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Redaktorki

Cud nad Wisłą uratował Polskę od
zguby, cud nad Odrą dał Polsce Śląsk.

Wymiar kulturowy Odry jest kluczowy z punktu widzenia województwa śląskiego.
Celem szerokiego projektu, jakim jest „ODRAzu widać KULTURĘ!”, jest rewitalizacja
zainteresowania kulturowym, turystycznym, edukacyjnym oraz społecznym aspektem

Cudu nad Wisłą i cudu nad Odrą nie

rzeki Odry i Kanału Gliwickiego w województwie śląskim. To działanie bardzo ważne

stworzył żaden dyktator, żaden mo-

w kontekście budowania pozytywnego obrazu rzeki. Ważne, że rozmawiamy zarówno

carz, który wziął odpowiedzialność
za losy narodu, ale duch narodu, jego
solidarność narodowa, duch obywatelski i poczucie odpowiedzialności
każdego obywatela.
Wojciech Korfanty

o dziedzictwie, jak i stanie obecnym oraz przyszłości Odry. Pytanie „Czy płynie w nas
Odra?” ma symboliczne znaczenie, biorąc pod uwagę nowoczesną tożsamość kulturową mieszkańców województwa śląskiego i stanowi ważny element refleksji na temat
przeszłości i dnia dzisiejszego kultury i gospodarki Górnego Śląska.

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Odra w całkiem niedalekiej przeszłości była układem krwionośnym i sytemem nerwowym
niemal całej zachodniej Polski. Na nią nakładała się gęsta sieć połączeń kolejowych.
Wszystko to było wykorzystywane w aspekcie najtańszego transportu śródlądowego
i kolejowego, a na tej bazie nie tylko gospodarczo rozwijała się cała zachodnia Polska, ale
także nasze porty morskie w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Na to wszystko nakładały
się funkcje turystyczne, edukacyjne i kulturowe. Kultura rzeki Odry ma bardzo szerokie
znaczenie dla całej zachodniej Polski od województwa zachodniopomorskiego aż po
województwo śląskie. Nie można też zapominać o naszych sąsiadach: Skandynawii,
wschodnich landach Niemiec i Europie Południowej, będących od setek lat beneficjentami
wszelkich połączeń wzdłuż zachodniej Polski. Powinniśmy ciągle zacieśniać współpracę
naszych województw wzdłuż Odry wraz z Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem, tak
by znowu Odrzańska Droga Wodna integrowała całą naszą Polskę Zachodnią , zarówno
gospodarczo, jak i kulturowo. Odra powinna łączyć polskie regiony i całą sąsiadującą
z nami Europę. Winniśmy to naszym przyszłym pokoleniom.

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Odra i Kanał Gliwicki interesują nas jako przestrzeń kulturowa, obszar, którego bogactwo warto opisywać, interpretować w nowej rzeczywistości. Istotna jest integracja
sił społecznych, by dostrzegać potencjał szlaków śródlądowych na terenie naszego
województwa. Odra – przez wieki miejsce pracy i życia mieszkających przy niej ludzi –
wymaga nowego odczytania, nauczenia się na nowo kultury bycia z tą rzeką.

Adam Pastuch
Dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
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Małgorzata Tkacz-Janik, Anna Cieplak

JAK SPRAWDZAŁYŚMY,
CZY PŁYNIE W NAS ODRA
Akcja „Śląski Wianek dla Odry”, zorganizowana na przełomie czerwca i lipca
2019 roku przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w ramach obchodów
Międzynarodowego Roku Odry, była czymś w rodzaju nawigowanych,
kulturoznawczych badań terenowych.

Pokora
Wysłanie wianka nad morze wraz z załogą ślą-

i Czech oraz spojrzenie globalne w trudnej erze

skiego 40. Międzynarodowego Rejsu Przyjaźni

antropocenu.

PTTK (w miejsce corocznych słynnych odrzańskich
Flisów) z Mariny w Gliwicach wprost do Szczecina

Tak powstawała też koncepcja niniejszej publika-

było tylko jednym z elementów całorocznego pro-

cji. Poszczególne teksty zjawiały się przed nami

jektu „ODRAzu widać KULTURĘ!”. Pełna przeszkód

niczym kolejne zaskoczenia, że Odra wciąż i wciąż

wodna droga RIK-owskiej galandy przyniosła

odsłania przed nami nowe tematy. Zaprosiłyśmy

wiele odkrywczych, dosłownych i symbolicznych

do współtworzenia tego magazynu o rzece, o czym

meandrów istniejących w obecnie uprawianej

świadczy format i layout, autorki i autorów, którzy

narracji o Odrze w Polsce i poza jej granicami.

już jakiś czas przyglądają się fenomenowi Odry
z różnych stron, w interdyscyplinarnej, barwnej

„Nie zrewitalizujemy trwale rzeki bez społecznej

patchworkowej syntezie próbując zatrzymać na

świadomości” – myślałyśmy i rozmawiałyśmy

chwilę odrzańskie panta rhei.

o tym nieustannie, zadając kolejne pytania o rzekę,
organizując różne wydarzenia i rozmawiając z eks-

Pieśniarze i bardowie, kulturoznawcy, wodniacy,

pertami oraz ze społecznościami nadodrzańskimi.

literaturoznawczynie, edukatorzy, historycy, ekolo-

Stawiałyśmy te pytania sobie i innym, ludziom

dzy, publicyści i artystki odpowiadają tu na pytanie:

i instytucjom napotkanym na szlaku Odrzańskiej

czy płynie w nich, w nas Odra? Wierzymy, że to

Drogi Wodnej. Interesowało nas wszystko: historia,

wielopoziomowe i wielorakie podejście do tematu

czas teraźniejszy, dziedzictwo i przyszłość rzeki. Jej

Odry stworzyło nowe możliwości interpretacyjne

znaczenie dla Śląska, Polski, sąsiadów z Niemiec

i poznawcze, a także etyczne, gdyż tak jak Mary

9
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Anne Warren postrzegamy rzekę również jako

cych podziw hydrotechnicznych doskonałości

swoisty podmiot moralny 1.

i genialnych rozwiązań kanałów Kłodnickiego
i Gliwickiego?

Fenomen Odry pozostaje rzecz jasna nieuchwytny. Płynie. Jednak w ramach projektu „ODRAzu

Zobaczyłyśmy Odrę z lotu ptaka oraz z perspek-

widać KULTURĘ!” udało się nam stworzyć mały

tywy człowieka, i chyba głównie dzięki temu

opis rozległego obrazu, jak i jaka płynie dzisiaj

inspiracje do zadawania kolejnych pytań o nie-

Odra w środku Europy? I to nie tylko w kontekście

jednoznaczność kulturowego dziedzictwa Odry

rocznicy 200-lecia podpisania Protokołu bogumiń-

rodziły się wolne od jakichkolwiek uprzedzeń.

skiego, który jako pierwszy akt prawny regulujący

Dziadkowie jednej z nas przybyli na Śląsk bydlę-

Odrę na wieki oraz niejako przypieczętowując

cymi wagonami z Kresów, druga ma korzenie

ubiegłe stulecia, uczynił rzekę przede wszystkim

w Zagłębiu – czujemy płynność historii i złożoność

„poddaną i pracującą dla człowieka”, ale także

tożsamości, więc Odra wydała się nam pod tym

zdaje się uchwyciłyśmy ten fragment jej dzisiej-

względem bardzo interesującym, nowoczesnym

szego obrazu, który powstaje właśnie w mocnym

i niesłychanie ważnym dla Śląska i Polski tematem.

zderzeniu z polityką i gospodarką, a my wciąż
jeszcze mogłyśmy go zdyskontować i pokazać

Nasz magazyn pokazuje, że każdy ma swoją Odrę.

marzenia, jakiej Odry chcemy.

Dla jednych to „rzeka templariuszy”, dla innych
rzeka z „Narrenturm” Andrzeja Sapkowskiego.

Szukałyśmy narracji spajających te marzenia, ale

Dla powojennego pokolenia to rzeka, o której

i pęknięć, czując, że te drugie mają wielką moc.

Rafał Wojaczek pisał: Kiedy Ty mówisz „rzeka”, to

Wedle części odpowiedzi, które usłyszałyśmy lub

ja słyszę „Odra”/Kiedy Ty „dom” powiadasz, to

przeczytałyśmy – dla niektórych Odra do dziś dnia

ja słyszę „Polska”./ Kiedy Ty mówisz „Odra”, to

to przede wszystkim rzeka Ziem Odzyskanych,

ja słyszę „ręka”/Pewne ramię, na którym Twój

a nawet „rzeka protestancka” czy „rzeka Hitlera”.

dom się opiera. Dla kogoś innego z kolei to rzeka,

Graniczna, dzieląca, obca. Do 1946 roku w jurys-

w której utopił się poeta Tomasz Pułka2. Odrze

dykcji rosyjskiej, stąd „nie nasza”, „obca”, zupełnie

poświęcają uwagę polska noblistka A.D. 2019

inna niż błękitna i swojska Wisła. Czy jednak w tym

Olga Tokarczuk3 i Horst Bienek4, rzeka powraca

zestawieniu nieco bardziej szary koloryt stosun-

w „Kulcie” Łukasza Orbitowskiego wraz z czymś

kowo płytkiej i górzystej Odry miałby przestać się

w rodzaju suplementu, czyli otoczeniem Oławy.

nam podobać? Czy miałybyśmy się nie poddać

Od profesor Doroty Simonides dowiadujemy się,

urokowi i nie pozwolić podziwiać w skupieniu

jak ogromny stanowi Odra rezerwuar legend, ry-

piękna przyrody Granicznych Meandrów Odry

tuałów, znaków i symboli. To materiał nie tylko na

w Chałupkach czy doliny Odry, gdy jesienią stacjo-

kilka dobrych serialowych sezonów czy scenariuszy

nuje tam dziewięćdziesiąt tysięcy żurawi? Ptaki nie

gier albo questingów, ale przede wszystkim zapis

zastanawiają się, czy są w Polsce, czy w Niemczech,

emocjonalności i stosunku uczuciowego do rzeki.

bo granice nie mają dla nich znaczenia. Chciałyśmy
przejąć to spojrzenie, tę perspektywę rzeki. Taka
ptasia soczewka otwierała naszą percepcję, nie
ograniczając. Odpowiadało to nam, bo czy miałyśmy, bacząc na polsko-niemieckie resentymenty,
nie docenić monumentalnej architektury „Wieży
Bismarcka”, Domków Dyrektorskich w Szczecinie
projektowanych przez Adolfa Speera czy budząMałgorzata Tkacz-Janik (z lewej) i Anna Cieplak
podczas „Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej”
w Katowicach zorganizowanej przez
Regionalny Instytut Kultury 21 czerwca 2019
Foto: Irena Kontny
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Nad Odrę w okolicy Opola panny młode chodziły

w dawnym stylu oraz codzienna praca: portów,

czej enklawie, ostatniej dzikiej rzece w Europie.

żegnać się z rzeką, gdy musiały, wychodząc za

śluz, elektrowni wodnych, zakładów przemysło-

Te narracje rzadko się spotykają, dlatego stara-

mąż, wyjechać i opuścić ją. „Kocham Odrę, choć

wych zlokalizowanych nad Odrą i częściowo marin.

łyśmy się tworzyć platformę dla takiej rozmowy.

podczas powodzi tysiąclecia zabrała mi wszystko,

Inna propozycja mówi o Odrze jako przyrodni-

13

i książki, i mój dom” – ze łzami w oczach przyznała
się nam intymnie do mocnego związku z rzeką
mieszkająca w Kępie profesor Dorota Simonides.

Kultura

Powódź jako temat wracała do nas wielokrotnie.
Miesiące zaprzyjaźniania się z rzeką pokazały nam,

Dla dawnych flisaków (nazywanych w okolicach

Stało się dla nas jasne, że wyrosły nowe pokolenia,

że powódź tysiąclecia w 1997 roku, ta sama, która

Opola „matackourzami”) Odra stanowiła główną

dla których Odra jest już całkiem „nasza”, i nie

przyniosła ból, straty, szkody i śmierć, stała się

przestrzeń życia. Płynąc od brzegu do brzegu – jak

mamy tutaj na myśli wyłącznie symbolicznego

podwaliną „nowego społeczeństwa nadodrzań-

słyszymy to w pieśniach według tekstów zebra-

wymiaru mianownika narodowego, ale przede

skiego”, które próbuje zrozumieć rzekę, żyć z nią

nych przez profesora Adolfa Dygacza – flisacy

wszystkim postrzegamy tak lokalne odmiany bu-

„od nowa”, ale już z pewną pokorą i zrozumieniem

tworzyli kiedyś swoistą kulturę nadodrzańską

dowania społecznej, gospodarczej czy artystycznej

dla silnego odrzańskiego flow.

wraz z jej kulturowym bogactwem. Czy można

relacji z rzeką. Zauważyłyśmy też zmianę, która

ją przywrócić? I po co?

polega na wzmacniającym się poczuciu wspólnot
lokalnych, że Odra to dobro wspólne, które nie

W obszarze środkowej Odry wielu samorządowców
zainwestowało w odbudowę i budowę „nowej”

Dzisiaj można obserwować, jak na różne sposoby

zna granic. Owe nowe pokolenia, pozbawione

Odry już dekadę temu. Dziś rozumieją więcej i dość

ludzie żyją z Odrą. Wielu wodniaków, miłośników

traum z przeszłości, wydają się chcieć budować

jasno przyznali, że zbyt niefrasobliwie traktujemy

Odry oswaja mieszkańców nadodrzańskich miast

nad Odrą otwartą przestrzeń dla różnorodno-

w Polsce zmiany klimatyczne i nowe wyzwania

i miasteczek z wodą i z życiem nad wodą. Rzeka,

ści. Wodniacy, aktywiści wodni, artystki i artyści

ekologiczne, które mają ogromny wpływ na to, jak

pozostając żywiołem, jest już inną niż kiedyś prze-

pływają po Odrze kajakami, galarami, statkami,

i jaka płynie dziś Odra. Władze Bytomia Odrzań-

szkodą dla ludzi. Stanowi pozytywne, naturalne

śpiewają o niej i słuchają nad Odrą jazzu czy nowej

skiego i Nowej Soli oraz np. aktywistów z Cigacic

wyzwanie, z którym jednak warto się mierzyć.

muzyki elektronicznej. Nowi ludzie znad Odry

można uznać za pionierów przywracania idei

Tak został wymyślony pierwszy rejs z udziałem

budują z rzeką oraz wokół niej przemysł, biznes

zwracania się ich miast twarzą do rzeki po wielkiej

osób niedowidzących z Gliwic do Szczecina zor-

i sztukę. Te środowiska najsilniej powracają do

powodzi, ale też w obliczu niezbyt poważnie po-

ganizowany przez Yacht Club Gliwice, a także

„odrzańskiego kontekstu kulturowego”, intere-

traktowanego narastającego gwałtownie kryzysu

pierwszy w Polsce kurs dla asystentów osób z nie-

suje je idiolekt Odry, historia, dziedzictwo i jego

klimatycznego. Przygotowana infrastruktura tury-

pełnosprawnościami, aby mogły pływać, dzięki

transformacja w przyszłość.

styczna w postaci dużych jednostek pływających,

programowi napisanemu i zrealizowanemu przez

które miały ożywić wodną turystykę w obszarze

klub kajakowy „Meander” z Chałupek.

Kapitan Wojciech Skóra z Małgorzatą Tkacz-Janik
w Marinie Gliwice podczas przekazania galandy
załodze 40. Międzynarodowego Rejsu Przyjaźni PTTK
Foto: Monika Burszczan

Program Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, nomen omen pozostającego w wiel-

środkowej Odry, nie sprawdziła się. Także w tym
roku tamtejszy stan wody uniemożliwił pływanie

Po Odrze i wzdłuż Odry poruszamy się dziś inaczej.

kim, śląskim dorzeczu Odry, na pewno nie zdołał

(poza kajakami i małymi galarami), śląska galanda

Odrzański Szlak Wodny to także marka turystyczna

połączyć trwale działań prokulturowych od Gór

musiała przedostać się przez Niemcy, aby wrócić

i charakterystyczne inicjatywy oraz miejsca, jak np.

Odrzańskich do Szczecina, ale zainicjował debatę

na wodę powyżej płycizny. Meldunek z trasy był

artystyczne przystanie, „statki kultury” czy projekty

o fragmentaryczności Odry. Nurtowało nas nie tyl-

bardzo prosty. Nie ma wody, nie możemy płynąć!

proczytelnicze, np. „płynne czytanie” organizowane

ko pytanie o to, jak inaczej na rzekę mogą patrzeć

Wianek z Regionalnego Instytutu Kultury w Kato-

przez bibliotekę miejską w Kędzierzynie-Koźlu. To

nasi sąsiedzi z Czech i Niemiec, ale też pytanie, jak

wicach doświadczył Odry takiej, jaką ona dziś jest.

także imponujące i społecznie integrujące, skupio-

widzimy Odrę wewnątrz Polski. Dlaczego Odra

ne wokół Odry programy, koncerty, happeningi

jest „do Wrocławia” i „od Wrocławia”? Dlaczego

Jedni chcieliby, aby Odra stała się uregulowaną,

oraz akcje sąsiedzkie we Wrocławiu, Słubicach,

współpraca na linii odrzańskiej przebiega tylko

wybetonowaną niczym Ren rzeką transporto-

Frankfurcie, ale także np. w Gliwicach5.

w ograniczonych odcinkach? Najbardziej niepokoi

wą. W polu semantycznym tej wizji dominują
zysk, opłacalność, rachunek ekonomiczny liczony

„Odrzańska Noc
Świętojańska” odbyła się
21 czerwca 2019
w centrum Katowic.
Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach przygotował
różnorodny program
kulturalny ukazujący Odrę/
zasoby wodne w szerokim
kontekście. Na zdjęciu
przedstawiciel Katowickich
Wodociągów promujący
picie wody z kranu
Foto: Monika Burszczan
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nas ta fragmentaryczność w wizjach politycznych,

wspólnoty, ale też statusu innych-niż-ludzkie istot,

Czy płynie w nas Odra? Na to pytanie wciąż próbu-

postanowiłyśmy więc zapytać o to ekspertów;

a także naszych wobec nich powinności, również

jemy odpowiedzieć, bo jest w Odrze – pewnie jak

odpowiedzi zawarłyśmy w niniejszym magazynie.

wobec rzek. Jak w przypadku Whanganui, świętej

w każdej wielkiej rzece – sens, jaki przypisujemy

rzeki Maorysów, której parlament Nowej Zelandii

uniwersalnym dziełom nie natury, ale kultury

przyznał dwa lata temu osobowość prawną.

właśnie. Etos, patos i logos. Dlatego wysłałyśmy

Flow

śląski wianek do morza, a potem już tylko za nim
podążyłyśmy. 

W tle prawie rocznej kwerendy pojawiły się nowe
ślady i znaczenia rzeki Odry. Muzyka Michała
Zygmunta, której słuchałyśmy, czy stare pieśni
odrzańskie zaaranżowane przez Grzegorza Płonkę
pokazały nam, jak zupełnie inaczej można nie tylko
widzieć i wiedzieć, ale także słyszeć rzekę. Pojawiły
się na naszej drodze reinterpretacje pracy Rogera
w Rudach, dawne pracownice z Nadodrzańskich
Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra” z Nowej
Soli, byli stoczniowcy ze Szczecina, ale także budowniczowie powojennego europejskiego ładu,
którzy oddali dziedzictwo Odry w polskie ręce.
Marki odrzańskie, które opisuje jedna z autorek,
budzą inną nostalgię niż rzeka, ale też w jakiś
sposób są z nią związane. Czy dzisiaj pojawiają
się znów odrzańskie logotypy godne tego, co
powstało kiedyś? Czy wrócą dżinsy i klamry „Odra”?
Czy pamiętamy jeszcze smak cukierków z „Odry”?
Nie myślałyśmy, planując podróż galandy w kwietniu, kiedy padały w Polsce rzęsiste deszcze, czy
aby na pewno będzie się dało dopłynąć Odrą
do morza. Wtedy stan wody był bardzo wysoki,
a już w lipcu, gdy płynęłyśmy środkową Odrą,
w niektórych miejscach żegluga nie była możliwa.
Śląski wianek mimo przeszkód trafił w końcu do
pani Elżbiety Marszałek – niezwykłej kobiety,
wieloletniej organizatorki Flisu Odrzańskiego,
która bywa nazywana „sumieniem Odry”. Dla nas
ukoronowanie jej głowy galandą było klamrą
intencji, które nas niosły z nurtem Odry przez cały
rok. Z nurtem pewnej myśli o rzece – metaforze
moralności, którą wytwarzamy, jeśli potrafimy
zredefiniować dotychczasowe rozumienie nie tylko
Joanna „Star” Czupryniak i Janek Janowski
podczas warsztatów plastycznych „Odrarium”
skierowanych do dzieci
Foto: Monika Burszczan

Foto: Monika Burszczan
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•
D Z I E J E O D RY

Jiří Glonek

tłumaczenie: Magdalena Okraska

HISTORIA ŹRÓDEŁ RZEKI
Szacunek dla źródeł i ujęć wody panuje od starożytności po dziś dzień. Źródło rzeki
Odry należy do tych mniej obfitych, jednak już jej nazwa jest jednym z najstarszych
hydronimów, jakie zna historia, a używa się jej już od X wieku. Artykuł powstał na
podstawie książki Jiřiego Glonka, Petra Dobeša i Jana Losíka pt. „Pramen řeky Odry”,
wydanej w Ostrawie w roku 2015.

Szacunek dla źródeł i ujęć wody panuje od staro-

Oczywiście źródło takiej rzeki musiało budzić

żytności po dziś dzień. Źródło rzeki Odry należy

zainteresowanie w przeszłości. Jednak jego prawi-

do tych mniej obfitych, jednak już jej nazwa jest

dłowe zlokalizowanie sprawiało naszym przodkom,

jednym z najstarszych hydronimów, jakie zna

a zwłaszcza kartografom, duży problem. Dziś

historia, a używa się jej już od X wieku. Nazwa

już na pewno wiemy, że Odra ma swoje źródła

„Odra” ma korzenie indoeuropejskie i pierwotnie

około 1,5 km na północny zachód od wsi Kozlov

oznaczała ona po prostu „wodę” (po grecku odor).

(niemieckiego Koslau), 633 m n.p.m. Jednak przez

Słowianie zwali ją Odra, Niemcy – Oder. Nazwa

długi czas taka lokalizacja źródła – w pobliżu kopca

rzeki nie jest iliryjska, starogermańska ani prasło-

Fidlův (niemieckiego Fiedelhübel – 680 m n.p.m.),

wiańska, jednak z pewnością ma pochodzenie

czyli najwyższego szczytu Gór Odrzańskich, sta-

europejskie. Bywa jej przypisywane znaczenie

nowiła przedmiot wątpliwości, albo przynajmniej

typu „gwałtowna, powstająca z głębin woda, która

nieścisłości. Nawet znani kartografowie, tacy jak

zdziera brzegi”1. Rzeka Odra ma długość 861 km

Mikuláš Kusánský, Erhard Etzlaub, Martin Waldsee

(z dorzeczem 118 861 km kw.) i jest uważana za

müller czy Sebastian Münster, aż do XVI wieku

jedną z wielkich rzek

europejskich 2.

Chociaż jej

polegający na niejasnych danych pochodzących

bieg w przeważającej części pokrywa się z tery-

od znanego starożytnego geografa Ptolemeusza,

torium Polski, to obszar jej źródeł nierozerwalnie

i na licznych wydaniach atlasu ptolemejskiego,

związany jest z Górami Odrzańskimi, którym sama

nie byli w stanie rozwiązać tej zagadki w zado-

rzeka dała nazwę. Odra, której źródło znajduje się

walający sposób. Z tego powodu, po pierwsze,

na historycznym terytorium Moraw, jest często

początki Odry sytuowali bardziej na zachodzie,

uważana za „narodową” rzekę śląską. Ten prymat

a po drugie – zupełnie w odwrotnym kierunku,

wiąże się nie tylko z faktem, że znaczna część Odry

niż znajduje się prawdziwe miejsce, na wschód od

(430 km) 3 przepływa przez historyczne terytorium

niego. Oryginalny opis Ptolemeusza był rzeczywi-

Śląska, ale także z tym, że stanowi niemal idealnie

ście niejasny, dlatego o konkretną identyfikację

wyobrażoną oś rdzeniową.

przepływu (niezależnie od położenia samego
źródła) toczą się spory i w XXI wieku 4.
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Czeski pisarz, Ota Pavel, uwielbiał
łowić ryby i pisał o rzece tak: Niebo
człowiek widzi, las może przepatrzeć,
ale prawdziwej rzeki nigdy się nie

Wyraźniejszy zarys (choć nadal bardzo schematycz-

w prawidłowym narysowaniu źródła Odry, gdy

Źródło Odry stało się zatem już w XVIII wieku celem

ny) dają nam dwie niezwykłe tak zwane okrągłe

umieścił je na granicy katastrów (a następnie

poszukiwań i miejscem otoczonym szacunkiem,

mapy świata wprowadzone w XIII wieku – Mapa

ówczesnych granic krajów), we wsiach Varhošť

przy czym już w 1821 roku tuż nad źródłem wy-

Ebstorf 5, na której nie zapomniano wykreślić Odry

(Haslicht) i Kozlov (Kosslau). Nie zapomniał też

rosła pierwsza z wielu kolejnych budowli – altana

(Oldera flv.) z jej okrągłym źródłem położonym

podkreślić źródła Odry podpisem Fontes Odrae

zwana „Tempel der Freundschaft”. W 1830 roku to

silva) 6,

– Źródła Odry. Zatem Müller najwyraźniej doliczył

wydarzenie zostało uchwycone przez Franza Xa-

oraz Mapa z Herefordu. Prezentuje ona bardzo

się na mapie nie tylko jednego źródła, ale kilku

vera Zimmermanna w dziele pt. Chronik der Stadt

podobny schematyczny rysunek Odry (fluvius

źródeł, które razem tworzyły początek europejskiej

Odrau: „Ku pamiętnym źródłom rzeki Odry udało

Odera), przy czym ten rękopis datowany jest na

wielkiej rzeki. To właśnie w tamtym okresie tzw.

się w roku 1823 [a tak naprawdę w 1821] dwóch

lata 1270–1290.

mapowania Müllera Odra, a zwłaszcza jej źródła,

kupców: jeden był z Frankfurtu nad Odrą, a drugi,

doczekała się pierwszego w historii samodzielnego

który do niego dołączył, pochodził z Wrocławia.

na stokach Lasu Czeskiego (Bohemica

przejrzy. Do prawdziwej rzeki zagląda

Obie mapy powstały prawdopodobnie na podsta-

dzieła na swój temat. Wyszło ono spod pióra Karla

Kupiec z Frankfurtu był bardzo ciekawy źródeł

się jedynie wędką. Co prawda Ota nie

wie kroniki napisanej w drugiej połowie XI wieku

Ferdinanda Schertza ze spalowskiego państwa.

Odry, ponieważ to właśnie przy jej biegu prowa-

przez kanonika z Bremy Adama, opisującego Odrę

Wspomniana publikacja nosi nazwę Laconismus

dził swoje sklepy przez 18 lat i tak stał się jednym

jako „najpotężniejszą rzekę regionów słowiańskich”.

Philologicus De Genuino Fontis Oderae Loco […]

z najbogatszych kupców. Ponieważ miejsce i las,

I dalej: „rzeka Odra wytryska z najgłębszych lasów

i została wydana drukiem we Wrocławiu w roku

przez które przepływa Odra, należą do hrabiego

Moraw, gdzie i nasza Łaba ma swój początek.

1715 (rękopis datowany na rok 1714 przechowuje

Podstackiego, kupiec ten zlecił wspólnie z nim

Źródła ich nie są daleko od siebie, ale rzeki te

Naukowa Biblioteka w Ołomuńcu, zwana dalej

ścięcie krzewu leszczyny i wykopanie niewielkiej

płyną w przeciwnych kierunkach. Jedna z nich,

VKOL). Jednak zakorzeniony błędny stereotyp

studni o głębokości czterech stóp, w której tryska

Odra, skręca na północ i przepływa przez centrum

na temat położenia rzeki Odry udało się z lite-

źródło rzeki. Nad tą studnią zbudowali ładną altanę

narodu Winulów” 7. Rewolucyjny punkt zwrotny

ratury definitywnie wyrugować dopiero w XIX

na sześciu grubych drewnianych kolumnach” 9.

w kartograficznym przedstawianiu Odry, a zwłasz-

wieku (w przeciwieństwie do rysunku prawidło-

cza w prawidłowym uchwyceniu jej źródła, to

wo umieszczonych źródeł z mapy, które dzięki

dzieło Martina Helwiga z 1561 roku. Jako pierwszy

Vischerowi, a zwłaszcza Müllerowi, znamy już od

rzy przybyli się „pokłonić” odrzańskiemu źródłu.

prawidłowo zlokalizował jej źródło i nie pomylił

przełomu XVII i XVIII wieku). Jeszcze w 1737 roku

Dzięki Schertzowi wiemy, że źródło było celem

górnych odcinków Odry z innymi. Nie zlokalizował

praca Schertza nie doczekała się uznania, lecz była

wędrówek przynajmniej od początku XVIII wieku.

obszaru źródła ani w Beskidzie Morawsko-Śląskim,

wyśmiewana. W tym samym roku opublikowano

Schertz zaświadcza także o istnieniu starożytnego

ani nawet gdzieś na pograniczu morawsko-cze-

drukiem we Wrocławiu i Lipsku, w wydawnictwie

klonu stojącego nad źródłem i pełniącego ważną

skim. Helwig źródła rzeki Odry (ODER.FLVS) jako

Michaela Huberta, Schlesisches Historisches Laby-

funkcję orientacyjną drzewa granicznego nie

jedyny wyznaczył w taki sposób, że ich zwykłemu

rinth pióra śląskiego historyka, poety i nauczyciela

tylko między poszczególnymi państwami. Jego

zakresowi nie zapomniał przydać szczególnego

Christiana Stieffa, w której to publikacji pisze on:

kora była już wtedy (1714) pokryta niezliczonymi

opisu: FONS ODERAE. Najwyraźniej musimy to

Niektórzy próbują znaleźć źródło poza Śląskiem,

nacięciami z imionami podróżników i pielgrzy-

uznać za akt jednoznacznego wyniesienia tej rzeki

a mianowicie na Morawach. Poza Heneliusem

mów aż z Brandenburgii i Pomorza 10. Miejsce

nad inne. Jednak nawet i po tym przełomie źródła

i Vechnerem był pewien dżentelmen ze Schertz,

pod kopcem Fidlův zyskało tylu zwolenników,

Odry były wykreślane zgoła błędnie (patrz mapa

który odważył się twierdzić i wydrukować we

że w 1906 roku w odległym Wiedniu utworzono

Moraw Fabriciusa z 1569 roku) lub niedokładnie

Wrocławiu swoje poglądy, że Odra ma źródła

Stowarzyszenie Oderquelle, które, oprócz opieki

(mapa Moraw autorstwa Komeńskiego z 1624

na Morawach […] A jednak Odra zaczyna się na

nad źródłem, wspierało swoich rodaków z regionu

roku). Rysunek Helwiga jeszcze bardziej dopre-

Śląsku w pobliżu miejscowości Frydek, w gęstym

Poodří w stolicy austro-węgierskiej.

cyzował w roku 1692 Georg Matthaeus Vischer,

lesie wśród skał, tuż za granicą Moraw, i prze-

a wkrótce przede wszystkim Johann Christopher

pływa przez Ostrawę i Bohumín 8. Wielu wolało

Ostatecznie od końca XIX wieku dwa źródła Odry,

Müller (1716), którego realistycznego przedsta-

się wtedy oglądać na dawne autorytety, zatem

oddalone od siebie tylko o kilkadziesiąt metrów,

wienia nikt nie zdeklasował przez kolejne sto

„nowatorstwo” Schertza przedostawało się do

cieszyły się szacunkiem. Chodziło tu o szczególny

lat. Müller osiągnął niezwykle dokładny wynik

wiedzy naukowej bardzo powoli.

przejaw lokalnego patriotyzmu, wynikły z faktu,

wędkował nad Odrą, ale jego legendarne wycieczki kajakowe z „Jak spotkałem się z rybami” idealnie oddają
klimat rzeki jako miejsca odkrywania
tajemnic i rozumienia życia.

