczestników do ubiegłych lat. Uczestnicy poprzez oglądanie zbiorów Odrateki - starych 

pocztówek, artefaktów związanych z rzeką i Wrocławiem - mogą dowiedzieć się jak wyglądał Wrocław z 

czasów ich rodziców, dziadków i starszych. Poznają ważne, przełomowe wydarzenia w historii. Zostanie 

im przybliżona również wiedza z zakresu wrocławskich mostów - w tym również ich różnorodności 

konstrukcyjnej. 

 

WARIANT 1: spacer + wykład (cena: 15zł/osoba) 

1. Oprowadzanie po Odra Centrum z omówieniem zbiorów Odrateki. 

1. Wykład “Odra - rzeka wielu pokoleń”. 

2. Odra Cafe – kawiarnia na pokładzie, dostępna dla wszystkich: bajgle, tarty, ciasta, pyszna kawa. 

 

WARIANT 2: spacer + wykład + gra terenowa lub warsztaty fotograficzne w terenie (cena: 40 zł/osoba) 

1. Oprowadzanie po Odra Centrum z omówieniem zbiorów Odrateki. 

2. Wykład “Odra - rzeka wielu pokoleń” 

3. Gra terenowa “Wrocławscy poszukiwacze historycznych pereł” lub warsztaty fotograficzne w 

terenie. 

4. Opcjonalnie: rejs motorówką w grupach po 8 osób (+10 zł/os.) 

5. Odra Cafe – kawiarnia na pokładzie, dostępna dla wszystkich: bajgle, tarty, ciasta, pyszna kawa. 

 

KONTAKT I ZAPISY 

• Tel. 512 40 60 60 

• e-mail: zapisy@onwater.pl  

• Strona www: https://odracentrum.org/  

• Facebook: https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/  

• Odra Centrum, wybrzeże Juliusza Wyspiańskiego 5B, Wrocław (obok Mostu Grunwaldzkiego) 

mailto:zapisy@onwater.pl
https://odracentrum.org/
https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/