Mapa Śląska Helwiga, wersja z 1776 roku,
fragment ze źródłem Odry
archiwum autora

Obaj mężczyźni nie byli jednak pierwszymi, któ-
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iż sąsiadujące katastry dwóch wsi, które otaczały

drzewo, został zastąpiony sześciokątną drewnianą

źródło, Kozlova i Varhoště, a jednocześnie obok

altaną. Jest przy tym niesłychane, że już niecałe

źródła przebiegała między nimi granica, wcześniej

trzy kilometry stamtąd Odra napędzała pierwszy

były pod dwiema różnymi zwierzchnościami. Za-

niewielki tartak we wsi Lieselsberg (po czesku Eli-

równo dla części należącej do rodziny Podstatský-

ščino). Często miejscowi nie mieli nawet pojęcia, że

-Liechtenstein (Kozlov), jak i dla powiatu kapituły

ciek wodny biegnący obok wioski, w której żyli, to

ołomunieckiej (Varhošť) było wielkim zaszczytem

wielka europejska rzeka, po której pływają łodzie,

mieć źródło tak ważnej rzeki w granicach majątku.

tylko że tu jeszcze młoda i mała. W 1933 roku Josef

Zatem każdy troszczył się o swoje źródło i oczy-

W. Giernoth, który wielokrotnie odwiedzał źródła

wiście uważał je za jedyne prawdziwe. W obu

i wieś, wysłał pocztówkę do jednej z wątpiących

wsiach turysta mógł znaleźć karczmę o tej samej

w to gospodyń. Musiał być to dla niej szok, bo

nazwie: Przy źródle nad Odrą, alias Gasthaus zur

kartka przedstawiała łodzie pływające po szerokim

Oderquelle. Górne źródło, założone przez kapi-

nurcie rzeki pod Opolem 11. Jednak popularność

tułę ołomuniecką, leżało zaledwie osiemdziesiąt

źródła jako częstego miejsca pielgrzymek została

cztery metry na zachód od tradycyjnego źródła

po 1946 roku zakłócona poprzez włączenie go

dolnego. Nad górnym, które często wysychało,

do nowo utworzonego obszaru wojskowego

postawiono drewnianą kapliczkę z obrazem Matki

Libavá. Na szczęście po 1990 roku ponownie udo-

Boskiej, a przy dolnym stała w latach 1843–1910

stępniono ludziom źródło, więc może ono teraz

półokrągła ceglana kaplica zwana miejscowo

oczekiwać stopniowego przywracania swojej

Oderhöhle lub po prostu Odrzańską Jaskinią.

dawnej świetności. 

W 1912 roku budynek, zniszczony przez powalone

Wycieczkowicze przy dolnym źródle (ok. 1912)
archiwum autora

Źródła Odry w okolicy Kozlova
Foto: Jiří Glonek
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Jan Pyś
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JAK Z ODRĄ DAWNIEJ BYŁO
Nazywano ją różnie: Ader, Odre, Odrae, Odram, Oderam, Oder. Jest rzeką, w której
jak w soczewce skupiają się skomplikowane losy regionu, przez który przepływa.
Mimo że nierzadko krnąbrna i groźna, zawsze była potrzebna człowiekowi.
Obok niej znajdowali swoją ojczyznę pracowici ludzie.

To w jej życiodajnych ramionach praca zmieniała

opłat celnych, opłat żeglugowych, opłat mosto-

się w dobrobyt, którego owoce unosiła wspólnie ze

wych, przywileje żeglugowe, przywileje młyńskie

swoimi siostrami do najdalszych zakątków Europy.

oraz prawo składu wielkich miast.

Odra budzi także wspomnienia związane z piastowską przeszłością, bohaterstwem polskiego

Żegluga po Odrze od dawna obarczona była

oręża. Rzeka od niepamiętnych czasów przecina

różnorakimi opłatami. Przez lata zmieniały się

Europę, dzieląc kontynent na wschód i zachód.

ich nazwy oraz przedmiot obciążeń. Dogodnym
miejscem do ich pobierania były mosty i jazy.

W okresie przed pojawieniem się struktur pań-

W czasach gdy część Odry należała do Piastów

stwowych podstawowymi ograniczeniami dla pro-

Śląskich, pobierane były różne opłaty, np. opłaty

wadzenia żeglugi na Odrze były uwarunkowania

od przewożonych ładunków, celne pobierane od

naturalne. Ugruntowanie się organizmów państw,

1332 roku przez miasto Wrocław za spławiane

na czele których stał monarcha, będący „właści-

tędy drzewo. Prawo takie 28 sierpnia 1349 roku

cielem” państwa, doprowadziło do pojawienia się
nieznanych do tej pory ograniczeń. Akty władzy
monarszej ograniczały żeglugę na Odrze, jednak
przynosiły korzyści lokalnym społecznościom.
Doprowadziło to do wyłonienia się wzdłuż Odry
silnych i broniących swoich pozycji ośrodków
handlowych. Ważnym elementem stosunków
handlowych tych ośrodków była odrzańska arteria komunikacyjna.
Do podstawowych praw wykonywanych przez
monarchę lub udzielanych innym nobilitowanym,
mających istotny wpływ na warunki uprawiania
żeglugi po Odrze, należały: prawo do pobierania

Połączenia Odry z dorzeczami innych rzek
rysunek wykonany przez autora na potrzeby tekstu
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Barki z węglem obserwowali także
bohaterowie książki „Kult” Łukasza
Orbitowskiego: Dopiero gdy tu panu
tak gadam, zaczynam rozumieć, jak
ważne były nasze rzeki, Odra i Oławka. Teraz, proszę pana, rzeki ludziom

otrzymało od księcia Bolesława II z Legnicy miasto

Pierwsze znaczne ingerencje w koryto rzeki miały

szlak komunikacyjny łączący Śląsk z morzem oraz

Brzeg Dolny. W ramach uprawnienia miasto mo-

miejsce po wzmożonym osadnictwie terenów

z resztą Europy. Ich działania przynosiły efekty, byli

gło pobierać opłatę mostową, opłatę żeglugową

Nadodrza w wiekach XII–XIII. Cała Odra zabu-

prekursorami zasad nowoczesnej żeglugi na Odrze.

i opłatę solną. Pierwsze przywileje żeglugowe

dowana była wówczas dwudziestoma pięcioma

na Odrze (prawo do korzystania z żeglugi) po-

stopniami wodnymi, przy których pracowały koła

Dużo lepsze warunki dla żeglugi panowały na

chodzą z XIII wieku. Jeden z nich został wydany

wodne. Stopnie pozbawione były śluz, co bardzo

brandenburskim odcinku Odry, jednak tam poważ-

11 kwietnia 1211 roku przez księcia Władysława

utrudniało żeglugę śródlądową.

ną przeszkodą, niekiedy uniemożliwiającą prowa-

Odonica, który udzielił prawa wolnego przejazdu

dzenie transportu wodnego, była niesprzyjająca

mnichom z klasztoru w Lubiążu na odcinku Odry

Wydawane na początku XVI wieku akty prawne

żegludze polityka elektorów brandenburskich,

pomiędzy Głogowem a ujściem Obry. Łącznie

dotyczyły likwidowania przeszkód znajdujących

a także uwarunkowania lokalne, takie jak pra-

z przywilejem mnisi uzyskali prawo do wytycza-

się w nurcie rzeki, tj. starych pali, kamieni, wycięcia

wo składu miast czy opłaty żeglugowe. Stosunki

nia dla własnych potrzeb szlaku żeglownego,

z terenów przybrzeżnych drzew, likwidacji jazów

gospodarcze między Śląskiem i Brandenburgią

który często ze względu na przemieszczające

lub budowy przy nich urządzeń do przepływania

nierzadko były napięte. Często konflikty między

się mielizny zmieniał położenie. W roku 1222

statków. Elementami uwolnienia żeglugi była

prowincjami zaostrzały się. Przyczyną były różnego

książę Śląska Henryk I potwierdził i przedłużył

także budowa połączeń Odry z innymi rzekami

rodzaju wysokie opłaty, jakie pobierały miasta

przywilej klasztoru z Lubiąża z 11 kwietnia 1211

regionu oraz walka z powodziami, poprawiająca

Odry brandenburskiej. Na przykład 6 października

tylko przeszkadzają. Przez rzekę nie

roku. 29 września 1214 roku przywilej wolnego

bezpieczeństwo transportu. Pierwsze akty prawne

1609 roku elektor brandenburski Jan Zygmunt

da się przejść, przez rzekę nie zrobisz

przejazdu bez obowiązku opłacenia cła otrzymał

dotyczące rzeki i żeglugi odrzańskiej były krótkimi

zakazał żeglugi po Odrze powyżej rogatek Frank-

klasztor w Trzebnicy. Mnisi z Trzebnicy zawdzięcza-

rozporządzeniami, które w sposób nieskoordyno-

furtu statkom nieposiadającym odpowiedniego

ją to prawo książętom pomorskim: Bogusławowi

wany regulowały prawa i obowiązki właścicieli

pozwolenia. W ten sposób monarcha definitywnie

i Kazimierzowi. Mogli oni wysłać z Pomorza, bez

przyległych do rzeki nieruchomości gruntowych.

zamknął Odrę dla kupców i marynarzy ze Śląska.

dodatkowych opłat celnych, śledzie dla potrzeb

Do końca XVIII wieku byli oni zobowiązani do mo-

Na odcinkach brandenburskim i pomorskim rzeki

klasztoru. Innym aktem dotyczącym tej materii

dernizacji Odry. Nadano im uprawnienia najpierw

nie było istotnych naturalnych utrudnień dla że-

był dokument Henryka Brodatego z 1226 roku,

do regulacji koryta rzeki do własnych potrzeb,

glugi. Jednak istniały tu innego typu ograniczenia.

w którym książę zgodził się na spławienie Odrą

a później do potrzeb wyznaczonych im przez

Problemem była nieprzychylna żegludze polityka

drzewa opałowego z lasów książęcych do szpitala

państwo.

Frankfurtu, który restrykcyjnie wykonywał prawo

skrótu, rzeka wzbiera, zalewa piwnice
i pola, więc myślimy sobie, że lepiej,
aby nie było już żadnej rzeki. Ja sobie
dzieciństwa bez wody nie wyobrażam.
(…) Często siadaliśmy przy śluzie, żeby
patrzeć na barki z węglem. Ruchome
czarne wyspy. Zastanawialiśmy się,
gdzie one płyną i co tam jest. Heni
żuł źdźbło trawy, wyciągał bose stopy
i fantazjował o dalekich krainach (…).

Świętego Ducha we Wrocławiu.

składu. Podobnie było na Pomorzu.
Oprócz jazów żeglugę po Odrze utrudniały, jak już

Rzeka przez długi okres podzielona była pomiędzy

wspomniano, ograniczenia formalne (przywileje,

Działania regulacyjne na Odrze zniweczyła dłu-

różne państwa. W połowie XIII wieku znalazła się

prawa i opłaty). Pierwsi walkę z ograniczeniami

gotrwała i wyczerpująca wojna trzydziestoletnia

pod rządami trzech państwowości: pomorskiej,

żeglugowymi próbowali podjąć Habsburgowie.

(1618–1648). Po wojnie Odra była na nowo rzeką

brandenburskiej i śląskiej.

Dzisiaj działania związane z likwidacją barier w że-

dziką i zasypaną piaskiem. Transport na niej prawie

gludze po rzekach nazywamy wolną żeglugą.

zupełnie zamarł. Statki płynęły w grupach, zesta-

Aspiracje polskie do terenów Nadodrza regulował

Monarchowie habsburscy w XVI i XVII wieku na

wami. Załogi statków pomagały sobie wzajemnie

układ namysłowski z 1348 roku, w którym król

należącej do nich śląskiej części Nadodrza podej-

ściągać jednostki z mielizn. Podstawowymi na-

Kazimierz Wielki, z powodu wzrostu zaintereso-

mowali próby regulacji rzeki. Warunki nawigacyjne

rzędziami służącymi do uprawiania żeglugi były

wania możnowładztwa małopolskiego ziemiami

na śląskim odcinku rzeki były dużo gorsze niż na

łopaty do podkopywania osiadłych na mieliznach

ruskimi, zrzekł się roszczeń do Śląska, jak również

pozostałej jej części. Odcinek Odry, szczególnie ten

statków oraz łańcuchy, którymi z lądu próbowano

do Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Ziemie śląskie do-

powyżej Wrocławia, był rzeką trudną do żeglugi.

przeciągnąć statki na głębszą wodę. Bywało też,

stały się pod polityczne wpływy Luksemburgów,

Habsburgowie inicjowali rozbudowę sieci dróg

że załadowane jednostki tak mocno osiadły na

dynastii dzierżącej władzę na tronie czeskim.

wodnych regionu łączącej Odrę z dużymi rzekami

mieliznach, że konieczne było przeładowywanie

Ziemia Lubuska i Pomorze Zachodnie znalazły

oraz użeglowniali jej dopływy. Ustalili niezbędny

ładunku na ląd, przepchnięcie statku na głębszą

się pod politycznymi wpływami Brandenburgii.

zakres prac regulacyjnych. Widzieli w Odrze ważny

wodę i ponowne załadowanie. Przejście jednej
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mili śląskiej zajmowało czasami więcej niż jeden

zwierzchni urząd we Wrocławiu, urzędy lokalnych

Do końca XVIII wieku Odra modernizowana była

ne dla uprawiających żeglugę, rozwijającego się

dzień (1 mila śląska miała 10 282 metry długo-

książąt, elektorów i hierarchów kościelnych, organy

według starych feudalnych reguł finansowych,

przemysłu i państwa pruskiego. Dzięki realizacji

ści). Jednak bieda i głód pobudziły działalność

miast, organizacje gospodarcze.

zgodnie z którymi koszty regulacji rzeki ponosili

nowej strategii marynarze i przemysłowcy uzy-

handlową i przewozową.

właściciele przyległych do niej terenów. Oni też byli

skali arterię komunikacyjną, a państwo korzyści

W 1740 roku król Prus Fryderyk II Hohenzollern

głównymi beneficjentami wpływów osiąganych

wynikające z rozwoju przemysłowego regionów

Wojna trzydziestoletnia zakończyła się podpisa-

(1740–1786) wprowadził swoje wojska na Śląsk,

z tytułu korzystania z rzeki. Pochodzące z epoki

połączonych coraz sprawniejszym akwenem ko-

niem w 1648 roku pokoju westfalskiego. Na jego

zabierając tę prowincję Austrii. Wcześniej, w 1720

feudalnej obciążenia w postaci opłat, ceł, myt

munikacyjnym.

mocy Szczecin i ujściowy odcinek Odry dostały

roku, ujście Odry Fryderyk II zabrał Szwedom.

ograniczały, a nierzadko uniemożliwiały żeglugę

się w ręce Szwedów, którzy wprowadzili tam cła

Przyłączenie Śląska do Prus i objęcie we włada-

po rzekach. Obowiązki inwestorskie, które do tej

W połowie XVIII wieku regulację rzeki prowa-

uniemożliwiające korzystanie z portu morskie-

nie niemal całej rzeki przez jednego monarchę

pory spoczywały na właścicielach przyległych do

dzono według zasad Protokołu bogumińskiego,

go. Blokada ujścia Odry wymusiła poszukiwanie

stworzyło podstawy do prowadzenia spójnej

rzeki terenów, miało przejąć państwo.

uszczegółowianych przez nadinspektora ds. wa-

innych portów morskich, do których spławiane

polityki odrzańskiej. Jej głównym założeniem

byłyby ładunki z Nadodrza. W roku 1648 oddany

było ujarzmienie groźnej rzeki. Po bezowocnych

Inspiracją dla przemian ustrojowych zarządzania

Wrocławiu Alexandra Neuwerza, który twierdził,

został do użytku Kanał Finow łączący Branden-

próbach regulacji problematyki odrzańskiej wie-

rzeką były zmiany, jakie zaszły w Europie w czasach

że nurt rzeki należy tak ukształtować, aby był

burgię z portami morskimi Europy Zachodniej,

loma krótkimi rozporządzeniami, podjęto w 1763

napoleońskich. Francuski Konwent Narodowy

zdolny samodzielnie utrzymywać odpowiedni dla

roku pierwszą próbę zebrania i uporządkowania

wydał 16 listopada 1792 roku dekret w sprawie

żeglugi parametr głębokości. Przeprowadzono

prawodawstwa dotyczącego śląskiego odcinka

wolności żeglugi na Skaldzie i Mozie. Reprezen-

wówczas lekką zabudowę Odry. Do jej regulacji

Odry. Wydano obszerny akt prawny w sprawie

tował on nowe podejście do żeglugi śródlądowej,

posłużyły niewielkie i nietrwałe budowle wodne

zasad ochrony brzegów rzek i mielizn obsadzonych

dostrzegał znaczenie transportu wodnego dla

z drewna i faszyny.

wikliną w księstwie śląskim i hrabstwie kłodzkim.

przemysłu. Idee zawarte w dekrecie szerzone były

Zawarto w nim m.in. obowiązki właścicieli areałów

przez armię napoleońską w całej Europie.

łów i żeglugi w kamerze wojenno-skarbowej we

przyległych do Odry dotyczące regulacji koryta

Około roku 1842 kolejny budowniczy rzeki – Becker – zaproponował zerwanie z regulacją tylko

rzeki czy budowy wałów, zachęcano potencjalnych

Po wojnach napoleońskich i kongresie wiedeńskim

tych części Odry, które tego niezbędnie wymagały.

posiadaczy przybrzeżnych gruntów do wydziera-

(1814), który ustalił nowy ład w Europie, regulacji

Roboty miały być prowadzone planowo i syste-

nia rzece bagnisk, starorzeczy i przekształcania ich

poddano także zasady korzystania z Odry i jej

matyczne od źródeł rzeki do jej ujścia do morza.

w areały uprawne.

utrzymania. Rzeka była akwenem międzynarodowym, nad którym oprócz Prus leżały Austria

Następnym etapem rozbudowy odrzańskiego

W XVIII wieku utworzono nowe organy admi-

i Saksonia. Nastąpiła zmiana koncepcji zarzą-

systemu wodnego był okres od powołania nowej,

nistracji rzecznej. Wszelkie inwestycje wodne

dzania Odrą. Inwestorem budowli odrzańskich

wyspecjalizowanej administracji wodno-żeglu-

miały być prowadzone wyłącznie pod nadzorem

i beneficjentem wszelkich opłat żeglugowych

gowej – Zarządu Regulacji Rzeki Odry – w 1873

służb królewskich. Władzą terenową były kamery

zostało państwo, które pierwszy raz w roli inwe-

roku do uchwał traktatu wersalskiego z 1919 roku

wojenno-skarbowe. Do zakresu ich kompetencji

stora wystąpiło w kompleksowym planie regulacji

i zainicjowania prac międzynarodowej komisji

należały m.in. sprawy administrowania regaliami

rzeki od Bogumina do Schwedt, noszącym nazwę

odrzańskiej. Dla realizacji programu regulacji rzeki

a w latach 1662–1669 dokończono budowę no-

takimi jak handel i żegluga. W 1808 roku pojawiły

Protokołu bogumińskiego z 7 lipca 1819 roku.

powołana została, na mocy zarządzenia z 26 li-

wego rowu kanału łączącego Odrę ze Szprewą,

się nowe urzędy terenowe, rejencje, które uzyskały

czyli Śląsk z zachodem Europy. Od tej pory kupcy

kompetencje dotychczasowych kamer wojenno-

Jednocześnie z przejęciem na siebie zobowiązań

sprawnie działająca państwowa administracja

śląscy spławiali towary do Berlina czy Hamburga.

-skarbowych. W roku 1808 zmieniono zasady

troski o Odrę państwo rozpoczęło starania o pozy-

rzeczna. Nazwana została Zarząd Regulacji Rzeki

Odra i państwa Nadodrza archiwum autora

stopada 1873 roku, scentralizowana terenowo,

funkcjonowania państwa. Powołano prowincję,

skiwanie wpływów z opłat za korzystanie z rzeki,

Odry (Oderstrombauverwaltung); na jej siedzibę

W realizacji zadań podnoszących standard żeglugi

na czele której stał nadprezydent. Do zakresu jego

tj. żeglugowych, za wydobycie kruszyw, połów

wybrano Wrocław. Podobne Zarządy powstały

na rzece pomocne były liczne urzędy, których

kompetencji należały zadania, których realizacja

ryb i innych. Opłaty zostały najpierw ujednolicone

w Gdańsku na Wiśle, w Magdeburgu na Łabie

zakres kompetencji nie był szczegółowo ustalony.

nie mieściła się w granicach jednego obwodu

w ramach całej rzeki, a później przeznaczone na

i w Koblencji na Renie. 

Sprawami Odry zajmowali się: cesarz, komisa-

rejencyjnego. Takim zagadnieniem była np. bu-

jej regulację i poprawę warunków żeglugi. Nowe

rze cesarscy, generalna komisja, kamera śląska,

dowa kanałów żeglugowych czy regulacja rzek.

podejście do problemu regulacji Odry było korzyst-
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Rozmowa Małgorzaty Tkacz-Janik z prof. Dorotą Simonides

WSZYSTKO MI ZABRAŁA,
A JA KOCHAM JĄ WCIĄŻ
TAK SAMO
Wisła zawsze była dofinansowana bardziej, no bo to centrum, skarb narodowy.
Jednak to Odra ma bardziej europejski charakter, nie tylko dlatego, że jest rzeką
graniczną, ale także dlatego, że tu ludność zawsze ku rzece szła, nie odwrotnie.

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK: Czy Odra, którą ba-

refleksję o Odrze, że wiele elementów kultury

dała Pani kiedyś, to inna Odra niż dzisiaj?

niematerialnej związanych z tą rzeką pochodzi
z bardzo dawnych czasów, przez tysiąclecie trwał

PROFESOR DOROTA SIMONIDES: Inna. Ludzie

– mimo zmian kulturowych i cywilizacyjnych – je-

znad Odry zmienili się. Kiedy zaczynaliśmy bada-

dyny w swoim rodzaju związek uczuciowy z rzeką,

nia, ci ludzie naprawdę żyli z Odrą. Po konferencji

z Odrzyczką, jak o niej mówiono.

w 1960 roku zaczęliśmy zajmować się rzeką na
serio – nie od razu od Czech do Szczecina, raczej

Czy da się powiedzieć, kiedy się to skończyło?

od Łabęd do Wrocławia. A nawet tylko do Chró-

A Pani Profesor – czy nadal czuje Pani związek

ścic – miejscowości, gdzie pracowali „koszykarze”,

uczuciowy z Odrą?

gwarowo zwani „kosykourze” albo „ploutkourze”.
Chróścice były jednym z czterech znanych ośrod-

Myślę, że już dawno nikt do Odry nie chodzi po-

ków zajmujących się produkcją wyrobów z wikliny

żegnać się, gdy przyjdzie mu opuścić Odrę, jak to

rosnącej nad Odrą. Wspomagali ich mieszkańcy

czyniły na przykład młode panny, gdy wychodząc

Popielowa, Kup oraz Dobrzenia Wielkiego. Rozma-

za mąż, musiały się przeprowadzić gdzieś daleko

wialiśmy z nadodrzańskimi ludźmi – tymi, którzy

od Odry. Ludzie chodzą na spacer nad rzekę, ale

żyli z Odry i byli z Odrą nierozłączni: pływali bar-

nie do samej rzeki, aby się z nią spotkać, niczym

kami, mieli warsztaty pracy na Odrze, a nawet coś

z przyjaciółką. W książce „Szczęście w garści” –

w rodzaju domów. W latach sześćdziesiątych czy

mojej autobiografii – piszę o pamiętnej powodzi,

siedemdziesiątych robili przeróżne rzeczy: pletli

która – jak wszyscy pamiętamy – wydarzyła się

koszyki, kołyski, wózki, wszystko to sprzedawali

w 1997 roku. Mieszkałam wówczas nad Odrą,

na targu, z sitowia też robili różne, nieco mniej-

i choć wcześniej poświęciłam jej tyle czasu i niemal

sze, piękne rzeczy. Trzeba pamiętać, podejmując

całą moją uwagę badawczą, ona wyrządziła mi
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ogromną krzywdę. Zalała całe mieszkanie, porwała

z wykładami. Jednak poznaliśmy się wcześniej, gdy

wszystkie książki. Trudno mi się wspomina ten czas,

Dygacz zbierał ze swoją pierwszą żoną pieśni po

ale nie tylko to wciąż mocno łączy mnie z Odrą.

wioskach, oni razem rozkręcili to zbieractwo. Po
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jego śmierci wszystkie zbiory, które miałam u sieW jaki sposób ludzie wiązali się z Odrą poza pracą?

bie, podarowałam zespołowi Silesia, przekazując
je do ówczesnego Domu Kultury w Łubnianach

archiwum prof. Doroty Simonides

Zajmowałam się tym w moich książkach. Intereso-

na ręce pana Krystiana Czecha. Bardzo dobrze

wały mnie zwyczaje i elementy pracy, które miały

pamiętam, jak z Adkiem Dygaczem chodziłam

ścisły związek z rzeką. Nie wolno było na przykład

pozyskiwać wiedzę o kulturze ludowej – on zbierał

zauważyła, że ludzie z okolic Opola

myć koni w Odrze. Odra się mogła zemścić, kogoś

co innego, a ja co innego. Zbierałam prozę – po-

utopić, zalać – woda miała być czysta. Z ekologicz-

dania, bajki, legendy, wierzenia, zabobony. To

wiedzą, iż burza ma swoją granicę

nych względów to ma sens: koń mógł przecież

jest ważny obszar wielokulturowego dziedzictwa

na rzece. Pisał o tym także Bodo Heimann,

wodę zanieczyścić.

Górnego Śląska.

wspominając okres młodzieńczy

Świetna historia. A czy ma Pani ulubioną bajkę,

Czy to nie dlatego Odra bywa po dziś dzień nazy-

spędzony we Wrocławiu:

legendę, opowiastkę związaną z Odrą?

wana „pruską rzeką”?

Lato, czas potężnych burz,

Tak, o córkach Utopca, to typowy motyw dla ślą-

Po części. Odra stała się trochę inna od czasu, gdy

skich podań wierzeniowych znad Odry. Mieszkali

pruski król Fryderyk II sprowadził tutaj nowych

mówi Renata – tam zostanie,

na dnie rzeki. Pewnego dnia ojciec Utopiec wyraził

osadników niemieckich. Powstało wtedy ponad

zgodę, aby poszły na zabawę, ale nakazał, by o pół-

dwieście czterdzieści osad, w których żyli głównie

a wszystko wyładuje się w nas. (…).

nocy wróciły na dno rzeki, do domu, bo inaczej

ewangelicy. Wcześniej mieszkali tu śląscy nad-

W jego tomiku pojawia się krajobraz

srogo je ukarze. Niestety, śląscy kawalerowie dłużej

odrzanie, w tym flisacy, „matackourze”, mówiący

zatrzymali rozbawione dziewczęta. Spóźnione

gwarą. To były wielkie flisackie rody.

peryferii wielkiego miasta,

córki skoczyły do Odry, a na powierzchni wody
ukazała się wielka czerwona plama. I koniec. Ist-

Dzisiaj niełatwo byłoby znaleźć taką rodzinę,

nieje kilka zakończeń. Według innych fale skoczyły

prawda? O kim nie można zapomnieć?

bardzo wysoko, po czym nagle uspokoiły się.

Burza nigdy nie przejdzie przez Odrę –

nadrzeczne łąki i Las Osobowicki.
Także Melania Parczewska uważnie
obserwowała rzekę, o której pisze,

Trzecia wersja mówi o wysokiej fali, która porwała

Na przykład o rodzie Dziadków z Siołkowic, o ro-

jakby zależnie od pory roku inaczej

także kawalerów.

dzinach z Chróścic Opolskich i wielu, wielu innych.

wyczuwała nastroje:

Jednak obawiam się, że raczej powymierali – wszak
Grzegorz Płonka, śląski bard, nagrał płytę pt.

byli już starzy, gdy prowadziliśmy badania około

Żeby człowiek był zimny jak lód na Odrze,

„uOdro nasza, uOdro”, wydaną przez Regionalny

1970 roku.

to musi odtajać z nimi.

Instytut Kultury w Katowicach, inspirowaną pieśniami odrzańskimi zebranymi przez profesora

Spotkała się Pani Profesor z jakimiś animozjami,

Adolfa Dygacza. Teraz już nie śpiewa się tych

konfliktami na tle Odry w tamtym czasie? Odra

pieśni, ale kiedyś były ważnym elementem folkloru

dzieliła czy łączyła ludzi na przestrzeni lat sześć-

odrzańskiego. Profesor ocalił wiele z nich, a Pani

dziesiątych i siedemdziesiątych?

współpracowała z profesorem. Jak go Pani zapamiętała?

Nie było to jednoznaczne. Raczej przypominało
to taką tradycyjną rywalizację pomiędzy wsiami,

Odra w okolicy Opola
archiwum prof. Doroty Simonides

Nie tylko prof. Dorota Simonides

Byłam szefową Katedry Etnografii na Uniwersytecie

polegającą na tym, że jedna wieś chce się dowar-

Wrocławskim, kiedy zaczął przyjeżdżać do nas

tościować poprzez kawały mówiące o mieszkań-
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Lepszy stan Wisły nie dziwi, nieprawdaż?

cach drugiej wsi. To jest typowe, niezależnie od

tę społeczną potrzebę naszych sąsiadów. Poprosił

terenu. Na przykład na mieszkańców Dobrej, wsi

mnie więc Kurt Biedenkopf, żebym przemówiła

w województwie opolskim, mówiono „Bristoule”,

do Niemców po niemiecku, aby zrozumieli, dla-

Wisła zawsze była dofinansowana bardziej, no bo

bo to była bogata wieś, mająca znakomitą ziemię.

czego warto przesunąć pieniądze zebrane z górką

to centrum, skarb narodowy itd. Jednak to Odra ma

Z kolei na Strzeleczki mówiono „Husyci”, bo praw-

(mieli naprawdę znaczną nadwyżkę) z naprawiania

bardziej europejski charakter, nie tylko dlatego, że

dopodobnie przyjmowali z Czech innowierców.

szkód w Oderbruch na rzecz budowy zbiornika

jest rzeką graniczną, ale także dlatego, że tu lud-

Mimo wybrzmiewającej złośliwości myślę, że to był

retencyjnego w Raciborzu. Nie było łatwo wy-

ność zawsze ku rzece szła, nie odwrotnie, nie było

wyraz ówczesnej tolerancji i otwartości ze strony

tłumaczyć, że rzeka nie ma granic i że to nasza

nigdzie murów, to aż dziwne, prawda? Odra zawsze

ludzi, którzy przyjmowali od rzeki lekcję otwartości

wspólna sprawa, aby się razem zabezpieczać na

nasycała, karmiła wodą swoje dorzecze, czyniąc

na inne kultury. Odra działała także jako transfer

wypadek powodzi. Efekty tamtych rozmów widać

je płodnym, rolnym, dobrym i mimo wszystko

kultur. Przyjmowano koło Kluczborka arian. Adam

także w samym Opolu, w okolicy ulicy Strzelców

przyjaznym dla ludzi obszarem dla osadnictwa,

Gdacjusz, charyzmatyczny kaznodzieja, założył

Bytomskich, na wyspie, gdzie mieszkałam, jest

pracy i mieszkania. Przez całe wieki ludzie mieszkali

wielką szkołę ewangelicką w Byczynie. Sam jeździł

potężny mur, wzmocnione wały i składowane są

z Odrą i nie byli odwróceni od rzeki.

z wykładami do Torunia i Lwowa, bo Śląsk zasilał

tam żelazne wrota, które gdyby Odra się znów

swoją kadrą intelektualną także Prusy i Galicję.

gwałtownie zaczęła podnosić, można osadzić i za-
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Czy Pani czuje się „odwracana od Odry”?

mknąć wodzie dostęp do miasta. W jakimś sensie
Kiedy przestano inwestować w Odrę? Kiedy Odra

dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania uniknięto

Dziś, jako starsza pani, aby odwiedzić „moją Odrę”,

„przestała się opłacać”?

wtedy wybetonowania dna Odry. Drugie ważne

muszę schodzić po wielu schodach, a tam nie

osiągnięcie z tamtych czasów to porozumienie

ma poręczy, gdzie lubię rzekę odwiedzać. Co to

Odra to rzeka graniczna. NRD niby była w tym

z Czechami, aby nie spuszczali wody do Polski

oznacza? To oznacza, że wiele osób takich jak ja

samym obozie komunistycznym co Polska, ale

bez powiadomienia, jak to miało miejsce w tra-

już nad rzekę nie pójdzie, już się z nią blisko nie

ten obóz, jak dziś wiemy, nie był we wszystkim

gicznym 1997 roku. Podsumowując – uzgodnień

spotka. A dawniej ludzie spacerowali nad Odrą

zgodny i dogadany. Dlatego nawet już wiele lat

o Odrze brakuje od czasów komuny, już wtedy

przy samej rzece, moczyli stopy w miękkiej wodzie.

po zjednoczeniu Niemiec, gdy w 1997 roku przy-

należało się w gronie trzech państw zastanowić

Odbywało się pływanie całymi rodzinami. Rzeka

darzyła się wielka tragedia powodzi tysiąclecia,

i dogadać, czasami być może kosztem niektó-

była bardziej czysta, mimo że barki wciąż płynęły.

musiałam jako senatorka osobiście udać się do

rych wsi, a więc ludzi, którzy jednak przez brak

Powódź zniszczyła nie tylko jazy, śluzy, ostrogi,

naszych sąsiadów na rozmowy o pomocy Niemców

owych uzgodnień nadal ponoszą konsekwencje

ale niejako „tamtą Odrę”. Potem nie wszędzie

dla Polaków. Zaprosił mnie do Drezna premier

nieobecności, uwspólnionego, ekologicznego

samorząd miał pieniądze, żeby przywrócić daw-

Saksonii, wystąpiłam w tamtejszej telewizji, ale

podejścia do Odry kiedyś, ale – co jeszcze bardziej

ną świetność oraz dostępność do wody. I choć

czułam, że Odra jest tematem wciąż niezałatwio-

niepokoi – dziś także.

ostatecznie prawie wszystko, co powstało na

nym dyplomatycznie, niedokończonym na niwie

nowo, jest dużo piękniejsze, to brakuje działań

międzynarodowej. Po byłej enerdowskiej stronie

W ten sposób mamy w Polsce najdłuższą dziką

pielęgnujących dno Odry, a w przypadku tej rzeki

Odra to była w ich mniemaniu rzeka, która narobiła

rzekę w Europie – to bogactwo czy marnotrawienie

to jest kluczowe.

wiele szkód, ale już nie czuli z nią związku. Poma-

potencjału?
Bo to płytka rzeka?

gając poszkodowanym, niemieccy podatnicy z RFN
wiedzieli, że tym samym ograniczają pomoc dla

Naprawa tego stanu rzeczy potrwa, ale ważniej-

własnych organizacji, czy też mniej łożą na inne

sze jest to, aby zrobić to mądrze i nie betonować

Tak, to rzeka o bardzo charakterystycznej budowie,

publiczne niemieckie cele, a niemiecki podatnik

Odry na wzór Renu. Wisła jest w lepszym stanie,

dlatego często wylewała. Między innymi dlatego

traktuje takie sprawy z niezwykłą odpowiedzial-

to oczywiste, ale Odra jest starą rzeką z nowym,

nie warto jej ujarzmiać betonem, bo w przypadku

nością, poważnie, nie to, co u nas. Potrzebne było

ekologicznym potencjałem i dla Unii Europejskiej

Odry takie działanie szybko okaże się nieskutecz-

wytłumaczenie ludziom, że rzeka jest naszym

to jest oczywiste.

ne. I jeszcze jedno – mimo że rośnie świadomość

wspólnym dobrem, trzeba było się otworzyć na

ekologiczna, to nadal widzę w wodzie mnóstwo
śmieci. Podczas powodzi tysiąclecia rzeką pły-

Profesor Dorota Simonides
Foto: archiwum prywatne
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nęły hipopotamy i w ogóle wszystkie zwierzęta

chęć samoedukacji o rzece i rzekach w ogóle,

z opolskiego zoo, płynęły urządzenia z Metalche-

o kulturze, przyrodzie i społecznym rozwoju, który

mu, w naszej zalanej łazience zatrzymała się na

inspiruje Odra.

przykład jakaś opona. Ale dziś? Dziś zaśmiecanie
rzeki to wielki grzech i przestępstwo.

To bardzo dobra inicjatywa i dobry kierunek.
Kultura musi być żywa i skierowana ku przyszłości.

Co powinniśmy z tym robić?
W czerwcu zrobiłyśmy też „Odrzańską Noc ŚwiętoUważam, że edukacja odrzańska ekologiczna,

jańską”, podczas której wysłałyśmy śląski wianek

kulturowa i historyczna z naciskiem na jej mię-

wraz z odrzańskim rejsem do samego morza.

dzynarodowy charakter powinna być wzdłuż Odry
w każdej szkole, w każdym mieście. Edukacja,

Bardzo symboliczne i mocno związane z Odrą, jak

dzięki której ludzie zrozumieliby, że Odra odpo-

cała ogromna tradycja związana z rzeką i wiankami.

wiednio potraktowana nie tylko nie szkodzi, nie

Nie dotyczy zresztą tylko obyczajów na świętego

zagraża, ale sama jest naturalną zaporą i wspiera

Jana. Dziewczęta, jak wy, puszczały wianki na rze-

człowieka, który chce się z nią ułożyć. Gdy słyszy-

kę, ale – co w przypadku waszego eksperymentu

my, że za Odrą grzmi i jest burza, to można mieć

ważniejsze – na co dzień ludzie komunikowali się

przypuszczenie graniczące z pewnością, że ta

i wzajemnie uczyli od siebie „przy pomocy rzeki”,

ulewa do nas, tu, na tę stronę Odry nie dotrze, bo

Odra służyła jako wehikuł treści, puszczano wianki

rzeka jest przeszkodą, potrafi też w jakimś zakresie

z listami ze wsi do wsi. To trochę przypomina waszą

powstrzymać smog. Rzeki są mądre, samooczysz-

inicjatywę. Czasy się zmieniły, ale rzeka wyzwala

czają się po drodze. W tym zakresie mogą też

wspólnotowe relacje, wiarę w komunikowanie się

pomóc ludziom. Pomyślmy, co działoby się bez

z innymi, emocje, które w sensie symbolicznym

tego samooczyszczania, bez tego mechanizmu

wiążą się z upływem czasu, dlatego ludzie wieszają

podczas niedawnej katastrofy wycieku fekaliów

dziś kłódki na barierkach mostów. Oddają swoje

do Wisły w skali dotąd niemającej precedensu.

serca rzece, czasowi, zaklinając, aby upływ czasu

A jednak Wisła pokazała, co potrafi. Po raz kolejny

im nie zagroził.

natura nieujarzmiona w głupi sposób przez człowieka pokazała swe moce i zadziwiła swą siłą ludzi,

Panią też łączy miłość z Odrą?

inżynierów, polityków i sceptyków wszelkiej maści.
Żałuję, że nie prowadzę już badań, włączyłabym

Tak, ale to trudny związek. Przy okazji powiem,

ten wątek w formułowanie naukowych wyzwań

że niektóre osoby, dowiedziawszy się o mojej

oraz promowałabym wszędzie edukację o Odrze.

stracie książek z telewizji, w tym tych przeze mnie

Edukacja odrzańska po prostu musi być.

napisanych, wysłały mi swoje egzemplarze, które
im podarowałam. Wróciły z inną dedykacją. Na

Musimy się pochwalić, bo w ramach programu

przykład w ten sposób dostałam moją książkę od

„ODRAzu widać KULTURĘ!” przygotowałyśmy

Teresy Komorowskiej. Tak, Odra i ja pozostaniemy

w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach

nierozłączne. 

konspekty zajęć dla dzieci w wieku wczesno
szkolnym o Odrze. Zmierzamy do tego, aby była
to lekcja, którą nauczyciele lub edukatorzy bądź
przewodnicy turystyki przyrodniczej mogliby
prowadzić, angażując dzieci tak, aby rosła ich
Zdjęcie autorstwa Hanny Wierzbickiej,
za które otrzymała III miejsce w konkursie fotograficznym
„ODRAzu widać” organizowanym przez RIK
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Piotr Zdanowicz
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DAWNE GÓRNOŚLĄSKIE
OKNO NA ŚWIAT
Rzecz będzie o pewnym obiekcie powstałym przeszło 200 lat temu,
o którym opowiadać można w kontekście historii śląskiego transportu oraz
dziejów górnośląskiego przemysłu. Można go też traktować jako element etosu
górnośląskich łodziorzy, a także jako zacny produkt dawnej inżynierii wodnej.

Opowieść zaczniemy od krótkiej wizyty na gliwic-

Gdy w 1792 r. rozpoczęto budowę kanału, który

kim rynku, który zdobi fontanna z rzeźbą Neptuna.

– jak pierwotnie planowano – miał skomuniko-

Spoglądając na rzymskiego boga mórz, można

wać Odrę z Wisłą, zlecono rzeźbiarzowi z Opawy,

mieć wrażenie, że jego obecność w górnośląskim

Johannesowi Nitsche, wykonanie neobarokowej

mieście, położonym w głębi lądu nad niewielką

rzeźby Neptuna jako symbolu połączenia Gliwic

rzeką, jest dziełem zupełnego przypadku… Tym-

z Morzem Bałtyckim żeglowną drogą wodną.

czasem okazuje się, że bóstwo „przybyło” tutaj

Ową drogą wodną był zupełnie dziś zapomniany,

z bardzo konkretną misją.

a przecież unikatowy Kanał Kłodnicki.

O węglu i kanale
Zastanówmy się, jaka była geneza budowy Kanału

kopalnie węgla – w Rudzie (Brandenburg) oraz

Kłodnickiego – w wielu publikacjach znajdujemy

Murckach (Emanuelseegen) – uzyskały licencje

bowiem dość uproszczoną tezę, jakoby powstał on

w roku 1769 i 1770. Na Dolnym Śląsku istniało już

wyłącznie dla potrzeb transportu górnośląskiego

wówczas 19 kopalni, a najstarsza, Joseph z Nowej

węgla. Nader często spotykamy też sformułowanie,

Rudy, zyskała nadanie w początkach XV w. Zatem

iż węgiel wożono Kanałem Kłodnickim „z Górnego

w 9. dekadzie XVIII stulecia plany rozwoju śląskie-

Śląska do Koźla”. Tymczasem Koźle (współczesny

go górnictwa węglowego wiązano wciąż jeszcze

Kędzierzyn-Koźle) położone jest w samym centrum

z dolnośląskim zagłębiem wałbrzysko-rudzkim.

Górnego Śląska i tym samym cały Kanał Kłodnicki
jest „górnośląski”.

Owszem, jak się później okazało, węgiel był głównym towarem przewożonym Kanałem Kłodnickim.

Wróćmy jednak do wzajemnych relacji kanału i wę-

Jednak pierwsze pomysły jego wytyczenia, na

gla. Otóż na kartach historii śląskiego górnictwa

przełomie lat 70. i 80. XVIII w., związane były głów-

znajdujemy informację, że pierwsze górnośląskie

nie z innymi racjami. Po pierwsze, w pierwotnym
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„Chwyt marketingowy” sprzed wieków
zamyśle miał on łączyć Odrę z Wisłą. Ponadto

Można rzec, że w XIX w. pomiędzy górnośląskim

dobitnie zobrazowało przedsięwzięcie księcia

od zarania XVIII w. wzdłuż nurtu Kłodnicy istnia-

przemysłem i transportem zaistniała relacja na

Erdmanna.

ło wiele zakładów metalurgicznych, zaś Kanał

kształt sprzężenia zwrotnego. Rozwój przemysłu

Kłodnicki – lateralny względem rzeki – miał z nią

wymuszał rozwój transportu wodnego (później

Otóż podczas gdy ówczesne drogi były często

tworzyć układ nie tylko hydrologiczny, ale także

także kolejowego), a to z kolei sprzyjało dalszej

nieprzejezdne, a kolei żelaznych nie było jeszcze

poeta i fraszkopisarz

logistyczny. Kłodnica zaopatrywała kanał w wodę,

industrializacji. Aby lepiej zobrazować tę sytuację,

wcale, odrzańskie barki zabierały na pokład 30,

urodzony w 1904 roku –

a przed epoką pary jej energia poruszała także

opowiedzmy o dość osobliwym wydarzeniu, które

a trzy dekady później nawet 60 ton towaru. Jed-

w utworze „Zbite okno w modrym

urządzenia mechaniczne hut, fryszerek i kuźnic.

miało miejsce nieco wcześniej, bo w roku 1771.

nak pola wydobywcze były oddalone od Odry

Z kolei system bocznych cieków kanału umożliwiał

Jan Izydor Sztaudynger –

niebie świta” też widział w Odrze
i niebie nad Odrą okno na świat:

o 40 km i dlatego warunkiem koniecznym dla

dostarczanie i odbiór towarów niemal spod drzwi

Wspomnieliśmy, że jedna z dwóch pierwszych

sprawnego transportu węgla i innych towarów był

zakładów (jak w portach przemysłowych).

górnośląskich kopalni węgla nosiła nazwę Emanu-

kanał łączący rzekę Odrę z górnośląskimi terenami

elseegen (Błogosławieństwo Emanuela) i założona

przemysłowymi.

Zbite okno w modrym niebie świta,

Warto też zauważyć, że od pomysłu do rozpo-

została w II połowie XVIII w. pośród ówczesnych

Wnosi złoty rogalik poranka,

częcia budowy kanału minęło kilkanaście lat,

Górnych Lasów Pszczyńskich (Lasy Murckowskie).

W każdym razie w ciągu przeszło trzech dekad,

zaś do ukończenia inwestycji – lat czterdzieści.

Tereny te należą obecnie do miasta Katowice, ale

które minęły od sporządzenia projektu do powsta-

Kogut piano o wzajemność pyta

To z historycznego punktu widzenia stosunkowo

przez całe wcześniejsze stulecia, administracyjnie

nia Kanału Kłodnickiego w docelowej formie, na

Odpowiada mu na Odrze pianka.

niewiele, ale właśnie w tym czasie, w związku

i kulturowo, związane były z ziemią pszczyńską.

terenach, przez które miał on przepływać, zmieniło

z odkryciem potężnych złóż węgla oraz wcze-

się bardzo wiele. Zaściankowe, wschodnie tereny

śniejszym rozwojem hutnictwa cynku, na Górny

Właśnie jeden z wolnych panów na Pszczynie –

Górnego Śląska przeobraziły się w „lokalnego go-

Śląsk wkroczyła rewolucja przemysłowa. Zatem

książę Fryderyk Erdmann von Anhalt Köthen,

spodarczego tygrysa”, i to była oczywiście dobra

na przełomie XVIII i XIX w. istniało już na terenie

szukając rynków zbytu na bardziej wówczas zur-

wiadomość dla dalszych losów kanału. Fakt, iż

GOP-u sporo kopalń węgla oraz zakładów meta-

banizowanym Dolnym Śląsku, wymyślił wielce

tereny te zmieniły się w wielkie zagłębie wydobyw-

lurgicznych i tym samym zaistniały kolejne racje

osobliwe przedsięwzięcie propagandowe. Dwa

cze, przyczynił się do zaniku jednej z pierwotnych

ku temu, by kanał transportowy w systemie rzeki

lata po rozpoczęciu działalności kopalni (gdy

funkcji kanału. Obok kopalń powstawały bowiem

Odry powstał właśnie na Górnym Śląsku.

pracowało tam już… 10 górników) z okolic dzi-

ogromne huty „epoki węgla i pary”, które wyparły

siejszych Murcek wyruszyło w stronę Raciborza

z rynku bazujące na węglu drzewnym i energii

100 wozów konnych załadowanych węglem, w Ra-

wody archaiczne „leśne hutnictwo” istniejące

ciborzu węgiel przeładowano zaś na kilka barek

w dolinach Kłodnicy i Bierawki.

i spławiono Odrą do Wrocławia. Stan ówczesnych

Tereny przemysłowe w Blechhammer (Blachownia)
na fragmencie mapy z przełomu XIX i XX w. Rzeka Kłodnica
wraz z Kanałem Kłodnickim tworzy wodny układ funkcjonalny
służący miejscowemu przemysłowi
wycinek mapy przygotowany przez autora na potrzeby tekstu

dróg, pagórkowaty teren oraz trudności logistycz-

Był także epizod militarny, kiedy w czasie wojen

ne z jednoczesnym przemieszczaniem ogromnej

napoleońskich sprzymierzone z Francją wojska

kolumny wozów spowodowały, że podróż lądowa

bawarsko-wirtemberskie przez wiele miesięcy

trwała kilka dni, podczas gdy dzisiaj można ten

1807 r. oblegały pruską twierdzę Koźle. Mało kur-

odcinek przebyć w godzinę.

tuazyjna wizyta bawarsko-wirtemberskiej armii
oraz wynikający stąd wojenny kryzys spowolniły

Tymczasem na przełomie XVIII i XIX w., czyli 30 lat

budowę, a wiele urządzeń hydrotechnicznych

po pierwszym „eksperymentalnym” transporcie

kanału powstało już po jego otwarciu, w latach 1812–

węgla z Górnego Śląska w dół Odry, surowiec ten

–1822. Brak środków sprawił też, że już w 1800 roku

był już jednym z potencjalnie najcenniejszych

ostatecznie porzucono marzenia o wytyczeniu

górnośląskich towarów eksportowych. Należało

drogi wodnej sięgającej do Wisły.

jednak pokonać pewien problem logistyczny, który
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Obiecujący początek i kolejowy rywal
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Największą rolę w procesie powstania Kanału

perturbacji, jednak miała ona wówczas tylko 61 cm

zmierzch „kłodnickiego staruszka”. Jednak zanim

swoje „dni chwały” i właśnie tę myśl postaramy

Kłodnickiego w kontekście tak zwanych decyzji

głębokości, a śluzy od Sławięcic do ujścia były

Kanał Kłodnicki przestał być potrzebny, miał także

się teraz rozwinąć.

odgórnych odegrali minister Śląska w rządzie

drewniane. Dlatego w latach 1812–1822 kanał

Prus, hrabia Karl von Hoym, oraz szef Wyższego

pogłębiono do 1,6 m, a śluzy przebudowano na

Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Friedrich von

murowane. Pogłębienie kanału sprawiło, że stał

Perły inżynierii sprzed 200 lat

Reden. Największy udział w projekcie kanału mieli

się on dostępny dla stutonowych barek, chociaż

Zacznijmy tak: był rok 1796, kiedy w Królewskiej

z najnowocześniejszych spławnych sztolni w eu-

z kolei królewski nadinspektor Geschke oraz zna-

z powodu zamulania koryta przez rzekę Kłodnicę

Odlewni Żeliwa w Gliwicach (Königlich Preußische

ropejskim górnictwie węglowym.

ny z wielu innych górnośląskich przedsięwzięć

ostatecznie ograniczono ich ładowność do 60 ton.

Eisengießerei) John Baildon oraz główny projek-

przemysłowych – szkocki inżynier John Baildon.

tant, Johann Wedding, budują pierwszy w Europie

Prace przy jej budowie rozpoczęte w 1799 r. trwały

W każdym razie w 1822 r. ówczesny Klodnitz

kontynentalnej (poza Wyspami Brytyjskimi) wielki

aż do roku 1863, chociaż po 1843 r. sztolnia nie

Kłodnicką drogę wodną oddano do użytku

Kanal miał 45,7 km długości (wraz z odcinkiem

piec hutniczy opalany koksem. Jednocześnie na

była już wykorzystywana do celów transporto-

w 1812 r., po latach wojennych i finansowych

sztolniowym) oraz 5 do 12 m szerokości (różne

terenach obecnego Zabrza oraz Chorzowa po-

wych. Budowniczym przyświecała idea zaopa-

dane źródłowe), zaś różnicę poziomu (48,8 m)

wstają dwie państwowe kopalnie: Prinz Karl von

trzenia gliwickiej odlewni w węgiel, który miał

pomiędzy okolicami Gliwic oraz doliną Odry ni-

Hessen (później König /Król) oraz Königin Luise

docierać na miejsce przeznaczenia drogą wodną,

welowało 18 identycznych śluz o długości 35,2 m

(Królowa Luiza). Mają one zaopatrywać w węgiel

bezpośrednio z wnętrza kopalni. Spław surowca

oraz szerokości 4,08 m.

odlewnię w Gliwicach, a obsługę transportową

odbywał się zatem z użyciem łodzi, które spi-

tego przedsięwzięcia przejąć ma Kanał Kłodnic-

nano po 3 lub 4, umieszczając w każdej z nich

Budowa kanału wraz z odcinkiem sztolniowym

ki oraz obiekty przemysłowo-hydrotechniczne

skrzynię mieszczącą 4 tony urobku. W ten sposób

pochłonęła prawie milion talarów. Jednak już

tworzące z nim układ funkcjonalny.

wywożono jednorazowo od 12 do 16 ton węgla

w 1824 r., gdy przewozy były jeszcze na mizernym

na powierzchnię, gdzie u wylotu sztolni istniał

poziomie, jedynie wpływy z cła od barek kanało-

To właśnie wtedy w strukturach Kanału Kłodnickie-

kolejny niewielki port przeładunkowy i zaczynał

wych wyniosły 9290 talarów. W roku 1813 (drugim

go funkcjonowały urządzenia, które śmiało moż-

swój bieg kanał sztolniowy.

po otwarciu) przewieziono kanałem 4,2 tys. ton

na zaliczyć do ówczesnej awangardy światowej

towarów, natomiast po 40 latach funkcjonowania,

techniki. Znajdowały się one pomiędzy Zabrzem

Projektanci sztolni nie mogli jednak przewidzieć,

w roku 1852 – 88,1 tys. ton.

i Gliwicami, gdzie przebiegał tak zwany kanał

że rozwój przemysłu wydobywczego oraz postęp

sztolniowy (przedłużenie Kanału Kłodnickiego),

techniczny będzie aż tak dynamiczny. Już w roku

Lata 1843–1855 były rekordowe dla przewozów

łączący gliwicką odlewnię z mającą wylot na tere-

1818 w kopalni Królowa Luiza pozyskano przeszło

kanałowych w pierwszym okresie istnienia Kanału

nie Zabrza Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.

36 tys. ton węgla, podczas gdy maksymalna rocz-

Kłodnickiego, ale właśnie wówczas pojawiła się
na Śląsku kolej żelazna.

W początkowym okresie istnienia kanału barki były ciągnięte przez ludzi
zwanych na Śląsku deptaczami. Później rolę tę przejęły zaprzęgi konne
i dopiero pod koniec XIX w. pojawiły się pierwsze parowe holowniki
(ze zbiorów Alberta Stobrawe, udostępniamy wg praw przekazanych autorowi tekstu)

na wydajność transportowa sztolni kształtowała
Właśnie zabrska sztolnia jest jedną ze wspomnia-

się na poziomie 12 tys. ton. Szybciej, niż sądzo-

nych „industrialnych pereł”, o ile bowiem większość

no, wyczerpały się też złoża węgla na poziomie

Do 1847 r. powstała strategiczna linia Kolei Gór-

sztolni służyła do odprowadzania wód dołowych

sztolni. Zatem ledwie kilka lat po uruchomieniu

nośląskiej (Wrocław–Mysłowice), która połączyła

z kopalnianych wyrobisk, o tyle Główna Kluczowa

podziemnego szlaku wodnego transport węgla

największe miasta okręgu przemysłowego (prócz

Sztolnia Dziedziczna spełniała również funkcje

do odlewni w Gliwicach stał się bardziej opłacalny

Bytomia), a także stający się ogromnym węzłem

transportowe. Oczywiście nie była ona jedyną

drogą lądową. Gdy oddano do użytku (w ramach

kolejowym Kędzierzyn oraz sąsiednie Koźle,

spławną sztolnią w górnictwie węglowym. Tego

budowy tzw. dróg węglowych) brukowany trakt

gdzie na przełomie XIX i XX w. zbudowano jeden

typu obiekt od 1794 r. (tzw. Lisia Sztolnia) znajdo-

z Chorzowa do Gliwic, los sztolni był przesądzony,

z największych portów śródlądowych Europy. Jak

wał się na przykład w dolnośląskim Wałbrzychu,

a rozwój kolei żelaznych postawił w tym względzie

łatwo zgadnąć, armatorzy wożący towary zapro-

a później także w katowickich Murckach. Jednak

kropkę nad „i”.

jektowanym w 1888 r. kanałem nie mieli szans

zabrska sztolnia stanowiła 15-kilometrowy pod-

w „biznesowym starciu” z „kolejowym gigantem”

ziemny szlak transportowy z trzema podziemnymi

Sporo publikacji informuje, że sztolnię wraz z kana-

i dlatego w drugiej połowie XIX stulecia nadszedł

portami, a to czyniło z niej najdłuższą i jedną

łem sztolniowym zasypano w 1916 r., chociaż kilka
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odcinków kanału istnieje jeszcze na mapie z lat 40.

Kanału Kłodnickiego, który wobec lawinowo ro-

W momencie gdy rywalem kolejowych przewoź-

XX w. W roku 1953 zniszczono też ozdobny wylot

snących potrzeb transportowych Górnego Śląska

ników był niewydolny Kanał Kłodnicki, niemal

sztolni. Obecnie po wielu latach Główną Kluczową

już w drugiej połowie XIX w. stał się obiektem mało

sto procent towarów wyjeżdżało z GOP-u koleją.

Sztolnię Dziedziczną udrożniono i udostępniono

użytecznym i już wówczas pojawiły się projekty

Jednak gdyby w jego miejsce powstał nowoczesny

dla turystów. Jako Sztolnia Królowa Luiza należy

nowej drogi wodnej. Jednak wszelkie próby zbu-

kanał, po którym mogłyby pływać pociągi holow-

do kompleksu zabrskich zabytków industrialnych,

dowania kolejnego kanału torpedowało lobby

nicze zabierające jednorazowo nawet 1500 ton

będących częścią Szlaku Zabytków Techniki wo-

kolejowe, a niechęć ta miała oczywiście wymiar

ładunku, to wpływy z transportu górnośląskich

jewództwa śląskiego.

ekonomiczny.

dóbr przemysłowych byłyby dla firm kolejowych
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znacząco mniejsze.
Inne unikatowe urządzenia istniały na gliwickim
odcinku kanału sztolniowego. Były to pochylnie
z suchym grzbietem (oznaczane na dawnych
planach jako Rollbrücke), które umożliwiały pokonanie dużych różnic poziomu górnej i dolnej
wody. Gliwickie pochylnie niwelowały różnicę
odpowiednio 11,5 m oraz 5 m. Urządzenia projektowane przy udziale Johna Baildona były inJedna z dwóch pochylni na kanale sztolniowym oznaczona
na fragmencie planu z początku XIX w. oraz fragment rysunku
projektowego pochylni z suchym grzbietem Kanału
Kłodnickiego (kanału sztolniowego)
archiwum autora
(materiały dotyczące pochylni Kanału Kłodnickiego
znajdują się w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

spirowane podobnymi obiektami działającymi na
Wyspach Brytyjskich. Jednak wzbogacone o wiele
nowatorskich rozwiązań, były nie tylko pierwszymi
pochylniami na obszarze Europy kontynentalnej,
ale zaawansowaniem technicznym przewyższały
nawet urządzenia brytyjskie.
Niestety, już w połowie XIX w. zrezygnowano

Jedna z kanałówek stojąca opodal śluzy nr 2
Kanału Kłodnickiego (obecnie tereny
Kędzierzyna-Koźla) w początku XX w.
ze zbiorów Alberta Stobrawe

Przedstawiciel jednego z nadodrzańskich rodów łodziarskich – Józef
Stobrawe, na swej barce w latach 20. XX w. Zdjęcie wykonano na Kanale
Kłodnickim (teren obecnego Kędzierzyna-Koźla). U dołu: pieczątka firmowa
z napisem (w tłumaczeniu na język polski): Josef Stobrawe; właściciel barki
(szyper); Rybarze; Koźle, Górny Śląsk
wybór z archiwum Alberta Stobrawe;
udostępniamy wg ustaleń autora

z pracy pochylni i rozebrano je, dlatego do naszych
czasów nie zachowały się żadne ich fragmenty lub
fotografie. Istnieją natomiast plany konstrukcyjne
i szkice, przechowywane w Muzeum Górnictwa

Fragment szkicu projektowego ukazującego pracę urządzeń,
za pomocą których w podziemnych portach sztolni dziedzicznej
ładowano węgiel z wagonów kopalnianych na łodzie
ze zbiorów Alberta Stobrawe
(oryginalne materiały dotyczące sztolni są udostępnione dla zwiedzających
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Techniki

Dynamiczne kanałowe ostatki

w Berlinie. Dodajmy, że pochylnie na Kanale El-

Kanał Kłodnicki miał także swój „łabędzi śpiew”.

nośności 10 tys. ton, obsługiwanych przez 20

bląskim, będące atrakcją turystyczną na skalę

Najpierw próbę jego wskrzeszenia dla transportu

parowych holowników. W 1920 r. przewieziono

europejską, są o 60 lat młodsze od tych z Kanału

podjął w 1897 r. odrzański armator i potentat

kanałem rekordowe 130 tys. ton ładunków. Jed-

Kłodnickiego.

stoczniowy, firma Cäsar Wollheim. Data ta nie jest

nak mimo że kanał osiągał absolutne maksimum

przypadkowa, właśnie wówczas doprowadzono

swoich możliwości, miał zaledwie kilkuprocentowy

No dobrze, ale skoro sztolnia kluczowa oraz po-

bowiem kolej wąskotorową do gliwickiego starego

udział w transporcie towarów z GOP-u do Koźla

chylnie były obiektami stanowiącymi czołówkę

portu (znajdował się u zbiegu dzisiejszej ulicy

(resztę stanowiły oczywiście przewozy kolejowe).

ówczesnej inżynierii, to dlaczego tak szybko zre-

Zwycięstwa oraz Drogowej Trasy Średnicowej).

zygnowano z ich funkcjonowania… Cóż, dyna-

Wykonano wówczas dla kanału 27 takich samych

Wkrótce armatorzy pogodzili się z faktem, że droga

miczny postęp techniczny powodował często,

barek o ładowności 140 ton każda.

wodna z przełomu XVIII i XIX w. nie może sprostać

że urządzenia na etapie projektu awangardowe,

wymogom dwudziestowiecznego transportu

już po kilku dekadach użytkowania stawały się

Natomiast na przełomie 2. i 3. dekady XX w. pły-

i od 1932 r. najstarszy śląski kanał służył już tylko

archaiczne. Tak było z układem funkcjonalnym

wało po Kanale Kłodnickim aż 90 barek o łącznej

rekreacji. Potem nazistowskie władze niemieckie
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postanowiły zbudować nowy kanał łączący Koźle

sposób skończył się etos odrzańskiego „łodziar-

z niemieckojęzyczną inskrypcją, która informuje,

Później w kilku miejscach mamy ledwo

z Gliwicami, a ponieważ chodziło o strategiczne

stwa” jako tradycji przekazywanej z pokolenia na

że śluza została oddana do użytku 17 lipca 1817 r.

rozpoznawalne ślady koryta kanału. Natomiast na

cele III Rzeszy oraz kwestie propagandowe, więc

pokolenie. Statki, warsztaty i stocznie należące

(w miejsce śluzy drewnianej z końca XVIII w.).

terenie Blachowni (kolejna dzielnica Kędzierzyna-

nawet kolejowi potentaci nie mieli nic do po-

do mieszkańców doliny Odry zagarnęli Sowieci,

Zatem jest to czwarta najstarsza istniejąca śluza

Koźla) istnieje fragmentarycznie komora śluzy

wiedzenia.

a później komunistyczne państwo polskie. Jed-

komorowa na terenie obecnej Polski (nieznacznie

nr 6. Niestety, jest ona wypełniona śmieciami,

nak umiejętności żeglarskie dawnych śląskich

starsze są 3 śluzy na Starym Kanale Bydgoskim).

a w 2017 r. spłonął pobliski dom śluzowego. Na

Barki „wyniosły się” więc z Kanału Kłodnickiego

szyprów sprawiły, że w ogromnej części stawali

Smutna jest historia wrót śluzy nr 2, które w 1998 r.

szczęście ocalał stojący obok budynku piękny

w 1932 r. Niewiele później – po roku 1945 – barki

się oni z marszu kapitanami na barkach, a nawet

urwały się z zawiasów i wpadły do wody. Ówczesny

kasztanowiec, który jest równolatkiem śluzy.

prywatnych szyprów zniknęły także z Odry i w ten

wielkich holownikach państwowego armatora.

konserwator zabytków zalecił ich wyciągnięcie

Pomiędzy Blachownią a Gliwicami koryto Kanału

i zabezpieczenie. Rzeczywiście, wrota niezwłocznie

Kłodnickiego już praktycznie nie istnieje, chociaż

wyciągnięto i… „zabezpieczono”, kładąc na trawie

na terenie Pławniowic i Taciszowa zachowały się

obok śluzy, gdzie leżą po dzień dzisiejszy…

fragmenty śluz nr 11, 12 oraz 13.

Smutny epilog z nutą nadziei
Po II wojnie światowej kanał głównie „przestawał

ryczny balast. Śladem Kanału Kłodnickiego budo-

istnieć”, a najszybciej jego relikty znikały w Gliwi-

wano więc szosy i ulice, burzono dwustuletnie

cach, gdzie procesy urbanizacyjne postępowały

śluzy, a reszty dopełniły naturalne procesy…

bardzo dynamicznie. Zresztą w II połowie XX w.
w obiektach industrialnych nie dostrzegano żadnej

Z czasem dwie najlepiej zachowane śluzy kanału

wartości, a śląski industrial, naznaczony „piętnem

istniejące na terenie Kędzierzyna-Koźla wpisano

niemieckości”, postrzegano dodatkowo jako histo-

wprawdzie do rejestru zabytków, ale nie zrobiono
nic konkretnego dla ich ochrony. Obecnie istnieje
jedynie trzykilometrowy ujściowy odcinek kanału
oraz kilka innych reliktów na terenie Kędzierzyna-Koźla, a także w okolicach Pławniowic i Taciszowa.
Niemal nad brzegiem rzeki Odry ostała się śluza
nr 1 oraz tzw. wrota powodziowe (obydwa obiekty
w opłakanym stanie). Później mamy prosty odcinek kanału, który zbudowano jeszcze w XVIII w.
Tam znajdowało się pierwsze kozielskie miejsce
przeładunku zwane składnicą węgla i wyrobów
żelaznych. Kanał płynie też przez dzielnicę portową, powstałą na przełomie XIX i XX w., wraz
z nowym, wielkim odrzańskim portem. Mieściła
ona ekskluzywne hotele, sklepy, restauracje oraz
przedstawicielstwa znanych firm. Obecnie jest to
„bardzo socjalna” enklawa Kędzierzyna-Koźla, co
oznacza, że skazano na powolną agonię kamienice

Widok na Kanał Kłodnicki oraz kamienice dzielnicy portowej
na pocztówce z początku XX w.
z kolekcji Bogusława Rogowskiego, udostępniamy wg uzgodnień autora

z unikatowymi marynistycznymi detalami, których
nie powstydziłoby się żadne miasto w Europie.
Półtora kilometra od ujścia, w dawnej osadzie
Kłodnica (dzielnica Kędzierzyna-Koźla), znajduje
się śluza nr 2. Zachował się tutaj blok kamienny

Śluza nr 1 Kanału Kłodnickiego
Foto: Krzysztof Kubicki

Najstarszy odcinek Kanału Kłodnickiego, widoczny z mostu
drogowego w Kłodnicy
Foto: Piotr Zdanowicz
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Na zakończenie opowieści o nestorze śląskich
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kanałów wypada zapytać, dlaczego warto chronić
Kanał Kłodnicki i dlaczego jest on tak cenny, skoro
to obiekt zaledwie dwustuletni. Otóż gdyby był to
zabytek sakralny, pałac lub zamek, to rzeczywiście
dwa stulecia historii nie byłyby niczym szczególnym. Jednak kanał jest zabytkiem techniki,
a dwustuletnie zabytki industrialne to w realiach
górnośląskich niemal „prehistoria”. Warto też pamiętać, że kanał był świadkiem oraz katalizatorem
górnośląskich przemian gospodarczych w dobie
rewolucji przemysłowej, zatem dla przemysłowej
części Górnego Śląska powinien być obiektem
niemal kultowym.
Ponadto, chociaż w dobie Peerelu programowo
niszczono na Śląsku zamki, pałace czy miejskie
kamienice, to jednak sporo tego typu obiektów
się zachowało. Natomiast zabytków industrialnych związanych z hydrotechniką mamy jak na
lekarstwo. Jeżeli nie ochronimy „resztek” Kanału
Kłodnickiego, to zniknie nie jeden z wielu, ale
jeden z bardzo nielicznych i na dodatek najstarszy
zabytek śląskiej inżynierii wodnej… Dodajmy też,
że gdy mówimy o „najstarszym śląskim kanale”, nie
chodzi o Śląsk w dzisiejszym, potocznym znaczeniu
(jako tereny wokół Katowic), ale Śląsk historyczny,
czyli obszar od Mysłowic po Zieloną Górę.
I jeszcze konkluzja, która dość dobitnie ukazuje
ponadczasową wartość reliktów Kanału Kłodnickiego, a także całego przemysłowego dziedzictwa
Górnego Śląska. Otóż w toku narracji w odniesieniu
do obiektów „kanałowo-przemysłowych” często
używaliśmy zwrotów: „jeden z największych w Europie”, „jeden z najnowocześniejszych w Europie”…
Zastanówmy się więc, co dzisiaj musielibyśmy
zbudować, aby ktoś za 200 lat mógł odnośnie
do tych obiektów użyć takich sformułowań… 
Blok kamienny z inskrypcją na śluzie nr 2 Kanału Kłodnickiego
Foto: Piotr Zdanowicz
oraz sterta zmurszałego drewna, czyli pozostałości
wrót śluzy nr 2 po 21 latach „spędzonych” na trawie
Foto: Krzysztof Kubicki; udostępniono wg ustaleń autora

Ujściowemu odcinkowi Kanału Kłodnickiego towarzyszą urokliwe pejzaże.
Jednak nigdy nie wytyczono tam trasy rowerowej lub
szlaku krajoznawczego, mimo że istnieje szeroka ścieżka
uczęszczana od lat przez cyklistów i spacerowiczów.
Poniżej: Okolica śluzy nr 6, jeszcze z domem śluzowego
Foto: Piotr Zdanowicz
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Z Henrykiem Wańkiem rozmawia Michał Sikora

53

WPŁYW, PRZEMIJANIE,
UCHODZENIE
Odra i jej dopływy, wraz z miastami, klasztorami oraz większymi i mniejszymi
księstewkami, powstałymi wzdłuż jej biegu, są niedającymi się przecenić kartami
w dziejach kultury śląskiej. Ten aspekt Odry znajduje odbicie w literaturze śląskiej,
na ogół niemieckojęzycznej, a więc słabo znanej w Polsce, z powodu kulturowych
resentymentów. A szkoda, bo to obnaża naszą ignorancję i zubaża duchowo,
bo w końcu dziedzictwo Odry zostało nam powierzone przez dzieje.

MICHAŁ SIKORA: W 2004 roku uczestniczył Pan

machina Ukrainiec Jurij Andruchowycz. W sumie

w gronie m.in. prozaików i poetów w rejsie lite-

bardzo interesująca grupa. Większość polskich

rackim „Odra–Ren – rzeki graniczne”. Impresje po

uczestników już znałem. Również niemiecko-pol-

fluwialnej podróży, na styku trzech sąsiedzkich

skiego Henryka Bereskę. Ale poznałem ciekawe

państw i kultur, przedstawił Pan w artykule „Czeska

osoby z Niemiec, które do Odry, a szerzej mówiąc

Ślązaczka z rozdartym sercem”, opublikowanym

do Śląska, odnosiły się serdecznie. Może bardziej

w dwumiesięczniku „Pogranicza” (nr 5/2004).

od niejednej z polskich. Wracając do pytania, sądzę,

„Prawdziwe życie Odry – pisał Pan – jako rzeki

że trzeba sobie uświadomić, że Odra to nie tylko

pełnokrwistej, w naszych czasach zaczyna się

konkret geograficzny czy hydrologiczny, lecz także

dopiero w okolicach Frankfurtu. Mówię tu o Odrze

symbol kulturowy, od stuleci stanowiący kręgo-

prawdziwej, bo znam także fikcyjne; zakłamane;

słup całego śląskiego kraju. Z tytułu położenia

wyssane z palca brudnej polityki”. Czym jest zatem

geograficznego najważniejsza część tego symbolu

autentyczność i fałszywość Odry?

przynależała do kultury czeskiej, później luksembursko-habsburskiej. Jej źródła, bardzo zresztą

HENRYK WANIEK: Zawieśmy na chwilę to ostatnie

malownicze, znajdują się bowiem w Czechach.

pytanie, ponieważ chciałem dodać w związku

W dalszym biegu dziejów Odra wraz z większością

z tym projektem, zorganizowanym z inicjaty-

księstw śląskich znalazła się w Królestwie Pruskim.

wy Heinrich von Kleist Museum we Frankfurcie

Praktycznie nie miało to znaczenia, bo lokalna

nad Odrą, że uczestnikami owego rejsu mieli

suwerenność ziemi i rzeki została uszanowana.

być pisarze niemieccy i polscy. Należało może

Wszystko poza polityką i prawem wewnętrznym

również pomyśleć o czeskich, ale ich nie było.

właściwie zostało po staremu, i tak to trwało aż

Natomiast – to zrozumiałe w związku z Renem –

do 1945 roku, kiedy w Poczdamie gubiono się

było dwóch pisarzy holenderskich oraz deus ex

w zawiłościach geograficznych, nie rozróżnia-

c
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jąc między Nysą Kłodzką, Nysą Szaloną a Nysą

a więc porty przeładunkowe, śluzy, warsztaty

Łużycką. Ostatecznie zachodnie granice Polski

i gospody… Wracając do XXI wieku, przygoda

opierały się na tej Łużyckiej, która jest ważnym,

z Odrą (i Renem) zafundowana nam w 2004 roku

można powiedzieć koronnym, obok Nysy Kłodzkiej

miała uroczystą inaugurację i bankiet w Oratorium

dopływem Odry. Jednak niemal cała Odra znalazła

Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgrzy-

się na Śląsku już teraz polskim, co oznaczało, że

tem było, że jednej z uczestniczek niemieckich

rzeka zaczęła płynąć w innej tradycji. Tej, która nie

ktoś zwędził torebkę. Ale już następnego dnia

miała dotąd do czynienia z rzekami europejskimi.

zostaliśmy zaokrętowani na stateczek o średnim

Wisła zawsze była rzeką wewnętrzną i z małymi

standardzie, w miejscu niegdyś głównego portu

wyjątkami domeną flisaków. Z Odrą sprawa wy-

Żeglugi Odrzańskiej. Było to wszystko dosyć sier-

glądała o tyle inaczej, że jej nurt ocierał się o różne

miężne, jakby z innej epoki, ale zapowiadało cie-

państewka i państwa, dla których była granicą.

kawą przygodę. Statek popłynął i po mniej więcej

Trzeba niemniej przypomnieć, że już od końca XVIII

czterech godzinach dotarł do śluzy w Malczycach.

wieku aż do 1945 roku była to rzeka zintegrowana

Niestety, rejsu kontynuować się nie dało, ponieważ

z systemem śródlądowych wód w całej Europie

poziom wody wykluczał żeglugę. Można ją było

Środkowej i Zachodniej. Jej kanałami można było

wznowić, kiedy do nas dotrze tzw. fala. Mieliśmy

stosunkowo łatwo dopłynąć do Holandii, a nawet

przed sobą osiem godzin czekania w szczerym,

do Francji. Ta sieć była i nadal jest zaawansowana

choć urokliwym, polu. Dzieciom, co tam chyba

i rozwijana. Ale po roku 1945, w okresie chyba

wagarowały, poetka Ewa Lipska natychmiast urzą-

nie dłuższym niż dwadzieścia pięć lat, gdy Odrą

dziła lekcję polskiego. Ja zaszedłem na pobliski

posługiwano się jeszcze jako używaną drogą wod-

zarośnięty cmentarz niemiecki. Fajnie, że ocalał.

ną, nastąpiło załamanie, które było powrotem do

Więc ciekawa przygoda, ale jako punkt programu

rzeki naturalnej, dzikiej, powiedziałbym wiślanej.

zawodna. Notoryczne zaniedbania odrzańskiego

Z dzieciństwa pamiętam jeszcze te odnogi Odry,

dna i nabrzeża powodują, że poziom wody na

do Głogowa pociąg osobowy dojeżdża w godzi-

na nią w Lubiążu i Głogowie. Zawsze była to jed-

które sięgały aż po Gliwice, znany Kanał Gliwicki,

sporych odcinkach wyklucza wszelki transport.

nę z kawałkiem. Natomiast Odrą zabiera to co

nak dla mnie woda, która w intymnym kontakcie

którym poprzez Kędzierzyn-Koźle, Opole itd. snuły

Według pracowników odrzańskiej infrastruktury

najmniej osiem godzin. Wcześniej miałem jakąś

okazuje się być tajemniczym i skomplikowanym

się te płaskodenne barki, ale też większe holowniki

jest to stan normalny. Tak wyglądała nasza odrzań-

mityczną wizję Odry jako rzeki raczej prostej, na

bytem. Trzeba także wziąć pod uwagę, że te liczne

i parowce. Nasuwało to sentymentalne obrazy

ska wyprawa, trwająca dwanaście dni, a właściwie

którą nadziany jest Śląsk. Nie brałem pod uwagę,

miasta, jak Krosno czy Bytom Odrzański, Nowa Sól

podróży, z morzem gdzieś na końcu, bo te barki

do czasu, aż Odra spotyka się z Nysą Łużycką. Tam

że to tak kręta i zawiła arabeska. Odra wścibia

itd., budowały swój dobrobyt na tej rzece. Były jej

docierały do portów morskich. Ta malowniczość

nie tylko zasób wody, ale i ruch rzeczny wzrasta.

się w różne zakamarki terenów, jakby chciała

zaślubione. Ona była źródłem ich pomyślności. Bez

w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

Odra ożywa, staje się nagle żeglowna, co już jest

przeniknąć całą tę ziemię. Tego nie wiedziałem,

niej przecież nie byłoby w ogóle Frankfurtu. A po-

XX wieku przemieniła się w malowniczą ruinę.

w dużym stopniu zasługą gospodarki niemieckiej.

choć wszystkie mapy mi to mówiły. To było moim

nieważ Odra płynąca dziś przez te piękne i smutne

Zespół portowy w Gliwicach, a też w Koźlu uległ

Powiedziałbym, że to właśnie jej Odra, w swoim

pierwszym zdumieniem. Drugim – może nawet

miasteczka jest niemal martwa, toteż robią one

degradacji i przypuszczam, że jest tak nadal. Dwa

dolnym biegu, zawdzięcza jeszcze jakieś życie.

ważniejszym – było to, że choć dobrze znam śląski

wrażenie zadumanych nad swoją przeszłością.

lata temu zwiedzałem Koźle i te kikuty. A pamiętam

To się jeszcze czuje w Szczecinie. Dlaczego ten

krajobraz, teraz patrzyłem nań ze środka rzeki,

fotografie odrzańskie ze starych, poświęconych

przykład nie spotyka się u nas z odzewem?

która jest jego główną arterią. I widziałem po jej

W przywołanym na początku naszej rozmowy

lewej i po prawej stronie wspomnienia po już

tekście twierdził Pan: „(…) czystość wód szlag

Śląskowi albumów fotograficznych. Odra to była
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Obraz Henryka Wańka
(prezentujemy za zgodą autora)

wówczas rzeka przeludniona. Panował na niej tłok.

Jakie jeszcze emocje wywołuje w Panu odrzański

nieistniejących mostach. Oraz resztki umocnień

trafił, wraz z zarybieniem. Oprawa biologiczna

Barki, mniejsze i większe, statki turystyczne bądź

rejs sprzed piętnastu lat?

nabrzeżnych, kiedyś czemuś służących. O czymś

rzeki, zadrzewienie i kultura roślinności brze-

przypominających. Tu się zakotwiczały jednostki.

gowej oddana została – jak cała rzeczywistość

Odrę od brzegu do brzegu. Koloryzuję, oczywiście,

Były to doświadczenia subiektywne, bardzo in-

Tam regulowano przepływy wody. Wcześniej na

gospodarcza i polityczna – wypróbowanemu

ale jest pewne, że ludzie współżyli z rzeką. Niewąt-

tymne, bo nigdy wcześniej nie było potrzeby

Odrę spoglądałem z nabrzeży lub mostów – we

prawu dżungli. I tyle z tego wyniknęło, że istotnie

pliwie szła za tym staranna gospodarka nabrzeżna,

używać Odry jako drogi. Pamiętam, że z Wrocławia

Wrocławiu, Raciborzu, Opolu. Z brzegu patrzyłem

Odra, czyli to w dawnych czasach płynne złoto

transportowe, promy – wszystko to wypełniało
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Śląska i Pomorza Zachodniego, upodobniła się

współżyć. Jakkolwiek rzeki bywają krnąbrne i mie-

którym tak łatwo ulegają zawzięci obrońcy natury.

do Wisły, równie upadłej, nieszczęsnej królowej

wają swoje wybuchy, w pewnym stopniu można

Często zarówno ich motywacje, jak i pewne akcje

polskich rzek”. Czy nadal opowiada się Pan za

się z nimi ułożyć. A więc byłbym za powrotem do

oraz głoszone slogany posuwają się do ideologicz-

renaturalizacją Odry?

form tradycyjnych, co nie znaczy, że chciałbym,

nej ekstremy. Grzeszą nie tyle bezrozumnością,

by dzisiaj Odrą węgiel z Górnego Śląska płynął

co deficytem empatii. Wyobraźni historycznej.

Jeśli przez renaturalizację rozumiemy powrót

barkami do Szczecina, jak to było jeszcze w la-

Jest u Platona doniosły pasus, gdzie mówi się

do dzikości, to on dokonał się sam poprzez nie-

tach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Później

o kolonizowaniu ziemi. Należy to robić przede

Odry pisała jeszcze inaczej:

dbalstwa i niemądre pomysły gospodarcze. Jak-

zabrakło chęci i fachowości w pielęgnacji tej wo-

wszystkim tak, by nie obrazić bóstw miejsca, jakie

by ludzie nagle przestali wiedzieć, co z tą rzeką

kółrzecznej tradycji. Jakkolwiek te dwa lata temu,

się zajmuje. Jest to czynność bez mała sakralna.

Odra miała starszą siostrę. Takie

uczynić. Jaki z niej pożytek?, realny i duchowy?

będąc w [Kędzierzynie] Koźlu, spotkałem na ulicy

Czym przeciwnym jest bezpardonowe wykorzy-

siostry biorą się ze zmiany nurtu

Pamiętam, że kiedy odważni ekonomiści robili

dwóch młodzieńców w mundurkach marynarskich.

stywanie natury. Odra jest takim bóstwem, obok

porządek w naszej gospodarce w latach dzie-

Pytając o drogę do resztek portu, zwróciłem uwa-

Sudetów najbardziej sakralną częścią Śląska. Ale

rzeki, kiedy meander oddziela się

więćdziesiątych, panowało przeświadczenie o nie-

gę na ich uniformy. Okazało się, że to uczniowie

oddanie tym świętościom należnej czci nie oznacza

opłacalności kolei. Zatem kolejnictwo polskie

technikum rzecznego. Czyżby kształcono kadry

rezygnacji z jej rozumnego cywilizowania. Zanim

wyjaśnił ojciec. Był to dla mnie

legło w gruzach, rozkradzione, zdewastowane

fachowców na potrzeby sprawy odrzańskiej? To

nad rzeką powstanie miasto, ma miejsce proces

i ostatecznie upadłe. Teraz, po szkodzie, dzięki

było budujące spotkanie, choć dość tajemnicze.

bardzo rozwlekły, i nie jest to działanie zgod-

niewątpliwy dowód, że Odra jest

funduszom europejskim z bólem rekonstruuje się

Równie dobrze można by kształcić techników

ne z kaprysami natury. Miasto odbiera jej kawał

żywą istotą. Czy nie zmieniała skóry

na powrót. To samo spotkało rzeki. Renaturalizację

obsługiwania kieratu.

powierzchni, dotąd służący np. żabom, dżdżow-

jak wąż? Czy nie liniała jak zwierzę,

Odry można rozumieć tylko jako proces naturalnej

nicom czy konikom polnym. Miasto powstaje
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Olga Tokarczuk o przemijaniu

od głównego koryta. Tak mi

entropii, zaniedbanie wszystkiego, co wokół niej

Czy jednak regulowanie biegu Odry nie jest nie

niejako przeciw naturze, jest tworem mającym

zostawiając swoje stare

istniało. Kilka lat temu z ówczesnym marszałkiem

tylko bezmyślnym „usprawnieniem”, ale i groźnym

swoje potrzeby, racje i procedury. Jeśli miasto

województwa dolnośląskiego snuliśmy plany, by

potwierdzeniem panowania – jak to klimatolodzy

powstaje nad rzeką, to nie po to przecież, by

niepotrzebne zakręty na pastwę

zrobić jakiś społeczny szum wokół Odry. To już

określają – antropocenu? Już w 1946 roku Friedrich

rzeka je zalewała, ale musi się z nią w jakiś sposób

było rzecz jasna po tym rejsie z 2004 roku, który

Georg Jünger zauważał w „Perfekcji techniki”:

harmonijnie ułożyć. Nie ujmując niczego cyto-

Stara Odra nie przypominała już

pozostawił mnie w zawstydzeniu i irytacji. Bilans

„Ziemia nie zniesie człowieka, który ją tylko wy-

wanej, zacnej myśli, równocześnie pamiętajmy,

tych wrażeń dotyczył statusu gospodarczego, ale

korzystuje i zużywa, i wkrótce odmówi mu swej

że zarówno natura, jak i eksploatacja mają swoje

rzeki, zatrzymała się, zamyśliła.

też kulturalnego Śląska szeroko rozumianego.

pomocy. (…) To jasne, że człowiek nie tylko winien

granice. I chyba tylko przestrzeganie tych granic

Porosły ją rośliny, a wieczorami

Skończyło się jednak na pomysłach, bo były sprawy

szukać korzyści w obszarach powierzonych jego

może być rękojmią względnego bezpieczeństwa

ważniejsze niż Odra, z którą są tylko same kłopoty.

pieczy, ale musi wciąż składać ofiary. Dopiero one

i pożytku, bez niebezpiecznej przesady w jednym

parowała wyczerpana, unosząc

Z zainteresowaniem usłyszałem w ubiegłym roku

tworzą gwarancję, że jego praca i jego aktywność

lub drugim kierunku. Nawet machając ręką na

w powietrze wszystkie swoje

o projektach rewitalizacji Odry i Wisły. Zabrzmiało

nie tylko będą ranić, ale też przyniosą mu trwały

to, co stało się z Odrą w ostatnich dekadach, nic

to dobrze, ale raptem ucichło. Pewnie znowu są

pożytek. Na akty przemocy ziemia odpowiada nie

nie zrobimy przeciw jej przewrotnej naturze – bo

cierpko-wilgotne zapachy.

sprawy ważniejsze. Miejmy jednak nadzieję, że

inaczej niż człowiek, którego życie narażone jest

Odra nie jest przecież wodą anielską – nietrudno

ta rewitalizacja Odry wreszcie doczeka się koń-

na szwank. (…) Wiadomo, że w naturze wszystko

sobie wyobrazić końcowy efekt. Co prawda Odra

to ustanie w ruchu i spokojne,

ca i zacznie się nie powiem, że industrializacja,

łączy się ze sobą. Ale wcale nie respektuje się tej

jeszcze nie stała się dla nich dość pociągającym

a pewnego rodzaju regulacja.

wiedzy. Zapominamy, że nie należy samowolnie

tematem, ale pewnego dnia ekstremalni ekolodzy,

niewyobrażalne bogactwo.

niszczyć tych więzi” (przeł. Wojciech Kunicki).

którzy często są gatunkiem kryptoterrorysty…

Innymi słowy, opowiada się Pan za oświeceniowym

Zatrważająco aktualna ocena.
Mocno powiedziane.

podejściem do utylitarnego traktowania natury?
Trudno się nie zgodzić z takim podejściem. Brzmi
Opowiadam się za powrotem do stanu rzeczy, jaki

w nim szlachetna prostota i jest bodaj powtórze-

został potwierdzony empirią pokoleń. To znaczy

niem odwiecznych prawd tellurycznych. Przede

ludów, które chcą i wiedzą, jak z rzeką można

wszystkim w tym cytacie brak tych przejaskrawień,

Tak, w wielu wypadkach można tak ich określić…

trzcin i wodorostów? (…)

Tak zrozumiałam wtedy starość –
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Raczej złagodziłbym ten ton wypowiedzi, twier-

Pomówmy jeszcze o samej fenomenologii rzeki.

dząc, że radykalni ekolodzy, jak każda ekstrema,

Henry David Thoreau, wybitny myśliciel, piechur,

upraszczają rzeczywistość.

żeglarz i piewca dzikości, notował w swoim Dzienniku: „Jakaż ulga i rozwinięcie myśli, gdy ze swej

Każde uproszczenie wystarczy, by przez postawy,

lądowej pozycji obok cmentarza wyłaniam się

poglądy i czyny manifestowały się zniekształce-

na szeroki brzeg rzeki! Cóż za niewiarygodny

nia. Zresztą ich oponenci również są ofiarami

wprost widok. Nagle dostrzegam poniżej szeroką

uproszczeń i w sumie jest to spór dwóch odmian

przestrzeń błękitu, z jej zakrętami i cyplami lądu,

fałszywie rozumianej nowoczesności. Mam tu na

i wszystko to wyzwala mnie spod władzy bardziej

myśli znane mi osobiście osoby i sytuacje z obu

(przy)ziemnej ziemi” (przeł. Tadeusz Sławek). Czy

stron barykady. Ich przekonania nasuwają wra-

żegluga, ergo lekcja nieugruntowania, jest dobrą

żenie, że nadmiar szlachetnych intencji może się

nauką o zmienności miejsca, czasu i człowieka?

przejawiać czystą bezrozumnością. Nie wiem, czy
tylko w Internecie już zawiązują się jakieś grupy

Bardzo to piękna refleksja nabrzeżna. Thoreau

nacisku biorących w obronę naturalne prawa

był wyczulony na epifanie natury. Czy wie pan,

rzeki. Przeciwne ich regulacjom, ostrzegające

o jakiej rzece mowa?

przed inwestycjami przeciwpowodziowymi czy
retencyjnymi. Jeśli uznajemy, że Odra, jako wytwór

O Concord i Merrimack w Ameryce Północnej,

naturalny, ma swoje prawa, w które nie należy

nieopodal pogranicza Stanów Zjednoczonych

ingerować, to wikłamy się nie tylko w wewnętrzny

i Kanady.

konflikt ekonomiczny, ale również w zatarg międzynarodowy. Bo Odra nie jest rzeką wyłącznie

Myślę, że ten punkt widzenia należy już do geo-

polską. Należy, po pierwsze, do Czechów, a po

poetyki, w której doznania natury estetycznej,

drugie – do Niemców. W tym sensie jesteśmy

może nawet literackiej i filozoficznej, mają swój

zobowiązani do kooperacji i uzgodnionych decyzji.

specyficzny użytek, ale nie wpływający na losy

Ale bądźmy dobrej myśli. Chcę jeszcze dodać, że

obiektów geograficznych. Ale jest to piękna per-

odzyskanie naturalności w przypadku Odry na jej

spektywa, w szczególności jeśli się ją odniesie

zdegradowanych odcinkach jest właściwie faktem

do takiej rzeki, która szerokim łukiem opływa

dokonanym. W latach sześćdziesiątych na terenach

terytorium cywilizowane. Thoreau jest radykalnym

zalewowych Wrocławia, niegdyś przeznaczonych

marzycielem i miłośnikiem tego, co Anglosasi

na wypadek powodzi, zbudowano osiedla miesz-

nazywają desolate places. Ale rzece często przy-

kaniowe, co podczas pamiętnej powodzi w 1997

chodzi wkraczać w świat ludzki, w świat kultury

roku stało się tragiczne dla dobytku lokatorów

materialnej, która zresztą automatycznie nakłada

dzielnicy Kozanów. Odzyskanie przez Odrę i jej

się na kulturę duchową. Na Odrze ciąży to histo-

dopływy naturalne nieuregulowanych właściwo-

ryczne przeznaczenie, sprawiające, że przytulały się

ści to właśnie był owoc de-, a nie renaturalizacji.

do niej różne sprawy ludzkie. Miasta, oczywiście,

Właśnie dzięki utracie swej funkcjonalności Odra

ale też klasztory lub latyfundia, znajdujące sobie

zaczęła dokazywać gospodarzom. Albo więc pro-

miejsce przy rzece, stające się centrami żywej myśli;

ces rewitalizacji Odry nazwiemy wynaturzaniem,

produkcji dóbr duchowych – literatury i sztuki. To

albo odwrotnie – przywracaniem jej naturalnych,

są obszary kulturowo żyzne, rejony nadrzeczne,

przez tradycję zalegalizowanych zalet.

ponieważ rzeka to też część pewnego krwiobiegu
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dla ekosystemu. W niej nie tylko przemieszcza się

Kiedy stoi się na pokładzie statku rzecznego przy

organizmach. To jest właśnie metafizyka rzeki.

W tym dużym kwantyfikatorze mogą się mieścić

woda, ale i cyrkulują różne tradycje. W tym sensie

średnio udanej pogodzie, ta woda wydaje się

W doświadczeniu współczesnego człowieka –

Polacy bojący się przemian, cywilizacyjnego skoku,

Odra i jej dopływy, wraz z miastami, klasztorami

dosyć ciemna i odrażająca. Jakby niosła ze sobą

mówię to na własnym przykładzie – rzeka nie

jaki dokonała Polska, wstępując do Unii Europej-

oraz większymi i mniejszymi księstewkami, po-

jakiś mroczny wyrzut. Ale może to być również

zajmuje zbyt wiele miejsca. Jest jakimś baśniowym

skiej, wszelkiej inności zagrażającej wydumanej

wstałymi wzdłuż jej biegu, są niedającymi się

złudzenie optyczne, gdyż tu i ówdzie, z rzadka,

archaizmem. Zamiast serpentyn rzecznych bardziej

polskości, napompowanej patriotyczną retoryką.

przecenić kartami w dziejach kultury śląskiej. Ten

ktoś na brzegu stoi z wędką, więc pewnie jest

otaczają nas wstęgi szos. Rzekę postrzegamy wy-

aspekt Odry znajduje odbicie w literaturze śląskiej,

coś żywego w tej wodzie. Więc czym innym jest

łącznie jednowymiarowo. Przywołam „Rejs” Marka

Sięga pan tutaj do asortymentu przywar narodo-

na ogół niemieckojęzycznej, a więc słabo znanej

woda w subtelnym laboratorium psychologicz-

Piwowskiego. W tym filmie rzeka jest scenerią,

wych, które oczywiście warto piętnować i to się

w Polsce, z powodu kulturowych resentymentów.

nym, a czym innym w dynamicznym akwenie,

która stoi, nie płynie, w zasadzie nie rusza się. Do

mniej więcej od czasów Piotra Skargi dokonuje ze

A szkoda, bo to obnaża naszą ignorancję i zubaża

który płynie przez tysiąclecia i rzeźbi ludziom

tej samej rzeki taki Heraklit mógłby wchodzić

skutkiem mizernym. To też wyraża się w naszym,

duchowo, bo w końcu dziedzictwo Odry zostało

przyszłość. A i potem potrafi wyszczerzyć zęby.

po wielekroć.

polskim stosunku do Odry. Mimo że Chrobry prze-

nam powierzone przez dzieje.

Jak to rzeka. Powiedziałbym nawet, że nie pomi-

kraczał ją raz za razem – a przynajmniej trzykrotnie

jając aspektu moczu, rzeki za sprawą człowieka

Powracając do Odry, nad którą wznosi się wiele

– mimo że obrona Głogowa i Psie Pole, w naszej

Narzuca się oczywiście zużyta metafora rzeki-

stają się ściekami. To może za dużo powiedziane,

mostów, chciałem na koniec zapytać, czy może

historii Odra czuje się nieswojo, jak realna najwyżej

-czasu. Chcąc się od niej zdystansować, proponuję

niemniej człowiek dorzuca do rzek swoje odpadki.

ona współcześnie uczyć nas gościnności.

w połowie. Bardziej mityczna. Wynika to z jakiejś

skupić się przez moment na wodzie. Marie-Louise

Chyba nie w takim stopniu jak Wisła, ale Odra

von Franz, uczennica i współpracownica Junga,

także jest zdegradowana chemicznie. W każdym

„Nas” jest nieprzekładalną na konkret społeczny

kalectwa, które niewątpliwie istnieje, a którego nie

sądziła, że: „Woda, w tym mocz, niesie projekcję

razie podczas wspomnianego rejsu tylko za dnia

masą. Myślę, że chodzi panu o tych, którym brakuje

umiem zdefiniować. Jest nim niemożność uznania,

wiedzy. W średniowiecznej symbolice kościelnej

mieliśmy na statku kontakt z Odrą. Noce spędza-

odruchu gościnności czy otwartości.

że cały świat śląski jest swoistą odrębnością, która

mówiono o aqua doctrinae, a w dialekcie szwaj-

liśmy w nabrzeżnych hotelach – Legnica, Głogów,

carskim mówi się o kimś, kto mówi głupoty, że sika.

Zielona Góra, bo nie tylko woda, ale i nadrzeczne

Psychogenne problemy z nerkami często wiążą

powietrze miewało coś chemicznego.

się z byciem przepełnionym złą wodą i oznaczają

duchowej blokady, czy też może wewnętrznego

tej odrębności nie tracąc, mogła przynależeć do
A jest ich przygnębiająco wielu…

dowolnej państwowości. Tymczasem tradycja
samorządności i kulturowej autonomii regionów

Ja czegoś takiego nie doświadczyłem. Nawet jeśli

w Polsce jest tradycyjnie na niskim poziomie,

brak odpowiedniej postawy czy odpowiedniego

Można zatem powiedzieć, że wszelkie wyprawy

jest wielu, to ważniejsze są zawsze wyjątki. Choćby

a często na żadnym. Czego należałoby oczekiwać

połączenia z wiedzą (…). Można więc powiedzieć,

duktami wodnymi – nawet bez dodatkowych

gościnność gospodarzy rejsu z 2004 roku była

po edukacyjnej funkcji rzeki, która płynie z Czech,

że woda ma coś wspólnego z wiedzą uzyskiwaną

stymulantów – są przeżyciem, które otwiera nas

czymś oczywistym. Nie wiem tylko, czy gościn-

przez Polskę, ociera się o Niemcy i wpływa do

z nieświadomości, której można używać właściwie

na to, co nie-ludzkie i przed-ludzkie?

ność jest cnotą przekazywalną przez edukację,

Bałtyku, pozostaje trudnym do zrealizowania

lub niewłaściwie” (przeł. Małgorzata Kalinowska).

a szczególnie gdy nauczycielem miałaby być rzeka.

postulatem, który należy powtarzać, choć nie

Czy taka interpretacja przekonuje i inspiruje Pana

W metaforyce rzeki, sięgającej samych źródeł lite-

Trudno jest mi to wyrazić. Ilekroć pyta pan o Odrę,

warto sobie mnożyć co do niego złudzeń. Niech

jako byłego członka grupy Oneiron?

ratury, jej nieokiełznanie jest ulokowane po wsze

to w pierwszej chwili widzę chaos i kolaps, który

jej nurt gładzący ziemie, przez które przepływa,

czasy. To poważny filozoficzny przedmiot – mito-

mi się z tą nazwą kojarzy. Jakoś myślę o niej –

daje im poczucie sensu i jedności. 

W samej doktrynie Junga woda jest ekwiwalentem

logiczna oś świata. Nawet jeśli znikną wszystkie

w kontekście Śląska – była rzeka. A chętnie tu

nieświadomości w znaczeniu pejoratywnym –

rzeki świata, to jednak przetrwa jej mentalny znak

dodam, że w rozciągłości całej swej historii Śląsk

ciemne odmęty o potencjalnie zagrażającej mocy.

jako obraz samego życia, które też płynie. Znak,

był enklawą gościnności. To zawsze była ziemia

Ale Jung uznaje ambiwalentny sens symboli i nie

który mówi o przepływaniu, przemijaniu, ucho-

przybyszów, którzy się w niej zakorzeniali. Moż-

podważa przecież faktu, że organizm ludzki w po-

dzeniu. Jak to pięknie Algernon Charles Swinburne

liwe, że Odra miała z tym jakiś związek. I może

nad dziewięćdziesięciu procentach składa się

powiedział: „Najbardziej zmęczona rzeka uchodzi

go nawet odzyskać? Kto wie. A z nią będą znów

z wody, niezbędnej jako biologiczne vehiculum.

w końcu do morza”. A więc gdzieś zmierza. Prawa

płynąć otwartość, gościnność, pomocność, chęć

Tak, oczywiście, wiedzy pozyskanej z nieświado-

grawitacji sprowadzają ją od najwyższych szczytów

zrozumienia, poczucie przynależności do wody,

mości, czyli wody, można użyć niewłaściwie, choć

gór, gromadzą w wodobiegi, awansują do rangi

która nie jest pozbawiona znaczenia…

to samo grozi wiedzy świadomej. Zatrzymam się

rzek, które giną gdzieś w oceanach, w najgłębszych

przy tej okazji nad użytecznością wody odrzań-

rowach filipińskich. Woda odbywa nieustającą

skiej jako symbolicznej funkcji egzystencjalnej.

drogę. Podobnie jak krąży po, nie tylko naszych,
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Anna Cieplak rozmawia z Anną Surówką i Kamilem Zarembą

JAK UCZYĆ O RZEKACH?
Żeby dobrze edukować, trzeba zacząć od pracy bezpośrednio przy rzece
i na rzece – z florą, fauną, od sprzątania rzeki czy nawet zrobienia łódki z kory.
Najlepiej z patyka, który sami znaleźliśmy przy brzegu. To nie tylko dobra lekcja
przyrody, ale i fizyki.

Odra Centrum przycumowane jest jeszcze do

Odra Centrum gromadzi wyjątkowe zasoby kul-

brzegu obok Śluzy Opatowice. Idąc z drogi pod

turowe zbierane od lat – takie jak trzy tysiące

górkę, wchodząc na wał przeciwpowodziowy,

archiwaliów, w tym dokumentację dotyczącą

aż trudno uwierzyć, że kryje się tam najnowo-

statków. Można przejrzeć m.in. oryginalne nie-

cześniejszy obiekt pływający w Polsce. Pomysł

mieckie odczyty wodowskazów z lat 1913–1919

na jego utworzenie pojawił się w głowie Kamila

z Wrocławia. Niedługo stanowisko z materiałami

Zaremby w 2010 roku. Trzy lata później zawią-

o Odrze będzie rozbudowywane o nową strefę –

zała się Fundacja OnWater.pl. Pomysłodawcy

wirtualną. Będzie można oglądać materiały na

zbierali doświadczenia i pieniądze. Jak mówi

żywo, ale i na serwerze w stylu modelu biblioteki

z przymrużeniem oka sam Kamil Zaremba: „To

Kongresu amerykańskiego. Ten projekt nazywa

jest dowód na to, że błyskawiczny sukces zajmuje

się ODRATEKA.

jedynie dziesięć lat”.

W obiekcie znajduje się też punkt odrzańskiej

Budynek od początku miał wyróżniać się jako

informacji turystycznej – i-Odra – miejsce dla

przestrzeń edukacji przez sam fakt mechani-

wodniaków i ludzi, którzy szukają wszelkich

ki obiektu. Gdy w międzyczasie weszła m.in.

materiałów na temat Odry.

unijna dyrektywa nadająca nowe wytyczne dla

Odbywać się tutaj będą szkolenia, prezentacje

budynków użyteczności publicznej po 2022 roku,

i wymiana doświadczeń z ludźmi, którzy działają

fundacja zupełnie nie była nimi zaskoczona, bo

we Wrocławiu, Polsce, ale i w całej Europie. Bo

od początku chcieli, żeby obiekt sam w sobie

„robić” rzekę można na wiele sposobów i przy

pokazywał, jak mądrze, sprzyjając środowisku,

udziale różnorodnego środowiska. Dlatego nawet

można pracować z wodą. Przez to m.in. kotłownia

stół znajdujący się w części konferencyjnej jest

statku, która ma zapewniać ogrzewanie i chło-

w kształcie rzeki. I to nie tylko jej odcinka, który

dzenie, utworzona jest w wersji zawierającej trzy

przepływa przez Polskę.

pompy powietrzne. Statek ma bufor o pojemności

W Odra Centrum jest też sala historyczna, któ-

tysiąca litrów wody do chłodzenia lub ogrzewa-

ra zawiera artefakty. Znajdują się tam stoliki

nia. Może też pompować wodę do ogrzewania

wykonane z ocalałych kół ratunkowych. Jest

podłogowego i mechanicznego.

ściana z pamiątkowymi pocztówkami i zdjęcia-
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mi, od których zaczęła się pasja pomysłodawcy

jedna z największych wag. Dlatego mamy zupełnie

m.in. przez kluby kajakowe, które polegają na

utworzenia Odra Centrum. Jest też wyjście na

inne podejście do rzeki – uczestnicy aktywno-

tym, że możesz pożyczyć kajak za darmo, jeśli

rzekę od strony wody – betonowe pomosty będą

ści organizowanych przez Odra Centrum często

pozbierasz po drodze śmieci.

umożliwiały spojrzenie na nią z jeszcze bliższej

przychodzą już z przekazem rodziców i wiedzą

My bazujemy na dziedzictwie rzecznym Wrocławia,

odległości.

sporo rzeczy.

ale budujemy więź z rzeką jako czymś po prostu

Moją uwagę przykuwają jednak dzisiaj przede

Zajęcia artystyczne prowadzone przez Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach podczas półkolonii żeglarskich w Marinie Gliwice.
Na zdjęciu plansza z „O! jak Odra, czyli Odrarium” –
kolorowanki Joanny „Star” Czupryniak i Janka Janowskiego
Foto: Małgorzata Tkacz-Janik

ważnym z samego faktu, że jest rzeką. Oczywiście

wszystkim przestrzenie warsztatowe, takie jak

ANNA SURÓWKA: Dzieci, które przyjeżdżają na

zależy nam na tym, aby wyjść poza lokalność i sku-

Mała Szkutnia – miejsce, w którym każdy może

półkolonie, często nie wiedzą, że tak jest. Nie mam

pić się na Odrze jako całości. I też na rzekach jako

zbudować swoją pierwszą łódkę, poznać tajniki

nawet na myśli tego, że nigdy nie płynęły kajakiem

temacie. Ale powoli. Możliwe, że Odra Centrum za

szkutnictwa, bogatą historię żeglugi śródlądo-

czy łódką. Ostatnio zabraliśmy je na wycieczkę do

jakiś czas powstanie w innym miejscu. Czujemy też

wej, czy Akademia Węzłów – pracownia wiąza-

wrocławskiego Odrarium i okazało się, że więcej

coraz większe zainteresowanie miast i tendencję

nia węzłów, które rozwija zdolności manualne,

potrafią powiedzieć o słoniach i orangutanach

do zwracania się w kierunku wody.

przydatne w życiu codziennym. W Fundacji

niż o rybach z Odry, rosnącej tutaj roślinności

OnWater.pl trwają też właśnie półkolonie „Lato

czy zwierzętach.

Wróćmy w takim razie do samego Odra Centrum

nad Odrą!”, podczas których dzieci mogą wziąć

Co do zintegrowania – Rok Wisły wizerunkowo

i tego, w jaki sposób Wy pracujecie, aby pokazać,

udział w przeróżnych warsztatach okołowodnych

i promocyjnie był świetny i wydarzyło się dużo

że rzeki są ważne. W tej chwili to jedyne miejsce

i edukacyjnych, spacerach oraz spływach.

rzeczy. Z tym że były to wszystko raczej działania

na wodzie w Polsce stworzone w tak innowacyjny

To właśnie o nowoczesnej edukacji o wodzie

eventowe, które choć mocno utkwiły mi w pamięci,

sposób. Czy do utworzenia jego koncepcji eduka-

i Odrze – nie tylko dla dzieci w różnym wieku

to nie wiem, na ile postawiły na edukację wielo-

cyjnej zainspirowały Was jakieś ośrodki wodne,

i z różnym kapitałem kulturowym – rozmawiamy

letnią. Ważne są działania długofalowe. W ramach

które już istnieją?

z Kamilem Zarembą i Anną Surówką z Fundacji

Międzynarodowego Roku Odry wydawało nam

OnWater.pl.

się, że to będzie dobry grunt do pracy w obszarze

K.Z.: Przez prawie piętnaście lat jeździłem z ro-

ochrony rzek. Czas pokaże, czy umiemy czerpać

dziną na wakacje i podstępnie wymyślałem, jak

ANNA CIEPLAK (REGIONALNY INSTYTUT KULTU-

z wzajemnych doświadczeń. Edukując o wodzie,

zaplanować wyjazd tak, żeby być nad rzeką. I przez

RY W KATOWICACH): Jesteśmy we Wrocławiu –

nie można robić tego krótkofalowo.

to poznałem prawie wszystkie centra poznawcze

sercu Dolnego Śląska kojarzonym jako miasto stu

Myślę, że w naszym przypadku na długofalowość

w Europie. Od tych utworzonych w modelu ma-

mostów. Czujecie z perspektywy Waszego Odra

edukacji działa to, że funkcjonujemy na Przed-

sowym po kameralne, oparte na indywidualnym

Centrum, że edukacja o wodzie w Polsce jest zin-

mieściu Oławskim. Oława to najdziksza rzeka

nauczaniu – jak na przykład warsztaty chemiczne

tegrowana? Bez znaczenia, czy mówimy o Wiśle,

we Wrocławiu i w ramach akcji „Sąsiadujemy”

w Duisburgu.

Warcie czy Odrze? To, jak edukujemy o rzece, zależy

wspólnie ze Strefą Kultury Wrocław robiliśmy

Staramy się wzorować na przykładach, które są

od naszego położenia geograficznego?

spływ dla mieszkańców ze społeczności lokalnej.

dobre. To, co widać na ścianie z węzłami, widzia-

Wtedy inaczej buduje się odpowiedzialność za

łem w Kolonii. Z tym że tam to był taki mały kącik,

KAMIL ZAREMBA: Żyjemy w mieście, przez które

swoją najbliższą przestrzeń. Lokalne działania

w którym po prostu eksponowano węzły. Dzieci

płynie sześć rzek – istnieją one w świadomości

mają większą skuteczność, bo zostają na dłużej.

przy blacie mogły wiązać sznureczki, patrząc się

mieszkańców. Ludzie rozumieją, że woda jest tutaj

Wielu ludzi, mimo że mieszka nad Oławą, nie wie-

na ekspozycje. Jak już przyszło do planowania

ważna, znają mosty. Wiedzą, że to miasto stu mo-

działo, że można wsiąść do łódki i po przepłynięciu

przestrzeni i pracowni, które miały się znaleźć

stów, choć teraz jest ich już sto trzydzieści. Wrocław

niewielkiego odcinka poczuć się jak w dżungli.

w Odra Centrum, to siłą rzeczy przypominały mi się

powstał dzięki rzece. Przez to rodził się przemysł:

To ważne, żeby organizować ludziom dostęp

najciekawsze z tych miejsc. Akademia Węzłów to

garbarze, młynarze, rzemieślnicy mogli pracować,

do wody. Dostaliśmy niedawno zapewnienie,

tylko jeden z przykładów, który cieszy się wielkim

a rozwój gospodarki wynikał z bycia w dorzeczu. To

że otrzymamy wyposażenie i doposażenie Odry

zainteresowaniem. Warsztaty rozwijają nie tylko

jest fundament, który ukształtował miasto – istotne

w sprzęt wodny, między innymi w formie kajaków,

zdolności manualne, ale i umiejętność logicznego

miejsce transportowe. Przez Wrocław prowadził

co jest szalenie istotne w budowaniu więzi z rzeką.

myślenia. Równocześnie pracuje się na dwóch

bursztynowy szlak, handlowano solą, była tutaj

W Polsce odbywają się już akcje, organizowane
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półkulach mózgowych. To ma ogromne znaczenie

czynności manualne, zręczność – nawet takie

dla rozwoju motorycznego dzieci.

jak złapanie nożyczek. To jest dla nich problem

Ogólnie uważamy, że żeby dobrze edukować,

w przeciwieństwie do starszego pokolenia.

Horst Bienek, pisarz związany
z Gliwicami, też badał na swój

trzeba zacząć od pracy bezpośrednio przy rzece

Odra Centrum – miejsce spotkań na wodzie. To jedyny tego typu ośrodek
edukacyjno-kulturalny w Europie. Ideą Odra Centrum jest
aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju,
przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych
technologii mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu,
racjonalną gospodarkę zasobami, szczególnie wody
Foto: Fundacja OnWater.pl
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i na rzece – z florą, fauną, od sprzątania rzeki czy

A.S.: Wielkie słowa i slogany – takie jak działania

nawet zrobienia łódki z kory. Najlepiej z patyka,

międzypokoleniowe – wychodzą zwykle naturalnie

który sami znaleźliśmy przy brzegu. To nie tylko

w pracy ze społecznością. Pierwsze seniorki, z któ-

Odry: Jakże często schodziłem

dobra lekcja przyrody, ale i fizyki. Później mówimy

rymi współpracowaliśmy, po prostu przyłączyły

więcej o wodzie. O tym, że rzeka ma nurt, zamarza,

się do jednej z akcji. Zaczęły do nas przychodzić,

ulicą Wilhelmstraße na brzeg rzeki,

czasami są powodzie, susze…

robić nam ciasta. Później na Małej Szkutni jedna

wrzucałem do niej kawałki drewna

z nich zdecydowała się pokazać, jak szyje się żagle,

i obserwowałem, jak szybko porywa

sposób właściwości fizyczne

A.S.: Teraz czujemy, że temat braku wody i do-

ponieważ jest krawcową. Widzimy, jak fajnie współ-

stępności jest ważny na warsztatach. Parę lat temu

pracują z nimi nasi wolontariusze. Szczególnie że

je prąd. Moja tęsknota unosiła się

mówiliśmy o tym w teorii, teraz to nas dotyka.

nie kreowaliśmy takiej współpracy – na początku

wraz z nimi, w kierunku zachodnim,

Wspominaliśmy o tym też przy akcjach sprzątania

przyszły trzy panie, a później trochę się to rozrosło.

rzek. Dla mnie kwestia racjonalnego gospodaro-

Przy takich aktywnościach warsztatowych pojawia

ku Odrze i dalej do Wrocławia,

wania wodą w kontekście dbania o klimat w co-

się o wiele więcej elementów integracyjnych. Przy

do Bałtyku. (…) Raz powiosłowałem

dziennych decyzjach także na rzecz własnego

okazji tych prac zaskakiwała międzypokolenio-

użytku jest ważna. Czyli zaczynamy od małych

wość. Rodzice, dziadkowie włączali się w ćwicze-

w pustej beczce po kapuście

kroków. Jak nawet pokazanie tego, jak myć ręce

nia, bo sami jeszcze dobrze pamiętali je choćby

aż do ujścia Kłodnicy w Koźlu,

i zęby. Można na to zużyć dwa litry wody!

z zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Prace

Ważne jest, aby łączyć różne obszary wiedzy

kreatywne dawały możliwość wspólnego dzia-

gdzie w końcu wyłowiła mnie

i umiejętności. Dlatego na przykład na półko-

łania – niezależnie od tego, czy była to rodzina,

straż wodna i odesłała do domu,

loniach obok warsztatów ceramicznych mamy

czy nie. W edukacji tradycyjnej jest to bardzo

nie szczędząc wszelkich pouczeń.

warsztaty z robotyki. Leżymy na kocach i taplamy

zaniedbany obszar.

się w wodzie, ale wysilamy też szare komórki.

Dążymy do modelu edukacji skandynawskiej,

Zakładamy wieloobszarowość rozwoju.

ale przede wszystkim sprawdzamy na własnym
doświadczeniu, co przynosi pozytywne efekty

Dzieci teraz coraz częściej przesuwają palcami po

edukacyjne. Jeśli chodzi o metodologię, to ba-

bardziej utartych szlakach – jak przy scrollowaniu.

zujemy na tym, że nie jesteśmy nauczycielami.

Czy moglibyście opowiedzieć więcej o aktywno-

Pracujemy, obserwując własne dzieci, bazujemy

ściach zorientowanych na rozwój motoryczny

na wspomnieniach z dzieciństwa. Chcemy też

dzieci? To, co robicie, brzmi trochę jak w modelach

pokazywać, jak można spędzać czas nad wodą

pedagogicznych Montessori albo Freineta.

i co może nam ona dać w ramach czasu wolnego.

K.Z.: Praca manualno-kreatywna jest dla nas

W sumie to może brzmieć dziwnie dla starszego

bardzo ważna. Kiedyś dostaliśmy zaproszenie,

pokolenia – uczymy się, jak przebywać nad wodą,

żeby robić jako fundacja zajęcia animacyjne na

podczas gdy kiedyś po prostu nad wodą się było.

różnego rodzaju eventach związanych z wodą.

Akademia Węzłów to miejsce, w którym uczestnicy
warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez
Fundację OnWater.pl rozwijają nie tylko zdolności manualne,
ale i umiejętność logicznego myślenia
Foto: Fundacja OnWater.pl

Zaczęliśmy robić Małą Szkutnię, czyli po prostu

A.S.: Woda wiele może dać nie tylko w dosłowny

łódeczki z kory – zobaczyliśmy, jaką niesamowitą

sposób – kiedy pokazujemy dzieciom, jak pływać

radość daje dzieciom praca manualna. Dzieci mają

kajakiem czy łódką, ale też pokazując, jak rozumieć

teraz ogromne trudności, jeśli chodzi o proste

wodę, jej właściwości fizyczne. Mówimy o tym, jak

Podczas imprezy „BUKujemy Odrę w Rudach” zorganizowane zostały
spacery przyrodnicze dla dzieci i dorosłych po lesie w Rudach
Foto: Izabella Paskuda
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bezpiecznie przebywać nad wodą, jak ją szanować,

do stworzenia słuchowiska o Odrze. Na początek

jesteśmy. Rok później wyspy trafiły na Oławę,

w tym kierunku. To nie dotyczy tylko edukacji

ale i właśnie pokazując, że jest ona fascynująca

wzięliśmy udział w spacerze, podczas którego

a następnie zagościły też w Poznaniu. Z fundacją

wodnej, ale każdej pozaformalnej i nastawionej

sama w sobie.

opowiadaliśmy o różnych aspektach rzeki. Póź-

skontaktował się Urząd Miasta Poznania i poprosił

na doświadczenie. Ideą projektu jest realizowa-

Edukowanie o wodzie to przede wszystkim za-

niej ludzie mieli warsztaty z pisania legend na

o stworzenie takich wysp. Projektujemy też wyspy

nie treści podstawy programowej w przestrzeni

branie dzieci nad wodę i pokazanie im, że rzeka

podstawie tych, które są związane z Odrą. Na

podwodne, składające się m.in. z rogatka sztyw-

miasta w różnych organizacjach/instytucjach

jest blisko. W ramach półkolonii robimy często

koniec ćwiczyli dykcję, aby przygotować się do

nego, wywłocznika kłosowego czy grążeli żółtej.

(teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea,

naprawdę najprostsze rzeczy. Bierzemy ze sobą

nagrania. Prezentacja była publiczna, oczywiście

Wyspy takie są schronieniem dla drobnej fauny,

obiekty sportowe, wyższe uczelnie). Mamy fajnych

koce, siadamy nad wodą, bawimy się, rozmawia-

nad wodą. Przyszły osoby w różnym wieku i roz-

w tym narybku i kijanek płazów.

nauczycieli i szkoły, z którymi współpracujemy,

my. Dzieci naturalnie ciągną do wody – chcą jej

mawialiśmy o wielu także dla nas nowych spoj-

dotknąć, potaplać się. W ostatnich latach zmieniło

rzeniach. Mieszkańcy mieli na przykład mnóstwo

Wasze centrum pokazuje, jak to może wyglądać

nauczycielami, to pewien plus, ale też doświad-

się to, jak spędzamy wolny czas.

wspomnień z kąpieliska w Karłowicach. Woda jest

w praktyce także poprzez mechanikę obiektu.

czenie pedagogów jest szalenie ważne, żeby po-

ważna w ich życiu.

Woda z umytych rąk w Odra Centrum – tzw. szara

łączyć siły – wzbogaca także naszą działalność.

woda – służy do spłukiwania wody w toalecie.

Współpraca zawsze działa na korzyść projektów

Czy starsze pokolenie tak łatwo jak dzieci przyswaja wiedzę o ekologii?

organizując lekcje nad rzeką. To, że nie jesteśmy

Zmieniamy lokalizację na dom na wodzie, gdzie

edukacyjnych i samych dzieci. 

obecnie odbywają się półkolonie dla dzieci, a nie-

K.Z.: Chcemy pokazywać na własnym przykładzie,

A.S.: Zdania są podzielone. Jedni mówią, że to jest

bawem przycumuje Odra Centrum. Na blacie

jak mądrze gospodarować wodą. W ogóle myśląc

chyba pokolenie stracone, które ma ugruntowane

stoją kubeczki z imionami uczestników. Dom

o edukacji przyszłości, trzeba wybiegać wyobraź-

pewne nawyki. Jak ostatnio byłam na wsi u kole-

znajduje się przy moście Grunwaldzkim. Na ujściu

nią do przodu o kilkanaście lat. Na przykład w 2014

żanki mojej ciotki, to zauważyłam, że w jej domu

rzeki Oławy do Odry. Tam kiedyś istniała przystań,

roku złożyliśmy prezydentowi miasta propozycję

wszędzie były miseczki w zlewach, kompostownik.

więc obecność nowych statków ma tam również

utworzenia wodopojów w przestrzeni publicznej

To było laboratorium wiedzy o tym, jak świadomie

znaczenie symboliczne.

i dopiero w obliczu kryzysu klimatycznego zde-

zarządzać energią. W codziennym życiu można

cydowano się na to.

toczyć zawzięte dyskusje nawet w sklepie, doma-

Widzę pływającą wyspę za oknem. Na zdjęciu

A.S.: Na półkoloniach zrezygnowaliśmy z prezen-

gając się, żeby nie każdy produkt był ofoliowany.

wyglądała na mniejszą.

tów dla dzieci w formie rzeczy drukowanych (np.

Przecież można przyjść ze swoją torbą.

dyplomów) czy plastykowych na rzecz bidonów
A.S.: Faktycznie, pływające ogrody trochę nam się

wielokrotnego użytku. Dzieci dowiedziały się, co

Dużo zależy od pochodzenia społecznego, świa-

rozrosły. Sadzimy głównie gatunki rodzime, ale

można przygotować z roślin nadrzecznych, np.

domości i zasobów portfela. Chyba nie tylko po-

ogrody ewoluują. Trafiają tam nowe rośliny, których

mięty. Były zachwycone. Od razu musiały jakoś

kolenia.

nasiona roznosi wiatr i ptaki. O ptakach też zresztą

się zaangażować. Atrakcją nie jest pokazanie,

myślimy i na wyspach-ogrodach umieszczane

że można pić wodę z kranu, ale zaangażować

K.Z.: Tak, ale to jednak jest mocno pokoleniowe.

są budki lęgowe dla kaczek. Wczoraj dostaliśmy

dzieci w to, żeby same po nią sięgały. O to nam

Inaczej podchodzą do worków foliowych młodzi

zdjęcia z Poznania, gdzie już po kilku dniach po

chodzi – żeby już dzisiaj myśleć o tym, co za kilka

ludzie, a inaczej osoby, które przez trzydzieści lat

umieszczeniu wyspy zadomowiła się tam niezła

lat może okazać się kluczowe. Trochę wyprzedzić

używały tylko ich. Jednak i to pokolenie mieszkań-

ekipa.

rzeczywistość.

Skąd pomysł na stworzenie takich wysp?

Edukacja szkolna zwykle raczej interesuje się

ców, z którym czasami ciężko pracować, potrafi
zaskoczyć kreatywnością, jeśli chodzi o podejście

przeszłością. Zarzuca jej się anachroniczność

do Odry na wiele sposobów. Już nawet nie jako do
przestrzeni dbałości o przyrodę, ale i kulturowe

A.S.: Pływające ogrody mają zwiększać bioróż-

i XIX-wieczny model nauczania – skupiony na

dziedzictwo czy dobro wspólne.

norodność, oczyszczać wodę, dawać schronie-

teorii, a nie doświadczaniu. Czy w ramach edukacji

nie ptakom. Ich bazę stanowią kosze, w których

formalnej jest możliwe uczenie o wodzie?

A.S.: Fajnym przykładem współpracy w ramach

umieszcza się podłoże i nasadza roślinność.

Mikrograntów, projektu Strefy Kultury Wrocław,

Pierwsze takie konstrukcje powstały w 2016 roku

A.S.: Wyjście w teren i projekty takie jak „Szkoła

było to, kiedy mieszkańcy zaprosili naszą fundację

w pobliżu mostu Grunwaldzkiego, gdzie teraz

w mieście” prowadzone we Wrocławiu są krokiem

Park „Buk” z amfiteatrem w tle. To tutaj Regionalny Instytut
Kultury w Katowicach zorganizował 7 lipca 2019 wydarzenie
kulturalne „BUKujemy Odrę w Rudach”, gdzie zaprezentowano
m.in. widowisko fluwialne, odbyły się także liczne warsztaty,
koncerty i spacery edukacyjne
Foto: Izabella Paskuda
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O powojennym Szczecinie, literaturze marynistycznej i codzienności
miasta rozmawiają Inga Iwasiów i Sławomir Iwasiów

ZASTĘPCZE MORZE?
ODRA W SZCZECINIE
Dla mieszkańców, dla nas, Odra zawsze była tłem codzienności. Albo po prostu była tą
codziennością, jeśli ktoś na przykład pracował w porcie czy w stoczni – tak ją opisywał
Jan Papuga w swoich reportażach.

INGA IWASIÓW: Czytasz teraz dużo literatury

pełnej sieci, samo płynięcie statku można skojarzyć

z PRL, więc pewnie pamiętasz socrealistyczne

z pracą pługa, z meandrowaniem między skibami

opowieści o Odrze i pracy. Są dwa takie obrazy,

ziemi), ale też na głębszym poziomie: do miasta

które mnie samej wydają się wyraziste. Pierwszy

po wojnie przyjechali ludzie ze wsi. Gil opisuje

mało znany, więc pewnie tylko my, miejscowi,

uczniów, którzy uczą się pływać, braki kadrowe,

go wyłapujemy: fragment autobiograficznych

ale i romantyczny upór osiedleńców.

opowiadań Leopolda Tyrmanda „Hotel Ansgar”,
w którym bohater wsiada na statek w Stettinie,

SŁAWOMIR IWASIÓW: Tak, to jest chyba pierwsze

żeby w kostiumie marynarza przeczekać wojnę.

i do dzisiaj najwyrazistsze skojarzenie literackie:

Co ciekawe, Tyrmand pisze o wietrznej pogodzie

Szczecin jako miasto portowe, do którego tuż

w mieście, konstatując „jak to nad Bałtykiem”,

po wojnie ludzie ściągali z całego kraju do pracy

utrwalając w ten sposób anegdotyczny błąd

w przemyśle morskim i rzecznym. Po 1945 roku

wielu, w tym Konstantego Ildefonsa Gałczyń-

życie toczyło się wokół rzeki – w stoczniach bu-

skiego, w którego wierszu fale Bałtyku obmywa-

dowano pierwsze statki, Odra służyła jako kanał

ją Wały Chrobrego. Odra właściwie znika, staje

transportowy, przybywało rybaków, potrzebni byli

się zastępczym morzem. Motyw Conradowski

inżynierowie, budowniczowie, robotnicy stocznio-

(choć sam Tyrmand częściej cytował Rudyarda

wi. Jasne, nie można zapominać, że nieco później,

Kiplinga) ujmujący żeglugę jako ucieczkę, wy-

w latach sześćdziesiątych XX wieku, to był jeden

zwanie i zawieszenie wszelkich innych spraw.

z „wielkich mitów Szczecina”, opowieść z czasów

Drugi pochodzi z prozy reportażowej Franciszka

Polski Ludowej – podsycana przez ówczesne wła-

Gila, debiutującego w międzywojniu lewicowe-

dze – według której Szczecin miał stanowić „nasz”

go reportażysty, który patrząc na Odrę z Wałów

port nad Odrą i Bałtykiem. „Byliśmy, jesteśmy, bę-

Chrobrego, widzi pracę portowców i rybaków.

dziemy!” – krzyczały pomniki. Jakbyśmy od zawsze

Nazywa tę pracę „orką”, przychodzą mu do głowy

mieli ten port i to morze w posiadaniu. Natomiast

wiejskie metafory, które są adekwatne nie tylko

w tym pierwszym okresie powojennym, tuż po

pojęciowo (zanurzanie sieci w wodę, wyciąganie

przejęciu administracji z rąk Niemców, literatura
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odzwierciedlała – i to niemal w stylu non-fiction –

czenie: z jednej strony pachnie szansą, z drugiej

ku pamięci Hermanna Hakena, burmistrza, który

bieżące problemy miasta. Tak jest między innymi

odgradza przypadkowych przechodniów stalową

zainicjował budowę tego kompleksu. Reszta,

u wspomnianego przez ciebie Franciszka Gila,

bramą. Na pewno jednak spojrzenie z Wałów

począwszy od piastowskiej nazwy, to nadpisana

ale też w tekstach Jana Papugi, który publikował

Chrobrego na elewator „Ewa”, „żyletkowy” pejzaż

nad tym niemieckim dziedzictwem opowieść, którą

w lokalnej prasie reportaże morskie i miejskie,

stoczni, czerwone budynki portu stanowią najsil-

sami sobie tutaj też jakoś snujemy... Natomiast

w opowiadaniach Jana Pachlowskiego, w powie-

niejszy symbol wizualny miasta. My go możemy

z dzieciństwa bardzo mocno pamiętam elewator

ściach Ryszarda Liskowackiego, wreszcie w poezji

zobaczyć już tylko na fotografiach i pocztówkach,

„Ewa” – widziany właśnie z perspektywy Wałów.

Heleny Raszki. Właściwie jakiego tekstu szczeciń-

dziś zmienił się nie do poznania, choć Odra nadal

Wydawał mi się przerażający! Taki wielki, czarny,

skiego nie weźmiesz do ręki – z tego pierwszego

płynie przez centrum miasta zabetonowanym

betonowy blok. Szczecin leży blisko morza i nad

okresu, powiedzmy z lat 1945–1965 – to gdzieś

korytem. Jednak chyba wszystkie dzieci z mojego

rzeką – to jasne – i wszystko, co z tą bliskością

tam między wierszami zawsze znajdziesz ten sam

pokolenia zostały sfotografowane na tle stojącej

związane: port, statki, instalacje przybrzeżne,

„marynistyczny” obrazek: bohater, z pewnym lę-

przed gmachem Muzeum Narodowego i Teatru

wpisuje się w krajobraz miasta. Oglądasz ten

kiem, ale i z rozrzewnieniem, patrzy na nabrzeże

Współczesnego rzeźby Ludwiga Manzla – przed-

krajobraz codziennie i po jakimś czasie staje się

Odry. Albo obserwuje statki na horyzoncie. Albo

stawiającej walkę Herkulesa z centaurem. To dzieło

on jakoś tam przezroczysty. Zapominasz, że to jest

w głowie szumią mu fale. Taka nostalgia, ale nie

z 1916 roku, a więc ślad Stettina. Ja zostałam

coś, co cię kształtuje, co powoli żłobi, jak płynąca

Konstanty Ildefons Gałczyński

bardzo wiadomo, za czym i dlaczego… Inna spra-

na jego tle uwieczniona w białym, komunijnym

woda, twoje postrzeganie przestrzeni. Ten motyw

pisał o Szczecinie w 1948 r.,

wa, że jest w tej wczesnej szczecińskiej maryni-

płaszczyku. Odrę widać w tle. Taka perspektywa.

spojrzenia na rzekę czy morze miał swoje dość

styce pewna „sztuczność” – w sensie rekonstrukcji

Spacery i przesiadywanie na amfiteatralnych scho-

ciekawe realizacje, nie tylko w literaturze, ale też

próbując zwrócić się ku Odrze:

motywu czy wątku literackiego, inspiracji klasy-

dach w tym miejscu to bardzo szczeciński rytuał.

w sztukach plastycznych czy fotografii. Pamiętasz

Nad klombem ptaka cień przefrunął modry.

kami światowej literatury morskiej: wspomniałaś

Odra niby jest obecna, ale za plecami.

„ident” TVP Szczecin? Ten obrazek, który wyświetlał

Grzmi w rękopisie moim epopeja.

Conrada i Kiplinga, ja bym dorzucił jeszcze Verne’a

się w przerwach między programami? To była cha-
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i Hemingwaya. Jedno opowiadanie Pachlowskiego,

S.I.: Dla mieszkańców, dla nas, Odra zawsze była

rakterystyczna, statyczna plansza: przedstawiała

Dobrze mi tu. I wieje wiatr od Odry,

z tomu „Delfiny idą po wiatr”, nosi tytuł „Pożegnanie

tłem codzienności. Albo po prostu była tą codzien-

widok na port, z jednym okrętem zacumowanym

z Hemingwayem” – zostało napisane po śmierci

nością, jeśli ktoś na przykład pracował w porcie

na nabrzeżu i „Ewą” w oddali. Środkiem płynęła

odurzający i zwycięski jak nadzieja.

amerykańskiego pisarza.

czy w stoczni – tak ją opisywał wspomniany Jan

motorówka. Zdjęcie wykonał w 1960 roku Witold

Papuga w swoich reportażach. Zresztą obecnie też

Chromiński, szczeciński fotograf. W tle jeszcze było

I.I.: Pachlowski jest bardzo hemingwayowski!

tak może być, ale o współczesnych szczecińskich

słychać sygnał syreny okrętowej. I tyle. W sumie

Są też takie teksty, które opisują Odrę jako obcą

skojarzeniach akwatycznych powiemy pewnie

dość nieruchomy obraz Odry, prawda?

wodę, niepodobną do tej, przy której się przeżyło

później. Natomiast jeśli coś dzisiaj mi się kojarzy

dzieciństwo. Na przykład w prozie poetyckiej Ka-

z dzieciństwa – jeszcze z końca lat osiemdziesią-

I.I.: Nie wiedziałam, że „Ewa” cię przerażała…

tarzyny Suchodolskiej, co prawda z późniejszego

tych – to na pewno na pierwszym miejscu będą

Chodziliśmy na Wały często, jeździliśmy też nad

okresu, ale odtwarzającej pierwsze wrażenie:

to Wały Chrobrego i nabrzeże Odry, a na drugim

morze, te sto kilometrów, z których część stanowiły

stalowa rzeka w dole, wzięta w karby betonu,

miejscu wycieczki nad morze. I ten obraz: rzeki,

betonowe płyty ułożone w latach trzydziestych.

na pewno nie przypominała Wilejki czy Niemna.

czy też w ogóle bliskości wody, na pewno w jakimś

A „ident” szczecińskiej telewizji brzmi mi w głowie,

Gdybyśmy jednak zostali przy tym pierwszym

stopniu ukształtował moją tożsamość, nazwijmy

oglądało się przecież lokalną kronikę. Czy ty płyną-

okresie, to trzeba też pamiętać, że dostajemy

ją tak, regionalną. A że „okołowodne” obrazy mają

łeś kiedykolwiek ze mną statkiem białej floty? Nie

połowiczny przekaz, bo port jest pod zarządem

wiele znaczeń i kontekstów, to już inna sprawa.

pamiętam, za to moje rejsy z dzieciństwa, w tym

Związku Radzieckiego, pracują w nim także po-

Jak się o tym pomyśli, to nazwa Wały Chrobrego

chorobę morską, bardzo dobrze. I pierwszy rejs

zostawieni z powodu swoich kwalifikacji Niemcy,

jest jakoś, by tak rzec, nie na miejscu. Jakie Wały?

do Szwedt z rodzicami na zakupy. Mój tata, cóż,

swobodnie nikt się nie porusza ani po samej rzece,

Jaki Chrobry...? Kto tu się ma przed kim odgradzać

po wolnocłowym alkoholu nie wyszedł na ląd.

ani tym bardziej po zmilitaryzowanych zakładach

i przed kim bronić? Dzisiaj na murach Wałów – zbu-

A potem, już w latach osiemdziesiątych, pływałam

produkcyjnych. Romantyzm spojrzenia i hasło

dowanych między 1902 a 1921 rokiem – można

kilkukrotnie statkiem „Adler” w celu dokonania

gospodarki morskiej ma długo podwójne zna-

odnaleźć oryginalną nazwę, Hakenterrasse, wyrytą

zakupów po przekroczeniu granicy na rzece. Gdy
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Odra zamieniała się w Oder, pasażerowie nabywali

I.I.: Wynika z tego, że krajobraz kulturowy Szcze-

wsobne i egoistyczne rozważania na temat tekstów

w tamte okolice, by podkreślić ich depresyjny stan

papierosy, alkohol, perfumy, cukierki. Cukierki

cina jest jednak morski, chociaż do samej plaży

literackich dotyczących „naszych” miejsc. Bez nich

– widzieli śmieci, czuli smród. Dziś w te miejsca

zapewne pamiętasz.

mamy daleko. Oczywiście, są plaże nad Zalewem

historia tych miejsc – regionów, miast, wsi – by-

weszło bogate życie, ale toczymy dyskusje, czy

Szczecińskim, który jest na tyle dużym akwenem,

łaby niepełna. Weźmy jeszcze Liskowackiego i na

zagospodarowanie, polegające na rozszerzaniu

S.I.: Może przez lata sobie ten obraz „Ewy” od-

że zachowuje się czasem jak morze – faluje, mieni

przykład jego powieść „Koniec próby” z 1962 roku.

oferty rozrywkowej, gastronomicznej, komercyjnej,

powiednio wzmocniłem? A może jako dziecko

się. W małych zatoczkach można znaleźć muszelki,

Fabuła krąży wokół losów młodego inżyniera, To-

nie „zakrywa” Odry. Podczas ostatnich The Tall

myślałem, że to jakiś ogromny statek? Choć ra-

zalegające małe plaże piasek jest gładki jak w Po-

masza, który ma zbudować w szczecińskiej stoczni

Ships’ Races próbowałam spojrzeć ze skarpy ku

czej kosmiczny niż morski! Na pewno nie bardzo

gorzelicy. Mieszane lasy wyglądają, jakby walczyły

pierwszy po wojnie statek dla obcego armatora.

wodzie. I zobaczyłam parasole ogródków piwnych.

rozumiałem, do czego służy ta dziwaczna bryła.

z wiatrem. Pachną morsko, słoną wodą i żywicą.

Sporo jest w tej powieści szczecińskiego klimatu:

Miasto przenosi się nad Odrę, ale czy użytkownicy

Dzisiaj „Ewa” nie robi już takiego wrażenia. I to jest

Kwestia krajobrazu jest zresztą też plastyczna ni-

Wały Chrobrego, stocznia, rzeka, ale też legendarne

sztucznej plaży na Łasztowni patrzą w nurt rzeki?

dobre pytanie – co pamiętamy? Po co? Dlaczego

czym pamięć. Zwykle patrzymy na Odrę z miasta,

już miejsca, jak Klub XIII Muz, gdzie Tomasz cho-

Nie ma rady, świat się musi zmieniać, a utrzy-

te właśnie, a nie inne obrazy zostały zapisane

z oddalenia – co w ostatnich latach ulega zmianie

dzi na wieczory poetyckie ze swoją dziewczyną,

manie równowagi między tym, co jawi się jako

w naszej pamięci i jak się ukształtowały? Pamięć

za sprawą inwestycji w nabrzeże. Wróćmy jednak

Martą, początkującą poetką. Te wszystkie miejsca

„naturalne”, a tym, co instalujemy – przekonani

jest samoaktualizującą się konstrukcją, więc jasne:

do punktu obserwacyjnego, udokumentowanego

dalej sobie trwają w przestrzeni Szczecina, ale są

o funkcjonalności kolejnych pomysłów – stanowi

pamiętam i słodycze, i wycieczki do sklepów po

w literaturze i na fotografiach: obserwujący znaj-

odmienione, inne, „zrewitalizowane”. I oczywiście

nie lada wyzwanie. Architekci Tarasów Hakena

drugiej stronie granicy, i długie kolejki na granicy.

dują się w samym centrum architektury wyraża-

masz rację, zmienia się nabrzeże Odry – ostatnio

zostawili po sobie więcej niż kamienie. Narzucili

Bo my raczej nie pływaliśmy razem, chyba masz

jącej ducha i ambicje początku XX wieku. Rzeka

odnowiono bulwary i możemy sobie patrzeć na

punkt widzenia. Nie wiem, czy nasz, ten z okolicy

rację. Może raz promem do Ystad czy Malmö.

niejako „leży im u stóp”, choć jest szeroka i mieści

Szczecin z innej strony, stojąc w miejscach, do

mostu Długiego, gdzie siaduje się wypić piwo,

Raczej jeździliśmy. I to dużo. Z dzisiejszego punktu

liczne przyczółki przemysłowe. Kiedy pierwszy raz

których nigdy się nie chodziło. Znowu zrobię

przetrwa kolejne stulecie. 

widzenia – obywateli Unii Europejskiej – jed-

wpłynęłam Odrą do Szczecina, po pokonaniu trasy

odniesienie do literatury – warto czasem wejść

nak sporo się w kwestii bliskiego, sąsiedzkiego

z Wrocławia, byłam zaskoczona odmiennością

tam, gdzie raczej rzadko się chodzi, żeby odświeżyć

podróżowania zmieniło. Na początku lat dzie-

samego miasta, możliwością zaglądania w nie-

punkt widzenia.

więćdziesiątych, przynamniej tak mi się to jakoś

widoczne zakamarki, w podwórka liszajowatych

zakodowało w głowie, Szczecin był dość niecieka-

magazynów, oraz tym, że monumentalne budowle

I.I.: Kwestia rewitalizacji całego tego obszaru –

wym miastem. Szarym i smutnym. Wtedy każdy

Wałów Chrobrego jawią się jako dekoracja, doda-

Wyspy Grodzkiej, Łasztowni, nabrzeży – jest skom-

wyjazd do pierwszego lepszego przygranicznego

tek do rzeki. Chwilami romantycznie zarośniętej,

plikowana. Kiedy mówisz o miejscach, w które się

miasta w Niemczech był niczym wielka wyprawa.

ale też mocnej, niebezpiecznej.

nie chodziło, mnie się wyświetlają sceny z miejsc,

I przygoda. Nic tak nie zapada w pamięć, jak znu-

które znikają. Na przykład nie ma dostępu do

dzone spojrzenie celnika na przejściu granicznym.

S.I.: Właśnie, punkt widzenia może zupełnie

Plaży Mieleńskiej, na którą kursował tramwaj

I zapach tapicerki w samochodzie. I papierosów,

zmienić postrzeganie miasta i rzeki. W sensie

wodny. Teraz tam bywają właściciele łódek. A ja

które tata zawsze palił za kierownicą. Tak, spo-

i literackim, i codziennym. Po prostu autobio-

się na tej plaży, owianej dwuznaczną sławą, gdyż

ro jeździliśmy, przede wszystkim samochodem,

graficznym – tak bym to nazwał. Bo jak sobie raz

upodobali ją sobie nudyści, opalałam. Myślę też

i głównie nad morze. To też jest coś, z czym się

na jakiś czas pojedziesz poza miasto i wracając,

o stoczniach, produkcyjnej i remontowej, w ich

kojarzy mieszkańców Szczecina. Mają blisko nad

spojrzysz na nie z innej perspektywy, to wszystko

najlepszym czasie, a potem mam reminiscencję

morze, co oczywiście jest przedłużeniem tych

może wydawać się jakieś inne, odmienione, nawet

z czasu strajków. Ten obszar uległ znacznemu

wszystkich mitów o morskości miasta. Jak w kawale

do tej pory nieznane. Tak też jest z tekstami lite-

przekształceniu. Mówiło się latami, że Szczecin

o zagubionym w centrum Szczecina turyście: pyta

rackimi. Jak zerkniesz na Szczecin oczami Heleny

jest „odwrócony od rzeki”, co jest uproszczeniem,

przechodniów, którym tramwajem najszybciej da

Raszki czy Ryszarda Liskowackiego, to może się

bo – ustaliliśmy – nie można z miasta nie widzieć

się dojechać na plażę. Ale oczywiście my z tej „bli-

okazać, że zobaczysz coś, czego albo już dawno

Odry, nie da się wjechać żadną drogą do Szczecina,

skości” często korzystaliśmy. Pogorzelica – to jest

nie ma – i inaczej nie dałoby się tego zobaczyć –

żeby nie przekroczyć wody. Odwrócenie oznaczało

miejsce, które mam dobrze zapamiętane z czasów

albo nagle dostrzeżesz coś, co zmieniło się nie

tylko tyle, że zakładów przemysłowych strzegła

naszych rodzinnych wycieczek. Najpiękniejsze

do poznania. I tak sobie myślę, że właśnie po to

straż, a nabrzeże było pustawe. Ot, betonowa aleja.

miejsce nad Bałtykiem.

są nam potrzebne te regionalistyczne, trochę

Dariusz Bitner kazał swoim bohaterom wędrować
Statki zacumowane przy Wałach Chrobrego w Szczecinie
Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
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Rozmowa Małgorzaty Tkacz-Janik z Elżbietą Marszałek
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ĆWIERĆ WIEKU
FLISU ODRZAŃSKIEGO
Przez ponad dwadzieścia lat Flis Odrzański zbudował niezwykłą historię, w którą
wpisuje się niezliczona ilość wspaniałych ludzi i zdarzeń, których nie sposób
wymienić. Elżbietę Marszałek nazwać można „sumieniem Odry”.

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK: Jak Pani zrobiła

swoich jednostek inspekcyjnych „Kościuszko”

pierwszy Flis?

i „Aquator”, które przeprowadzały rutynową, coroczną kontrolę rzeki.

ELŻBIETA MARSZAŁEK: Pomysł na Flisy, w tym
na Flis Odrzański, narodził się w Lidze Morskiej,

No i się zaczęło! Zobaczyliśmy rzekę dziką i piękną,

organizacji, która postanowiła wrócić do przed-

ale zaniedbaną i samotną. Płynęliśmy nieuregulo-

wojennej nazwy Liga Morska i Rzeczna i zająć się

wanym nurtem, mijaliśmy zarośnięte roślinnością

zaniedbanymi w Polsce rzekami. Ówczesny prezes

brzegi. Poza przystaniami Nadzorów Wodnych,

Ligi Morskiej i Rzecznej Bronisław Komorowski

które zawsze serdecznie nas przyjmowały i nadal

(późniejszy prezydent RP) na zebraniu Zarządu,

przyjmują, nie było się gdzie zatrzymać.

podczas którego koledzy deklarowali zorganizowanie Flisów na Wiśle, zwrócił się do mnie i za-

Po tej pierwszej wyprawie młodzież wtargnęła do

pytał: „Elu, a ty zajmiesz się Odrą?”. Pomyślałam:

mojego gabinetu i postawiła dyrektora do pionu.

„Proszę???”. Jednak nie mogłam odmówić, chociaż

„Tak nie może być” – mówili podniesionym głosem

pojęcia nie miałam, jak to zrobić. Nie mieliśmy

uczniowie. „Rzeka zaniedbana, miasta odwrócone

przecież nic, ani łódek, ani nawet pół kajaka…

do niej plecami. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy z nami płynęli, opowiadali, jak

W 1996 roku zorganizowałam pierwszą wypra-

zagospodarowana była dawniej Odra. Musimy

wę. Za mną stała wspaniała młodzież i świetni

to zmienić! Niech pani dyrektor coś zrobi!”. Czy

nauczyciele (byłam wówczas dyrektorem szkoły).

miałam wyjście? Musiałam odpowiedzieć: „Tak,

Z nieocenioną pomocą przyszli nam gospodarze

zajmiemy się tym, chociaż to trudny do zrealizo-

miejscowości nadodrzańskich i związane z rzeką

wania temat…”.

instytucje: Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej,
późniejszy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

Dziś z dumą mogę powiedzieć, że to młodzież

oraz Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

szczecińskiego ekonomika, którego dyrektorem

i Wrocławiu. Zaprosili nas na początek na pokłady

byłam przez dwadzieścia lat, z uczennicą Anią

Archiwum Elżbiety Marszałek
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Obiedzińską zaczęła zmieniać Odrę. Zmusiła mnie

-Białej, Ulanowa oraz spoza naszego kraju: z Czech,

Podczas trwania naszej trzytygodniowej ekspedycji

odrzańskich miejscowości, pytałam samorządow-

i nauczycieli do działania. Zainteresowałam się

Słowacji, Niemiec i Szwecji. Później, kiedy zostałam

zawijamy do ponad dwudziestu miejscowości

ców, co przez miniony rok udało im się zrobić dla

rzeką, mając ogromne wsparcie prezesa Ligi

rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycz-

i świętujemy z mieszkańcami przygotowany przez

Odry. Wtedy z dumą chwalili się, a jeśli nie było

Morskiej Bronisława Komorowskiego, a obecnie

nej, dołączyli do nas studenci i pracownicy uczelni,

nich Dzień Odry.

czym, to musieli się ostro tłumaczyć, dlaczego

doktora Andrzeja Królikowskiego i wszystkich,

wśród nich Monika Maćkowiak, Małgorzata Kun-

od których zależny był dalszy los Odry – instytu-

cewicz, Jerzy Gajek, Robert Wawryniuk, Jakub

W ubiegłym roku, zachęceni i wprost zniewoleni

cji, samorządów i mieszkańców nadodrzańskich

Pleskacz. Pływali z nami także studenci z Uniwer-

gorącą prośbą flisaków z Mieczysławem Łabęckim

miejscowości, mediów. W szczególny i skuteczny

sytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej

i Wacławem Witkowskim na czele, dla uczczenia

W tym roku doznałam niezwykłego wzruszenia,

sposób z pomocą przyszły urzędy marszałkowskie:

w Szczecinie, goście znad francuskiej Loary oraz

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-

kiedy wręczono mi w Szczecinie Śląski Wianek

zachodniopomorski, dolnośląski i lubuski, później

Departamentu Gironde. Coraz większą grupę

ści postanowiliśmy popłynąć również Wartą.

(galandę), który specjalnie dla mnie przypłynął aż

opolski i śląski. Pan Marszałek Województwa Za-

stanowili żeglarze i turyści, którzy przyłączali się

Wypłynęliśmy równocześnie z Koła nad Wartą

z Gliwic na flagowej jednostce 40. Jubileuszowe-

chodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w 2014

do Flisu, płynąc na własnych jednostkach.

„Wielkopolskim Flisem Niepodległości” i z Gliwic

go Rejsu PTTK „Odra 2019”. Serdecznie dziękuję

nad Odrą „Herbowym Flisem Odrzańskim”. To

wspaniałym Ślązaczkom, które uwiły, i tym, które

roku przyjął patronat nad całym Flisem. Funkcję

Galanda tworzona
była na warsztatach
w Regionalnym Instytucie
Kultury w Katowicach
prowadzonych przez
Małgorzatę Pietrzak
i Danutę Cholewę –
pracowniczki Centrum
Dziedzictwa RIK
Foto:
Monika Burszczan

nadal zaniedbują rzekę! No i tak stałam się w ich
oczach „sumieniem Odry”.

głównego koordynatora pełni Wicedyrektor Wy-

Aby Flis stał się prawdziwym Flisem, zaprosiliśmy

było piękne uhonorowanie tej ważnej dla Polski

wręczyły mi ten piękny podarunek! Flisacy nazy-

działu Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu

na Odrę flisaków z Ulanowa, stolicy polskiego

rocznicy i niezapomniane przeżycie!

wają mnie teraz „księżną rzeki Odry”. Ze śląską

Marszałkowskiego Krzysztof Żarna. Asystuje mu

flisactwa. Budują oni tratwy według dawnych tech-

pani Magdalena Stanek.

nik flisackich i dumnie pokonują rzeki w pięknych

Przez ponad dwadzieścia lat Flis Odrzański zbu-

galandą na głowie czuję się nią naprawdę.

tradycyjnych strojach. Od lat przepływają z nami

dował niezwykłą historię, w którą wpisuje się nie-

Czy Odra wytwarza wspólnotę kulturową? Inaczej

Z czasem udało nam się pozyskać środki na bu-

całą Odrę, wzbudzając wielki podziw i uznanie.

zliczona ilość wspaniałych ludzi i zdarzeń, których

mówiąc: czy „płynie” w nas Odra?

dowę i zakup własnych jednostek, które utworzyły

Retmanem pierwszych Flisów był Wincenty Pityń-

nie sposób wymienić.

imponującą Flotyllę Flisu.

ski, obecnie tę funkcję pełni niestrudzony retman
Mieczysław Łabęcki.

Odra to rzeka, która łączy wszystkich wodniaJak stała się Pani „sumieniem Odry”?

Każdego roku ponadstuosobowa grupa młodzieży

ków i mieszkańców znad jej brzegów. Naukowcy
z Uniwersytetu Łódzkiego w swoim opracowaniu

płynęła Odrą, dając występy artystyczne w każdej

O bezpieczeństwo całej flotylli dba komodor Flisu,

Po kilku latach na rzece zobaczyliśmy, jak wielką

o Odrze, zleconym przez Ministerstwo Środowiska,

miejscowości na trasie. Witającym Flis Odrzański

kapitan żeglugi wielkiej Włodzimierz Grycner. Na-

siłą sprawczą jest Flis Odrzański, ze spławianą

określili to następującymi hasłami:

mieszkańcom prezentowały się nasze szkolne

tomiast Lasy Państwowe, reprezentowane przez

przez ulanowskich flisaków tratwą na czele. Ku

zespoły: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej

pana Ireneusza Kiryka, zaopatrują nas w drewno

naszej radości gospodarze i mieszkańcy miast

„Krąg”, zespół tańca współczesnego, Młodzieżowa

do budowy tratwy.

nadodrzańskich zainteresowali się rzeką. Nad

Orkiestra Dęta „Olimpia”, grupa aktorska przedsta-

jej brzegami każdego roku pojawiały się nowe

• Dolina Odry – europejskim korytarzem ekologicznym;

• Dolina Odry – skansenem europejskiego

wiająca okolicznościowe inscenizacje – „Tradycje

Ogromny wkład w organizację Flisów Odrzańskich

przystanie, mariny, promenady. Smutna dotąd

polskiego flisactwa”, „Na ratunek Ziemi”, „Z Flisem

mieli żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmecha-

rzeka zaczęła się do nas uśmiechać.

• Odra – nowym ogniwem europejskich szla-

Odrzańskim uczymy się sortować odpady”. Flis

nizowanej, którzy z kuchnią polową i niezbędnym

stał się doskonale zorganizowaną machiną. Obok

sprzętem jechali drogą wzdłuż trasy Flisu i gotowali

We mnie każdy kolejny Flis wzbudzał coraz większy

• Odra – rzeka, która łączy.

grup artystycznych funkcjonowały sekcje kwa-

dla wszystkich uczestników i flisaków posiłki.

szacunek i miłość do Odry, która mimo zacho-

termistrzowska, naukowa (ankieterów i badaczy

dziedzictwa kulturowego;
ków wodnych;

dzących zmian wciąż czekała na okazanie troski

Uczeni różnych dyscyplin stwierdzili, że mieszkań-

czystości wody w Odrze) oraz animatorów kon-

Warto dodać, że Flis nie miał stałego miejsca startu.

i zainteresowania. Postanowiłam w jej imieniu

cy miejscowości nadodrzańskich wraz z Flisem do-

kursów i zabaw dla dzieci. Nadzór wychowawczy

Początkowo sami o nie zabiegaliśmy, z czasem

upominać się o wszystko, czego potrzebuje, aby

skonale realizują te cele. Wytworzenie wspólnoty

pełniły oddane całym sercem sprawie Flisu między

zaczęły nas zapraszać nadodrzańskie miasta. Za-

stać się rzeką w pełni przyjazną dla ludzi i cieszącą

kulturowej nad Odrą nigdy nie było łatwe. To rzeka,

innymi Elżbieta Krawczyk i Magdalena Streich.

zwyczaj były to Brzeg, Oława, Wrocław, w ostatnich

się ich sympatią. Zabierałam głos na licznych kon-

która po drugiej wojnie światowej raczej dzieliła,

latach gościnna Ścinawa. W 2017 roku na prośbę

ferencjach i spotkaniach dotyczących gospodarki

niż łączyła. Ziemie Zachodnie zasiedlili w dużym

Z czasem Flis zaczął się rozrastać. Nasza młodzież

flisaków z Czech i Słowacji startowaliśmy wraz z ich

wodnej, pisałam artykuły i publikacje, odbywałam

stopniu niezwiązani kulturowo z tym obszarem

zapraszała na kolejne ekspedycje koleżanki i kole-

jednostkami z czeskiego Bohumína.

niezliczone wizyty w urzędach i instytucjach.

mieszkańcy Kresów Wschodnich. Dzisiaj, spoty-

Podczas Flisów, w obecności mieszkańców nad-

kając się podczas Flisów, mieszkańcy z radością

gów z zaprzyjaźnionych szkół znad Odry, z Bielska-
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Śląski wianek
na środkowej Odrze
wraz z załogą
40. Międzynarodowego
Rejsu Przyjaźni PTTK
Foto:
Monika Burszczan
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przychodzą nad rzekę, oferują swoją gościnność

jących na jej rzecz, wśród nich powołane w 2001

Przykładem są nasze inscenizacje czy akcje

oraz prezentują własne programy artystyczne. Od

roku Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nad-

ekologiczne, np. „Żyj ekologicznie – Sortuj

starszych pokoleń słyszymy pieśni kresowe, a ko-

odrzańskich. A wszystko przez to, że Odra za-

odpady”, z którymi docieramy do mieszkań-

lejne pokolenia wychodzą z nowymi inicjatywami

raża i łączy. Tą rzeką chce się żyć i nią pływać.

ców podczas Flisu.

i niemal w każdej miejscowości przedstawiają

W pobliżu Ścinawy i Oławy działają prowadzone

z okazji wizyty Flisu Odrzańskiego oryginalne

przez odrzańskich flisaków dwa warsztaty szkut-

To są kwestie, które ciągle czynią Odrę trudną

programy, wypełnione tańcami i współczesnymi

nicze, w których budowane są łodzie i galary,

rzeką, które nie pozwalają w pełni korzystać z jej

piosenkami, czasami rekonstruującymi stare te-

pływające po Odrze i nie tylko. To prawdziwe

piękna, użyteczności i zasobów na całej długości.

maty, melodie lub całe rytuały.

odrodzenie szkutnictwa i tradycji flisactwa na

Od lat ogromną aktywność z okazji Flisu Odrzań-

Odrze. To fantastyczny i niesamowity wyraz bu-

Czego życzy Pani Odrze w Międzynarodowym

dowania wspólnoty.

Roku Odry?

Co nam mówi o Odrze powódź tysiąclecia?

Czuję, że Flis Odrzański dobrze wypełnił swoje

skiego prezentują Koła Gospodyń Wiejskich. Czego
te dzielne panie nie wymyślają, aby zachwycić
i ugościć brać flisacką: śpiewają, tańczą, pieką

zadanie. Odra jest otwarta, z siecią ponad dwu-

ciasta, ale też przygotowują kulasze, pierogi i bi-

Powódź tysiąclecia jest ciągle wspominana, a jej

gosy. Tutaj koniecznie muszę wspomnieć o żonie

skutki do dziś odczuwalne. To, co wydarzyło się

naszego retmana, pani Marii Łabęckiej, która nie-

w 1997 roku, było i niewątpliwie nadal jest siłą

strudzenie na zakończenie każdego Flisu przygo-

napędową do działania i myślenia o Odrze jako

towuje dla nas w Szczecinie tradycyjne potrawy

o rzece, o którą trzeba zadbać. Tak, aby nigdy nie

i wypieki kuchni flisackiej, jak choćby ww. chleb

powtórzył się dramat wielu ludzi i miast.

dziestu czterech przystani i marin czeka i gościnnie
Elżbieta Marszałek w śląskiej galandzie.
Wianek przypłynął do niej wraz
z załogą 40. Rejsu Przyjaźni PTTK
z Gliwic do Szczecina
prosto na szczecińskie Dni Odry
Archiwum Elżbiety Marszałek

chrupacki (obecna nazwa „chleb flisacki”) oraz

wita turystów i żeglarzy.
W Międzynarodowym Roku Odry gospodarzom
i mieszkańcom miast leżących nad rzeką życzę
dalszego zapału w trosce o nią. Niech czerpią
radość z pływania i przebywania nad rzeką. Niech

kulasze – rodzaj kaszy gotowanej z ziemniakami

Jak zmieniała się Odra przez ostatnie ćwierć-

Kolejnym trudnym do rozwiązania problemem

na gęsto polewanej skwarkami oraz borszcz flisac-

wiecze? I dlaczego nadal myślimy o niej w spo-

są zanieczyszczone wody Odry. Stąd m.in. zakaz

ki, którego receptura po dziesiątkach lat została

sób fragmentaryczny, jakby nie była rzeką, tylko

kąpieli i brak możliwości wyznaczania kąpielisk.

dobrze opisana i jest często odtwarzana.

poszczególnymi miastami, portami, marinami?

Czyż kuchnia i kulinarne tradycje nie łączą?

Odra, połączona dziś łańcuchem przystani, portów

czystości wody. Ich wyniki wyraźnie pokazują niską

i marin, z miejscowościami skierowanymi twarzą

jakość wody w Odrze i w jej dopływach.

nad brzegami Odry zagości muzyka, taniec i śpiew.
Samej Odrze życzę, aby władze rządowe podjęły
jak najszybciej ważne dla niej decyzje i działania.

Od ośmiu lat prowadzimy podczas Flisów badania

A są to kwestie dotyczące:

• realizacji inwestycji zapewniających bezpie-

Odra nas zjednoczyła, powiązała pod różnymi

do rzeki, czeka i wita turystów. Pod tym względem

względami.

stanowi jedną z najlepiej zagospodarowanych

Aby ten obraz zmienić, potrzebne są:

jących rzece jej dawną funkcję transportową

rzek w Polsce.

• budowa kolejnych oczyszczalni

(wystarczy osiągnąć poziom III klasy że-

zakochani w rzece żeglarze, pomagając w budo-

Problemem jest jej nieuregulowany bieg. Pamię-

• skanalizowanie wszystkich

wie tratwy. W ten sposób nauczyli się flisackie-

tajmy: uregulować to nie znaczy zabetonować!!!

miejscowości nadodrzańskich, co umożliwi

go rzemiosła, a potem techniki spławu tratwy.

Regulacja rzeki musi zapewnić jej żeglowność

likwidację istniejących szamb, przez które

W tym roku (9.02.2019) zapaleńcy pod wodzą

poprzez uzyskanie tranzytowej głębokości stu

w czasie wysokich stanów przepływa woda,

wody rzeki nie uciekały w całości do morza

Arkadiusza Drulisa wraz z flisakami z Ulanowa

osiemdziesięciu centymetrów, a pobudowane

docierając potem do rzeki;

i aby w okresie suszy pewnego razu nie

powołali Stowarzyszenie Polskiego Cechu Flisaków,

zbiorniki retencyjne powinny zabezpieczać przed

Szkutników i Sterników z siedzibą w Witowicach

zagrażającymi wysokimi lub niskimi stanami wody.

środków chemicznych, które rozsypywane po

w województwie dolnośląskim.

To właśnie jest rzece potrzebne, aby mogła wypeł-

polach w dolinie Odry, przy większych opa-

Moja miłość do tej rzeki pozostanie niezmienna,

niać funkcje żeglownego szlaku transportowego

dach spływają do rzeki, zatruwając jej wody;

tak w poświęconym jej Międzynarodowym Roku

Do ulanowskich flisaków każdego roku dołączali

Przez lata naszego flisowania nad rzeką powstało
też wiele innych stowarzyszeń i fundacji działa-

czeństwo w sytuacji powodzi oraz przywraca-

ścieków;

i turystycznego.

• ograniczenie stosowania nawozów i innych

• edukacja ekologiczna dotycząca ochrony
środowiska przed zanieczyszczeniami.

glowności na całej długości Odry, a dopiero
w dalszej perspektywie ewentualnie myśleć
o IV klasie);

• pilnej budowy zbiorników retencyjnych, aby

zabrakło nam wody w kranach.

Odry, jak i we wszystkich kolejnych latach. 
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Rozmowa Marty „Majki” Wiśniewskiej z Piotrem Nieznańskim

SPÓR O ROZWÓJ ODRY
W dolinie środkowej Odry odsunięto obwałowania od rzeki i odtworzono warunki
dla powrotu lasów łęgowych na tereny oddane rzece. To przykład rozwiązania
korzystnego równocześnie i dla przyrody, i dla mieszkańców. Potrzebujemy takich
projektów więcej.

MARTA „MAJKA” WIŚNIEWSKA: Kiedy spotkaliśmy

i współdziałania, dzięki temu łatwiej osiągnąć cel,

się po raz pierwszy, osiemnaście lat temu, byłeś

a rezultaty są bardziej trwałe.

odpowiedzialny za projekt „Odra” w WWF Polska.

Najbardziej atrakcyjne są jednak walory przyrod-

Fundacja zajmuje się tą rzeką zresztą dłużej – od

nicze Odry. Rzekę tę wraz z jej obszarami zalewo-

lat dziewięćdziesiątych. Skąd zainteresowanie

wymi zalicza się do najcenniejszych przyrodniczo

organizacji społecznych Odrą? Atrakcyjna jest

rzek Europy. Lasy łęgowe, starorzecza, podmokłe

jej transgraniczność?

i wilgotne łąki nadrzeczne tworzą wzdłuż biegu
Odry jeden z najważniejszych i najlepiej zacho-

PIOTR NIEZNAŃSKI: Od źródeł w Republice Cze-

wanych korytarzy ekologicznych w Europie Środ-

skiej do ujścia do Bałtyku Odra wije się na długości

kowej. Naturalne obszary zalewowe są rajem dla

ponad ośmiuset pięćdziesięciu kilometrów przez

rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków

terytorium trzech państw. To powoduje, że społecz-

zwierząt i roślin, a jednocześnie mają ogromne

ności po obu stronach rzeki, które chcą stworzyć

znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej.

coś w jej otoczeniu, w oparciu o jej potencjał, mu-

To właśnie tutaj podczas wezbrań gromadzą się

szą ze sobą współpracować. Tak było w projekcie

bezpiecznie znaczne ilości wody. Tereny Odry

WWF „Zielona Wstęga Odra – Nysa”, w ramach

środkowej pomiędzy Brzegiem Dolnym a Ścinawą

którego wspólnie planowano ochronę przyrody,

porośnięte są przez unikatowe lasy łęgowe, które

wspólnie rozwijano turystykę przyrodniczą. Podob-

należą do najcenniejszych w Europie.

nie przy tworzeniu „Atlasu Obszarów Zalewowych
Odry”, prezentującego stan ekologiczny całej

Łatwo ocenić, czy Odra jest w dobrej formie? Jak

doliny tej rzeki, ramię w ramię ze społecznikami

zmieniał się będzie jej stan w nadchodzących la-

współpracowali czescy, polscy i niemieccy eksperci.

tach?

Dzięki tej współpracy powstał ważny instrument
planowania przestrzennego, ochrony środowiska

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Ze wzglę-

i gospodarki wodnej. Przykładów takiej współ-

du na uwarunkowania geograficzne i geologiczne

pracy jest dużo, dużo więcej. Transgraniczność

zlewnia Odry pozostaje jednym z najbardziej

Odry jest atrakcyjna, bo mobilizuje do współpracy

złożonych systemów hydrologicznych, który-
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mi można zarządzać na nizinach europejskich.

bagienne strefy buforowe, wzmacniając potencjał

większe straty gospodarcze i społeczne będące

Odra, jej dopływy i cała zlewnia, rzuca wyzwanie

rzeki do samooczyszczania się poprzez – tam, gdzie

następstwem powodzi.

tradycyjnemu podejściu do gospodarki wod-

to tylko możliwe – renaturyzację rzeki i jej doliny.

Doświadczenia z Polski i innych krajów europej-

nej. Na ten transgraniczny system wodny (89
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skich każą nam zmienić podejście do ochrony

procent jej powierzchni znajduje się w Polsce,

To ważne nie tylko dla jakości wody, ale i możliwo-

przeciwpowodziowej, odejść od stosowanych

6,5 procent w Niemczech, a 4,5 procent w Cze-

ści buforowania skutków susz i dużych wezbrań.

dotychczas rozwiązań na rzecz tych opartych na

chach) składają się krajobrazy górskie, wyżynne,

Pomówmy teraz o ilości wody, a właściwie o dy-

potencjale ekosystemów i dać – tam, gdzie tylko

Horst Bienek nie miał

nizinne i przybrzeżne. Co równie ważne dla stanu

namice zasobów wodnych. Chodzi mi o coś, co

to możliwe – przestrzeń rzekom. Przywracanie

wątpliwości co do kondycji Odry

ekologicznego Odry – w jej dorzeczu mamy do

ekspercko nazywamy reżimem hydrologicznym,

terenów zalewowych, renaturyzacja rzek i ich

czynienia z różnymi presjami, negatywnymi od-

a od czego zależy stan nadodrzańskiej przyrody –

dolin stanowi efektywną ochronę przeciwpowo-

i żyjących w niej ryb:

działywaniami wynikającymi z aktualnego modelu

stan ekosystemów wodnych i od wód zależnych.

dziową, ale i wspomaga samooczyszczanie się

Zawsze w Odrze były ryby,

wód, wzbogaca zapasy wód podziemnych, tworzy

jak daleko można sięgnąć

rolnictwa, powodowanymi urbanizacją, prowadzoną akwakulturą, energetyką wodną itd. W końcu

Podczas powodzi w 1997 roku Odra zalała ponad

specyficzne siedliska dla wielu gatunków roślin

mamy też do czynienia z różnymi pomysłami na

dwa tysiące kilometrów kwadratowych terenu

i zwierząt. Dla naturalnych ekosystemów dolin

pamięcią. Obojętne, do kogo

tę rzekę, różnymi wizjami co do rozwoju nad nią.

swojej doliny. Nie ma lepszego dowodu na to, że

rzecznych wezbrania i okresowe podtopienia są

Często nie mają one wiele wspólnego z rozwojem

prace skracające bieg rzeki, budowa obwałowań

czymś pożądanym, niezbędnym do ich funkcjo-

należał kraj tutaj, czy do księcia

zrównoważonym, zagrażają stanowi ekologiczne-

odebrały rzece jej naturalne tereny zalewowe.

nowania.

Donnersmarcka, do rosyjskich

mu Odry. Podsumowując, w jakim stanie będzie

Wiara w stuprocentową skuteczność infrastruktury

Istniejące dzisiaj naturalne tereny zalewowe Odry

żołnierzy, państwa polskiego,

w przyszłości Odra zależy od nas wszystkich. Tak

przeciwpowodziowej – wały, zbiorniki wodne –

zajmują ledwie jedną czwartą ich pierwotnej po-

jak w jakim stanie jest teraz zależy od tego, co

spowodowała z kolei, że na tereny należące do

wierzchni. W niektórych miejscach obwałowania

nikt mu nie zabraniał łowić tu

zrobiliśmy Odrze i dla Odry w przeszłości.

rzeki podczas dużych wezbrań wkroczyła zabu-

znajdują się tak blisko rzeki, powodując przewęże-

na wędkę albo na sieć.

dowa i niedostosowane do ryzyka powodzi użyt-

nie doliny, że generują wzrost ryzyka wystąpienia

kowanie terenu. Większe niż przeciętne wezbrania

katastrofy. Nad Odrą są jednak obszary, które

Inaczej wiele lat później

zalewają osiedla mieszkaniowe, gospodarstwa

mogłyby przejąć wielką wodę bez spowodowania

widziała to Urszula Kozioł:

Żartując, odpowiem: nie jest tak źle, skoro we

rolne, hale produkcyjne, magazyny… Należy się

na nich strat gospodarczych czy społecznych.

Wrocławiu organizowane są zawody triathlonowe,

spodziewać, że w obliczu zmian klimatu ryzyko

Z perspektywy ochrony przeciwpowodziowej,

Stara rzeka nie ma siły

podczas których zawodnicy pływają w Odrze. Ale

strat następujących w wyniku powodzi, ale i susz,

jak i ochrony przyrody, optymalnym rozwiąza-

doczołgać się do morza

na poważnie – generalnie możemy tu mówić o ja-

w zlewni Odry wzrośnie.

niem byłoby odsunięcie obwałowań od rzeki

ryby starej rzeki zachodzą bielmem

kości przyzwoitej, a woda nie jest przeźroczysta, bo

Wezbrania rzek to zjawiska naturalne, które wy-

(tam, gdzie obwałowania niczego nie chronią).

jest to typowe dla rzeki nizinnej o dużym dorze-

stępują, od kiedy płyną rzeki, i będą występować

Stworzyłoby to przestrzeń mogącą przechwycić

wraz ze skrzydłami ptaków

czu. W ostatnich latach jakość wody się znacząco

zawsze. W dolinach, które nie zostały intensywnie

część wód fali wezbraniowej, tym samym zmniej-

a nawet z niebem

poprawiła dzięki wdrażaniu Krajowego Programu

zagospodarowane przez człowieka, wezbrania

szyć ryzyko powodzi na terenach zamieszkanych

Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wysiłkom

nie powodują strat gospodarczych, a tereny pod-

i zagospodarowanych, znajdujących się w dole

starej żółtej rzece

samorządowców, unijnym przepisom i w dużej

legające regularnym zalewom wyróżniają się

rzeki. Mamy dowody na to, że to jest możliwe

mierze unijnym funduszom. Odra charakteryzuje

wysokimi walorami przyrodniczymi. Jeśli jed-

nad Odrą. W dolinie środkowej Odry w ramach

się podwyższonym zasoleniem i podwyższoną

nak tereny odebrane rzece oddzielono od niej

projektu Domaszków–Tarchalice odsunięto ob-

zawartością związków biogennych. Niesie wię-

wałami i zabudowano, zwęziła się dolina rzeki,

wałowania od rzeki i odtworzono warunki dla

cej azotu pochodzącego z nawozów niż Wisła,

co powoduje, że przy wezbraniu takiej samej

powrotu lasów łęgowych na tereny oddane rzece.

fosforu – nieco mniej. Generalnie jednak można

wielkości poziom wody jest wyższy, ryzyko po-

To przykład rozwiązania korzystnego równocze-

powiedzieć, że ekologiczny stan wód Odry jest do-

wodzi – zalanie terenów zagospodarowanych,

śnie i dla przyrody (rewitalizacja cennych lasów

bry. Można go jeszcze poprawić, dokonując zmian

kiedyś naturalnych terenów zalewowych – rośnie.

nadrzecznych), i dla mieszkańców (zwiększenie

w sektorze rolnictwa – racjonalizując wykorzysty-

Im bardziej zagospodarowana dolina rzeki, tym

bezpieczeństwa powodziowego). Potrzebujemy

Zacznijmy może od jakości wody w rzece.

wanie nawozów, wprowadzając np. wzorem Danii

takich projektów więcej.

morze odmawia soli.
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Jednak założenia do planów rozwoju żeglugi śród-

pogłębiane przez zmiany klimatu. Nawet Ren nie

i kosztem innych rzek w dorzeczu gromadzić

Mam nadzieję, że tak będzie. Chciałbym, żebyśmy

lądowej w Polsce, przyjęte przez Radę Ministrów,

jest odporny na skutki zmian klimatu. W ostatnich

się będzie wodę, by zapewnić żeglugę przez jak

w Polsce wspólnie pracowali dla bezpieczeństwa

anonsowanych również jako rozwiązanie proble-

latach długotrwałe susze doprowadziły do za-

największą liczbę dni. Transformacja w drogę

ludzi i przyrody, i żebyśmy dostrzegli, co Odrę

mów z suszą i zagrożeniem powodziowym, mijają

trzymania lub ograniczenia transportu tą rzeką,

wodną o znaczeniu międzynarodowym pociągnie

wyróżnia wśród europejskich rzek. Rozwinął się

się, delikatnie mówiąc, z koniecznością dawania

a w konsekwencji do strat gospodarczych idących

za sobą też ogromne koszty społeczne – zwiększy

nad nią sektor turystyki przyrodniczej oraz współ-

przestrzeni rzece, odbudowywania możliwości

w miliony euro.

negatywne skutki wezbrań, pogłębi susze w do-

praca transgraniczna również zorientowana na

linie i zlewni Odry, pozbawi nas świadczonych

walory nadodrzańskich terenów. Ciągle jeszcze

magazynowania wody w dolinie rzecznej.
Wydaje się, że choć nie jest to głośno artyku-

przez nią usług ekosystemowych – upośledzi

jest potencjał, by oddać jej trochę przestrzeni,

Tak. Niestety, wizja rozwoju żeglugi na polskich

łowane, nawet ludzie związani z transportem

samooczyszczanie się wód, w końcu zniszczy

co zmniejszy ryzyko powodzi.

rzekach, w tym także na Odrze, nie uwzględ-

śródlądowym zdają sobie sprawę z nierealności

kapitał zbudowany przez ostatnie lata, którego

nia wielkości tej rzeki, dynamiki przepływów ani

tych planów – nierealności zapewnienia znacznej

podstawą jest nadodrzańska przyroda.

skutków zmian klimatycznych – pogłębiających

głębokości żeglugowej, odpowiadającej klasie

się susz, występowania gwałtownych wezbrań.

czwartej lub piątej. Większość praktyków w Pol-

Musimy wierzyć, że skutki tych planów, skonfron-

Nie dostrzega pilnej potrzeby ochrony usług

sce twierdzi, że zapewnienie tylko trzeciej klasy

towane ze scenariuszami skutków zmian klimatu,

ekosystemowych gwarantowanych przez rzeki,

będzie nie lada wyzwaniem. To nie tajemnica, że

każą je zweryfikować.

tak ważnych dla jakości naszego życia, a kapitał

na to w okresie tzw. niżówek będzie po prostu za

społeczny zbudowany wokół odrzańskich walorów

mało wody. Nie pomoże tu planowana, opisana

przyrodniczych co najmniej lekceważy. Rządowe

w przywoływanych założeniach, zmiana systemu

plany zakładają w perspektywie krótkoterminowej

gospodarowania wodą na zbiornikach retencyj-

modernizację infrastruktury hydrotechnicznej na

nych w całej zlewni Odry, a więc i na jej dopływach,

swobodnie płynącym środkowym odcinku Odry,

w taki sposób, by zasilały Odrzańską Drogę Wodną.

budowę stopni wodnych w Lubiążu i Ścinawie.

Do zmiennego charakteru przepływów w Odrze

Docelowo, poza wybudowaniem Kanału Śląskiego

dokładają się już i dokładać będą w przyszłości

łączącego Wisłę z Odrą, środkowa Odra ma być

zmiany klimatu. Susze będą coraz dotkliwsze,

skaskadyzowana, skanalizowany odcinek rze-

a wezbrania jeszcze bardziej ekstremalne. Pla-

ki – przebudowany i pogłębiony. Zakłada się też,

nowana na potrzeby żeglugi infrastruktura nie

z zastrzeżeniem uzgodnień z władzami wodnymi

złagodzi skutków tych zmian, wręcz je pogłębi.

Niemiec, skanalizowanie Odry granicznej oraz – na
górnym odcinku rzeki – budowę połączenia Odra–

Z jednej strony mamy więc fajną rzekę, w całkiem

Dunaj. Wszystkie inwestycje mają spowodować,

niezłej formie, z dużym potencjałem w zakresie

że Odra miałaby stać się drogą wodną czwartej

przywracania usług ekosystemowych, w tym

lub piątej klasy, czyli drogą wodną o znaczeniu

wzmacniania funkcji buforowania i łagodzenia

międzynarodowym, tj. będzie odbywać się po

nieuniknionych skutków zmian klimatycznych,

niej transport rzecznymi jednostkami płynącymi

a z drugiej – kosztowne plany o bardzo niepew-

wymagającymi 2,8 metra głębokości toru wod-

nych rezultatach?

nego. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują
na Ren jako wzorzec funkcjonowania transportu

Realizacja tak zarysowanego planu będzie nie

śródlądowego.

tylko kosztowna dla budżetu państwa, zasilanego
naszymi pieniędzmi – obywateli i podatników.

Ale przecież Odra to nie Ren. Owszem, jest „drugą”

Będzie kosztowna dla przyrody Odry, dla jej stanu

rzeką Polski, ale ilość wody, którą niesie, jest nie-

ekologicznego. Rzeka zamieni się w kanał i kaskadę

porównywalna. Ma też, jak każda zdrowa rzeka

stopni wodnych. Będzie pseudorzeką, serią zbior-

europejska, okresy niskich stanów wody i wezbrań,

ników wodnych, w których z dużym wysiłkiem

Spotkajmy się więc nad Odrą! 

Foto: Archiwum Cecylii Malik
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Olga Drenda
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LOGOTYPY, MOTYWY,
SYMBOLE
Kiedy pojechałam do Wodzisławia Śląskiego, na rynku podszedł do mnie człowiek
i zapytał, jak dojść do Odry. Jak twierdził, pochodził z Rudy Śląskiej i chciał zobaczyć
rzekę, od której nazwę wziął klub piłkarski o niemal stuletniej historii,
Odra Wodzisław (powstał w roku 1922).

Musiałby przejechać kilkanaście kilometrów poza

To opowieść jeszcze z czasów II RP, dopiero sy-

miasto, żeby to zrobić, ponieważ sam Wodzisław,

gnalizująca pewien trend. W powojennej Polsce,

owszem, leży nad rzeką, ale Leśnicą. Siła oddziały-

gdy po ustaleniu nowych granic Odra stała się

wania symboliki rzeki kojarzonej z powodzeniem

wicekrólową polskich rzek, na zachodzie kraju

powstań śląskich (Wojciech Korfanty nazwał zwy-

pojawiło się znacznie więcej klubów sportowych

cięstwo z 1921 roku „cudem nad Odrą”) musiała

nazwanych na jej cześć – od Opola i Brzegu po

być jednak na tyle duża, że wkrótce zaczęły po-

Ścinawę, Klenicę i Glińsk. To, jak wiele z nich po-

wstawać tak nazwane kluby sportowe – nie tylko

wstało bezpośrednio po drugiej wojnie światowej,

w Wodzisławiu, ale też na przykład w Miasteczku

dowodzi, jak szybko pojawiła się potrzeba po-

Śląskim, leżącym jeszcze dalej w głębi kraju, aż na

wiązania rzeki z nową, polską opowieścią o tych

północnym krańcu GOP.

terenach, z polską tożsamością.

Jak Chrobry
W PRL Odra, obok motywów słowiańskich i pia-

kształtu granic kraju, w 1945 roku, przedstawiciele

stowskich oraz militarnych, stała się jednym z głów-

Wojska Polskiego postawili w Czelinie pierwszy

nych wątków tej opowieści, osią, wokół której

słup graniczny, replikując utrwalony w legendzie

budowano tożsamość ziem zachodnich – w dys-

gest Bolesława Chrobrego. Dzisiaj dokonamy

kursie PRL nie przyłączonych, lecz odzyskanych

aktu historycznego – wbicia pierwszego słupa

po wiekach nieobecności. Ta ofensywa polityki

granicznego na Odrze. Pamiętajcie, tu, nad Odrą,

symbolicznej pojawiła się bardzo wcześnie, zaczęto

Bolesław Chrobry wbijał słupy graniczne, tak jak

wdrażać ją właściwie natychmiast po zakończeniu

wy to dziś uczynicie – mówił do kompanii kapitan

wojny. Jeszcze przed ustaleniem ostatecznego

Sawicki, zastępca dowódcy batalionu. W mani-
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feście „Perspektywa Odry”, opublikowanym na

i dropsy, Jest „Odra” co z ligi zleciała wykopsem,

i instytucji niekoniecznie leżały nawet w pobliżu

łamach świeżo powołanego do życia miesięcznika

Jest „Odra” miesięcznik i odra choroba, Tak nam

samej rzeki, jednak symbolika Odry jako pewnego

– a jakże! – „Odra”, czytamy: Chcemy sprawić, by

się ta Odra podoba – pisał związany z Opolem

rodzaju synekdochy ziem zachodnich promienio-

myśląc o Śląsku, każdy Polak myślał o zlewisku

satyryk Stefan Chmielnicki. Niektóre z zakładów

wała na cały region.

Odry i wybiegał daleko na zachód poza to, co
jako Śląsk ugruntowało się w powszechnych
pojęciach przed rokiem 1939. Jako rzeka graniczna, sprzyjała rozwijaniu mitologii nawiązującej

Olga Drenda, tak jak

Łakocie i komputery

do jeszcze XIX-wiecznej „orientacji piastowskiej”,
zgodnie z którą postulowano przesuwanie granic

Przyjrzyjmy się kilku znanym przykładom. Wspo-

w czasach PRL oferowały pracownikom infrastruk-

Polski na zachód; jako linia oddzielająca Polskę od

mniane już wcześniej liczne kluby sportowe to

turę w postaci żłobka, przedszkola, domu kultury,

z Mikołowa. Legendarny poeta

Niemiec, stanowiła mocny symbol odrodzenia

tylko niewielki wycinek „fascynacji odrzańskiej” –

klubu sportowego czy biblioteki. Chałwa i dropsy

pisał w utworze „To nie fraszka”:

i konsolidacji państwa polskiego. Jak pisała Hali-

mamy wśród nich dobrze znane nawet laikom

z wiersza Chmielnickiego to z kolei flagowe wyroby

na Tumolska, narracja PRL przedstawiała władze

kluby futbolowe, jak Odra Opole czy Odra Wodzi-

istniejącego do dzisiaj Przedsiębiorstwa Wyrobów

i osadników jako kontynuatorów działań Piastów,

sław Śląski, ale także Ludowy Klub Sportowy Odra

Cukierniczych „Odra” z Brzegu, które zasłynęło też

jako posłanników misji umacniania polskiej obec-

Głoska czy koszykarska drużyna kobiet – KS Odra

produkcją gumy do żucia w kostkach i listkach –

ności na tych terenach. Stąd podkreślanie, jak

Brzeg; o niejednym z nich można więc powiedzieć

jako jedyny zakład w gierkowskiej Polsce. Przez

w popularnym tuż po drugiej wojnie światowej

za Chmielnickim, że „spada z ligi wykopsem”, albo

lata brzeskie łakocie można było rozpoznać po

haśle propagandowym, że „Odra szumi po polsku”.

odwrotnie. Podobnie w przypadku kin – nazwa

charakterystycznym logo z motywem kotwicy,

Rafał Wojaczek, pochodzi

Kiedy Ty mówisz „rzeka”,
to ja słyszę „Odra”
Kiedy Ty „dom” powiadasz,
to ja słyszę „Polska”.
Maciej Melecki, poeta związany

„Odra” musiała jawić się oczywistym wyborem dla

które zniknęło na kilka lat, zmieniając się w słabo

Granica Odra – Nysa, która dla władców Berlina

obiektów dziesiątej muzy w Nowej Soli, Opolu,

zapamiętywalny logotyp. W 2018 roku zdecydowa-

z Instytutem Mikołowskim

Wschodniego oraz Warszawy chętnie widziana

Wrocławiu czy Barlinku. Opolskie kino, ozdobione

im. Rafała Wojaczka

była jako „granica pokoju”, w rzeczywistości

socrealistycznym sgraffitem przy wejściu, działało

była najbardziej warowną i najlepiej strzeżoną

od roku 1946 do 2004; po zamknięciu zorganizo-

granicą świata – pisał biograf rzeki Uwe Rada.

wano akcję sprzedaży krzeseł, które do dziś mogą

Jednak mitologia Odry nie miała jedynie militar-

jeszcze stać w domach opolskich kinomanów.

no-defensywnego odcienia, równie ważny był

W Brzegu Dolnym czy Oławie „odrzańskie” kina

wymiar cywilny. Można powiedzieć, że stopniowo

działają do dzisiaj – większość pozostałych jed-

rzeka stawała się swoistą marką regionu – być

nak, niestety, podzieliła los innych kin, które nie

może wymagała pewnego „oswojenia”, jak wiele

przetrwały prywatyzacji i konkurencji ze strony

innych elementów zachodniego krajobrazu, co

Internetu.

z kolei napisał o Odrze:
Odra jest rzeką, jakiej nie ma w jasnych
dorzeczach, w podręcznych spisach rzek,
po których spławiane byłyby barki
naszego zdziwienia, gdyż podróż ta jest
dnem mętnym, które wybrzusza się czasem
tak, że odwraca się ciekła klepsydra.

zachęcało do wysuwania jej na pierwszy plan. Stąd
wszechobecny wątek odrzański w nazewnictwie

PRL-owskie miasta często budowały swoją toż-

– od cukierków po komputery.

samość wokół zakładów produkcyjnych. Fabryki
były mikroświatami, w których powstawały często

Opolski pisarz i publicysta Zbyszko Bednorz nazwał

silnie związane ze sobą społeczności pracownicze

tę tendencję „powszechną nazewniczą fascynacją

i sąsiedzkie, ale także wokół których rozbudowywał

odrzańską”. I faktycznie, w literaturze epoki można

się system instytucji – satelitów: ośrodki wczasowe,

znaleźć bieżące komentarze na ten temat. Jest

ogródki działkowe, domy kultury. Tak znaczącym

„Odra” fabryka co pyli cementem, Jest „Odra”

obiektom w oczywisty sposób nadawano imię

gdzie można dorobić do renty, Jest „Odra” co

rzeki – nośnika tożsamości. Oto Nadodrzańskie

filmy wyświetla non-stopem, Jest „Odra” co szyje

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Odra” w Nowej Soli,

rajstopy na kopy, Jest „Odra” co chałwę wyrabia

kontynuujące tradycję sięgającą aż XVI wieku (!),
Grafika pochodzi ze strony
www.reklamaniewdzieczna.pl
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no powrócić do tradycji i tak kotwica znowu zna-

większość spodni eksportowano na chłonny rynek

wiersze Wisławy Szymborskiej po przyznaniu jej

To chyba najważniejszy punkt zwrotny w opowie-

lazła się na opakowaniach smakołyków z Brzegu.

radziecki. Mimo ogromnego powodzenia pro-

Nagrody Nobla, a także ostatni wiersz poetki.

ści o symbolice Odry. Rzeka wydająca się niego-

duktów i nowoczesnych technologii szczecińska

Tu ukazywały się manifesty teatralne Jerzego

ścinną ze względu na militarne skojarzenia, jak

Prawdopodobnie najbardziej znaną spośród od-

Odra nie przetrwała prywatyzacji i zakończyła

Grotowskiego, publikowali Hanna Krall, Zbigniew

rzeka-mur, rzeka-bariera, została oswojona na

rzańskich fabryk były już nieistniejące dziś Zakłady

działalność w początkach nowego tysiąclecia. Na

Herbert czy Stanisław Lem. Nad Odrą na wiosnę

dobre. Symbolem tej perspektywy są Uniwersytet

Odzieżowe „Odra” w Szczecinie. „Była krótka, łatwa

miejscu charakterystycznego budynku fabryki stoi

grany jest jazz za sprawą wrocławskiego festiwalu,

Viadrina (z łac.: położony nad Odrą), szlaki tury-

do zapamiętania i związana ze Szczecinem” –

dzisiaj galeria handlowa Kaskada.

blues – w Ścinawie, a w Cigacicach można wczuć

styczne, inicjatywy kulturalne. Jak pisze Uwe Rada:

się w „Rytmy Odry”. W maju Dzień Odry świętuje

Odra graniczna stała się ziemią niczyją w środku

Józef Kubiszyn. Ich charakterystyczny budynek,

Innowacyjność wydaje się być wątkiem mocno

Wrocław, zachęcając uczestników do bliższego

Europy, zapomnianą rzeką, której prąd kultury

z dyskretnym neonem na dachu, pomalowany

powiązanym z tożsamością zachodniej Polski. To tu

zapoznania się z rzeką poprzez warsztaty sportowe

zamienił się znów w prąd natury. Tym bardziej

w dżinsowe motywy i udekorowany mozaiką Jana

inwestowano w nowe technologie, przyspieszano

czy wyprawy po lądzie i wodzie. Szczecin z kolei

fascynującym jest fakt, że od pewnego czasu

Zdarewicza, był barwną ozdobą miasta. Mural

w stronę nowoczesności. Nieprzypadkowo więc

zaprasza na rejsy i flis. Słubickie polsko-niemieckie

możemy być świadkami ponownego odkrycia

w innej części Szczecina reklamował „ubrania

imię Odry otrzymał chyba najsłynniejszy polski

Święto Odry przemianowano później na Święto

tej europejskiej przestrzeni rzecznej. Wszędzie

młodzieżowe”, „ubiory szkolne” i „dżinsy-teksa-

komputer. Plany komputeryzacji kraju wdrażano

Hanzy, jednak oba przypadki wskazują na istotną

dookoła miasta znów zwracają się ku swej rzece

sy”, czyli wiodący produkt zakładów. Oryginalne

od lat sześćdziesiątych, głównie przy pomocy

zmianę: oto Odra w powszechnej wyobraźni z rzeki

i jej brzegom, jak gdyby strzeżony przez setki lat

denimowe spodnie były przedmiotem marzeń

komputerów typu mainframe (nieosobista ma-

granicznej, swoistego bastionu czy fosy bronią-

dystans został pokonany. Szybko znajduje się

młodzieży w PRL, obowiązkowym elementem

szyna obliczeniowa), pracujących w przemyśle,

cej terenu słowiańskiego czy germańskiego (tu

połączenia z innymi miastami, które leżą nad

mundurka pozwalającego szpanować; były na

nauce czy transporcie. Komputery takie zajmowały

wstaw, czytelniku, właściwą wersję), przemieniła

Odrą i budują wspólny węzeł, węzeł Odry. To znak,

tyle charakterystycznym elementem codzienności,

znaczną część pomieszczenia, o ile nie całe, a ich

się w rzekę wspólną, przez którą prowadzą mosty

że wielka rzeka została oswojona i przyswojona

że pojawiły się nawet na kartach „Jeżycjady” Mał-

moc obliczeniowa była z dzisiejszej perspektywy

łączące oba kraje, w rzekę sąsiedztwa i wspólnoty.

w powszechnej świadomości na dobre. 

gorzaty Musierowicz – nosi je tam Gabrysia. Od

skromna. Inżynierowie z wrocławskiego ELWRO, jak

lat siedemdziesiątych szyto w Szczecinie teksasy

wynika z ich wspomnień, tworzyli jednak od zera,

z arizony, czyli tkaniny imitującej dżins – mieszanki

nie mając właściwie wzorów – tworzyli informatykę

bawełny i syntetyku, przypominającej materiał,

w Polsce jak na osobnej planecie. Ich wynalazki

z którego współcześnie szyje się jegginsy. Przy

zachwycały jednak swoją „pracowitością”. Jeden

braku oryginalnych levisów tzw. odrzaki zastę-

z ostatnich egzemplarzy komputera Odra 1305

powały je godnie. W latach osiemdziesiątych

działał jeszcze po roku 2000 we wrocławskiej

zakłady wprowadziły do sprzedaży niezwykle

fabryce Hutmen, kilkoma posługiwała się kolej.

modne marmurki (charakterystyczny efekt sprania

Ostatnią Odrę wyłączono w lubelskim oddziale

uzyskiwano podobno, piorąc tkaninę z dodatkiem

PKP w roku 2010, kończąc jej trzydziestoczteroletni

piłeczek pingpongowych). Cieszyły się olbrzymią

wysiłek na rzecz ruchu towarowego polskich kolei.

wyjaśniał genezę nazwy budowniczy fabryki,

popularnością w kraju, ale również za granicą –

Wspólny węzeł Odry
Tuż po wojnie zaczął ukazywać się tygodnik kul-

wali Zdzisław Hierowski czy Wilhelm Szewczyk,

turalno-społeczny „Odra” – co ciekawe, redakcja

jednak wskutek interwencji władz przestało ono

znajdowała się w Katowicach, mieście od tytułowej

istnieć pod koniec lat pięćdziesiątych. W 1961 roku

rzeki dość odległym, jednak widocznie pasu-

we Wrocławiu zaczął ukazywać się miesięcznik

jącym do zakresu odrzańskiej mitologii Śląska

literacki o tym samym tytule, który znamy do

i zachodniej Polski. Z czasopismem współpraco-

dzisiaj; to na jego łamach opublikowano pierwsze

Foto: Robert Neumann
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BEZGRANICZNE PŁYWANIE
Niektórzy się boją, że to wszystko jest zbyt trudne, cała ta integracja społeczna.
Jak się widzi chłopca, który na początku nie chce nawet dotknąć kajaka, a spływ
kończy, wiosłując jak olimpijczyk, to serce rośnie. Te dzieciaki naprawdę nie muszą
komunikować werbalnie, czy im się spływ podoba, czy nie. To widać.

Początek jest dziki. Rzeka biegnie zakolami, robi

Powiedzieć o nim, że to pasjonat kajakarstwa, to

wariackie pętle, zawraca, rozdziela się na kilka

trochę mało. Jest starszym instruktorem Polskiego

nurtów, gubi wodę w nietrwałych jeziorkach. Jakby

Związku Kajakowego i członkiem Stowarzyszenia

pobłądziła albo zwlekała z decyzją, zanim wystrzeli

na rzecz Kultury „Kantata”, które organizuje m.in.

w końcu na północ prosto jak strzała. Rozlewa się

kajakowe spektakle teatralne. Gra na gitarze i śpie-

szeroko, zagarniając łąki i podmywając korzenie

wa w zespole MuzyKajaka. Nawet wesele z żoną

drzew. I nieustająco zmienia bieg, stawiając tym

Agatą zorganizowali sobie kajakowe, a teraz zdarza

samym w kłopotliwej sytuacji rządy dwóch państw,

się, że podczas spływów towarzyszą im dzieci.

które właśnie na niej ustanowiły granicę. Bo co

Sporo wspólnie podróżują, pływali już kajakiem

to za granica, która przesuwa się raz w jedną, raz

m.in. za kołem podbiegunowym i skakali przez

w drugą stronę w zależności od pogody i aktyw-

wodospady na zimnych, górskich rzekach Alaski,

ności bobrów? Odra granic nie uznaje.

Alp i Pirenejów. I to wszystko po godzinach. Takie
hobby.

Zanurzanie się

– Jak już będziemy starzy i nie będzie nam się
chciało jeździć na drugi koniec świata, to popły-

Graniczne Meandry Odry to miejsce szczególne –

niemy Odrą od jej źródeł do ujścia. To nasz plan

jedyny nieuregulowany jeszcze fragment rzeki,

na emeryturę – mówi Marcin.

który kilkanaście lat temu szczęśliwie udało się
objąć ochroną. Siedem kilometrów dzikiego Śląska,
jest takie jeżdżenie rowerem po rzece. Zanurzanie

Podzielić się Odrą,
połączyć się Odrą

się w przyrodę. Jest się najbliżej, jak tylko się da.

Na razie na Odrze spotykają się z przyjaciółmi,

Płynie się wolno i w ciszy. Można spotkać bobra,

urządzają imprezy kulturalne, szkolą młodych

który chce wejść do kajaka, sarenki przychodzą

kajakarzy, a od kilku lat włączają w swoje działania

pić wodę z rzeki. Nad głową krąży orzeł. Pięknie

także osoby z niepełnosprawnościami, seniorów

jest – mówi Marcin Madzia, wiceprezes klubu

czy dzieci ze środowisk wykluczonych. Dzielą się

kajakowego „Meander” z Chałupek nad Odrą.

Odrą z innymi.

o którego istnieniu mało kto wie. – Kajakarstwo to
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– Co z tego mamy? Banalnie mówiąc – poczucie

sponsorzy, których znajdują kajakarze, dzieci nie

zrzeszające niepełnosprawnych. Przychodzili,

– Trafiło akurat na Darka. Został wezwany do steru.

spełnienia. Nam się poszczęściło. Z całej siły prote-

płacą ani złotówki. – Szlak Granicznych Meandrów

rozmawiali z osobami z niepełnosprawnościami,

Przepłynął dobre kilkaset metrów, albo i więcej,

stujemy przeciwko wykluczeniu z życia kulturalne-

Odry wcale nie należy do najłatwiejszych. Jest

rehabilitantami, psychologami. Testowali różne

prosto jak po sznurku, zanim ktoś się zorientował,

go i turystycznego osób, którym poszczęściło się

nieuregulowany, więc czekają tu zwalone drze-

rozwiązania. – Tak naprawdę dopiero podczas

że nie ma „oka” do pomocy. Zdziwił się, gdy go

nieco mniej. To niesprawiedliwość, którą swoimi

wa, głazy, bystrza i mielizny. To wielka atrakcja

tych spotkań uświadomiliśmy sobie, jak nie-

zapytaliśmy, jak to zrobił. Przecież on tę rzekę

skromnymi siłami staramy się naprawiać – mówi

nawet dla doświadczonych kajakarzy i świetne

prawdopodobnie szeroki jest katalog niepełno-

widzi. Jak? No słyszy – jak chlupocze o burty, jak

Marcin.

miejsce do szkolenia młodych. Dzieciom, które

sprawności. Wydawało nam się, że jako dobrzy

porusza się ster, jak łódka płynie w nurcie – mówi

Co roku na jeden przedłużony weekend zapraszają

nigdy się z takimi aktywnościami nie zetknęły,

kajakarze i doświadczeni instruktorzy będziemy

Jacek Pietraszuk ze Śląskiego Yacht Clubu.

latem nad Odrę setkę dzieci z różnych ośrodków

a nagle mogą wziąć w tym udział, otwierają się

w stanie pływać z każdym. Może kiedyś, ale jeszcze

W zeszłym roku członkowie Śląskiego Yacht Clubu,

pomocowych. Takie, które inaczej spędziłyby całe

szeroko oczy. Potem przez cały rok piszą do nas,

nie teraz – mówi Marcin. Są gotowi do pływania

Justyna Kucińska i Dariusz Borowiak, opłynęli,

wakacje w domu. Impreza nazywa się Meander

że nie mogą się doczekać kolejnego spływu. To

z osobami niepełnosprawnymi od pasa w dół i z

jako pierwsi niewidomi Polacy, przylądek Horn.

Odra Express. Jest dużo pływania kajakami, pon-

są fenomenalne doświadczenia, zarówno dla nas,

osobami z niepełnosprawnością intelektualną

To żeglarski Mount Everest. „Niepełnosprawność

tonami czy na tratwach własnej roboty, wspólne

jak i dla nich – mówi Madzia.

w stopniu lekkim lub umiarkowanym, ale myślą

wytycza granice, ale są sposoby, by je obchodzić”

śpiewanie przy ognisku, pieczenie podpłomyków,

W Meander Orient Express (w tym roku z okazji

też o innych grupach. Właśnie przygotowują spływ

– powiedział potem w jednym z wywiadów Da-

konstruowanie szałasów i nieograniczony kontakt

Roku Odry – Meander Odra Express) biorą udział

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

riusz Borowiak.

również dzieci z Czech, bo Meander od dawna

w stopniu znacznym. – Wiemy, że osoby te mogą

współpracuje z podobnymi organizacjami zza

nie być w stanie z nami współpracować, ale to

południowej granicy. Czasem wpadają też do nich

nie znaczy, że nie odbierają świata. Nie wiemy

kajakarze z Niemiec. Pomagają sobie. Madzia: –

tego – mówi Marcin.

Znowu banał, ale łączy nas Odra.

Świetnie im się pływa też z osobami niewidomymi,
zresztą nie tylko im.

Tata
Pierwszą, niewielką grupę osób z niepełnospraw-

Jak „oko” się zagapiło

nościami przywiózł na spływ Meandra Sławomir

O dokonaniach niewidomych wodniaków mówi się

Chrobok, były prezes klubu, który pracował jako

akurat stosunkowo dużo. Dwa lata temu wszyscy

nauczyciel w szkole specjalnej. – A potem życie

pisali o rekordzie Polski, który na Odrze ustanowiła

potoczyło się tak, że mój tata ciężko zachorował

załoga łodzi „Wrzaskun”, w skład której weszły

i stał się osobą niepełnosprawną – opowiada

osoby niewidome. Drogę z Gliwic do Szczecina,

Madzia. To ojciec wciągnął go w kajakarstwo,

prawie siedemset kilometrów, pokonali w nie-

mnóstwo czasu spędzili razem na dzikich jeszcze

spełna sześć dni. Rejs organizował Śląski Yacht

rzekach na północy Polski. Tata łowił ryby, Marcin

Club, który regularnie współpracuje z osobami

łapał kajakarskiego bakcyla. – Pomyślałem, że

z dysfunkcją wzroku. Podczas wszystkich wspól-

się odwdzięczę – teraz, gdy jest chory, popłynę

nych rejsów są one pełnoprawnymi członkami

razem z tatą meandrami Odry. Próbowaliśmy ze

załogi. Niewidomy Dariusz Borowiak, który brał

Sławkiem przewieźć go pontonem, ale okazało

udział m.in. w rekordowej wyprawie, jest obecnie

się, że właściwie nie mamy pojęcia, jak to zrobić.

członkiem Śląskiego Yacht Clubu.

Jak zabezpieczyć wózek? Zabierać wózek czy

Osoby niewidome, które im towarzyszą, wykonują

zostawić? Nie byliśmy na to przygotowani – mówi.

te same obowiązki, co reszta załogi, ze sterowa-

Rafa płynie

większość współczesnych dzieciaków nie ma

niem włącznie. W tym ostatnim przypadku mają

Nowych sposobów przekraczania granic kaja-

pojęcia. A te w szczególności, bo bieda ma ten

jednak do pomocy tzw. oko, czyli asystenta, który

karze z Meandra uczą się z każdą kolejną grupą.

przekazuje słowne komendy. Ale raz, podczas ich

Bywa, że słyszą: „To nie tak!”. Tak jak wtedy, gdy do

pierwszej wspólnej wyprawy, „oko” się zagapiło.

współpracy zaprosił ich ośrodek Rafa z Wodzisła-

W roku 2019 „Meander Odra Express” został połączony
z „Otwieramy Odrę!” – wydarzeniem kulturalnym zorganizowanym
przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
gminę Krzyżanowice oraz klub kajakowy „Meander”
Foto: Robert Neumann

z naturą – cała masa atrakcji, o których istnieniu

niezwykły talent, że odcina nie tylko od dóbr mate-

Rozlewanie się

rialnych i szans, ale też od przyrody – wycieczki za

Niedługo potem z innymi klubowiczami z Me-

miasto kosztują. Meander Odra Express finansują

andra zaczęli obdzwaniać ośrodki i organizacje

Śląski Yacht Club Gliwice po sukcesie rejsu po Odrze
zorganizował wyprawę na przylądek Horn.
Wśród uczestników załogi byli niewidomi żeglarze
Foto: Śląski Yacht Club Gliwice

wia Śląskiego dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
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Z osobami z autyzmem współpracować mieli co

same warunki, w jakich funkcjonują ich rówieśnicy.

Na razie wyszkolili czterdzieścioro kajakarzy, którzy

Most

prawda po raz pierwszy, ale wydawało im się, że

A prawda jest taka, że wszystkie dzieci muszą

teraz są w stanie bezpiecznie poprowadzić spływ

Niektórzy się boją, że to wszystko jest zbyt trudne,

wiedzą, jak należy postępować. Byli pewni, że już

pokonywać swoje lęki i obawy. To konieczny etap.

z udziałem osób z niepełnosprawnościami w dwu-

cała ta integracja społeczna. Jak tu się zabrać do

mają swoją metodę. Wtedy usłyszeli: „Stop, trzeba

W Rafie rzucamy nasze dzieci na głęboką wodę –

osobowych kajakach lub większych pontonach.

współpracy z niepełnosprawnymi, nie posiadając

inaczej”. Marcin Madzia: – Pani dyrektor ośrodka

mówi Rączka.

Szykują drugą edycję.

doktoratu z psychologii i dyplomu z pielęgniar-

powiedziała nam, że musimy przeznaczyć na

Rzeka to dla osób z autyzmem szczególnie trudne

Asystent po kursie ma trzy zadania. Jest przeszko-

stwa? Przecież tak łatwo zrobić coś nie tak, palnąć

przygotowania więcej czasu, niż zamierzaliśmy.

wyzwanie. Czują się najbardziej komfortowo,

lony z ratownictwa, żeby w razie czego pomóc

coś. Ręka do góry, kto przynajmniej raz powiedział

Zanim w ogóle dzieci wyjdą z ośrodka, muszą

kiedy ich świat jest uporządkowany, poukładany.

osobie, która wpadnie do wody. – Kajakarstwo

spotkanej gdzieś niewidomej osobie „do zobacze-

nas dobrze poznać, oswoić się z nami i zadaniem,

A rzeka jest nieprzewidywalna jak nic innego. –

to nie są warcaby, to jest mokry sport – śmieje

nia!” i spalił się ze wstydu.

które nas wszystkich czeka. Wiosłowaliśmy „na

Dlatego ćwiczyliśmy „na sucho”. Obserwowaliśmy,

się Madzia. Asystent ma więc w razie takiego

Niewidomi uczestnicy pierwszego integracyj-

sucho” w kajaku zrobionym z odwróconej ławki.

jak dzieci reagują i czy są gotowe. Zadbaliśmy,

incydentu doholować nieszczęśnika do brzegu,

nego odrzańskiego rejsu Śląskiego Yacht Clubu

Dłuższy niż zwykle trening pozwolił na kilka od-

żeby wiedziały, co nastąpi, i żebyśmy my sami

jeśli ten jest blisko, lub jeśli do brzegu jest większy

prowadzili dziennik pokładowy. Nazwali go „Tak

kryć. Okazało się na przykład, że dzieci z Rafy

byli przygotowani, nie zarażali ich swoim niepo-

kawałek – uspokoić go i bezpiecznie czekać na

to widzę”. I już, gafa odhaczona.

uspokajają się, gdy zakłada się im kamizelkę ra-

kojem. Tak, przewidywalność to ważny aspekt

ratunek instruktora kajakowego lub ratownika,

Osoby z niepełnosprawnościami są znacznie mniej

tunkową. Im mocniej jest dopasowana, tym lepiej.

ich funkcjonowania, ale ważnym aspektem ich

którzy zawsze powinni znajdować się w pobliżu.

przeczulone na punkcie swoich niepełnospraw-

Ratuje nie tylko w wodzie.

funkcjononowania musi być też gotowość do

Asystent ma sterować kajakiem, wydając jasne

ności, niż się reszcie społeczeństwa wydaje. Beata

przyjmowania zmian. Uczymy je, że zmiana jest

komendy towarzyszącemu mu turyście. Trzecie

Rączka pamięta, jak z grupą pojechała kiedyś do

jedyną pewną rzeczą, jaka nas dotyka. Wszyst-

zadanie to nawiązać kontakt z partnerem. Być

Zakopanego i na Kasprowym Wierchu ustawia-

kich – mówi Beata Rączka.

raczej kompanem niż opiekunem. To trzecie bywa

li się do zdjęcia. Pięćdziesiąt osób, dorosłych,

Dyrektorką Rafy jest Beata Rączka, od trzydziestu

Łatwo nie było. Dziewięcioletni Janek dostał na

najtrudniejsze.

w większości z widoczną niepełnosprawnością

lat pracująca z osobami z niepełnosprawnością.

brzegu silnego ataku alergii, siedmioletnia Ewe-

– Staramy się stworzyć naszym dzieciom takie

linka popłakała się ze strachu przy wchodzeniu do

Jedyna pewna rzecz
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intelektualną. Zauważyła, że inni turyści im się

pontonu. Ale płynąć chcieli oboje, nie odpuścili.

Podmiot, nie przedmiot

Rzeka była dla nich łagodna. Płynęli wolno, duży-

Podstawowa zasada ATON-ów to włączać tury-

mi pontonami, żeby mogli być razem. Ewelinka

stów w działanie. Turyści mają być podmiotem,

uśmiechała się przez cały czas.

a nie przedmiotem działań. Mają płynąć, a nie

Madzia: – Jak się widzi chłopca, który na początku

być przewożeni. Oczywiście wszystko w miarę

nie chce nawet dotknąć kajaka, a spływ kończy,

możliwości, z uwzględnieniem indywidualnych

wiosłując jak olimpijczyk, to serce rośnie. Te dzie-

potrzeb. – Rola turysty podczas każdego naszego

ciaki naprawdę nie muszą komunikować werbal-

szkolenia, a potem podczas spływów, jest bardzo

nie, czy im się spływ podoba, czy nie. To widać.

mocno podkreślana. To jest dla nas oczywiste, że
włączamy ich w działania. Nie uzasadniamy tego

To nie są warcaby

Młodzi uczestnicy „Meander Odra Express” brali udział
w warsztatach i koncertach podczas imprezy „Otwieramy Odrę!”.
Jedną z atrakcji była potańcówka z zespołem Dejcie Pozór
Foto: Robert Neumann

w jakiś szczególny sposób, po prostu wydaje nam
się to słuszne – mówi Madzia. Żeby rozdzielać

W tym roku śląscy kajakarze po raz pierwszy

zadania, asystenci muszą się skutecznie ze swo-

ogłosili nabór na kurs asystenta turystycznego

imi turystami komunikować. W przypadku osób

osoby niepełnosprawnej (ATON). Stowarzyszenie

z dysfunkcjami wzroku w ogóle nie ma problemów

„Kantata” zorganizowało go wspólnie z bielską

z komunikacją, ale już gdy chodzi o osoby głu-

fundacją Pogranicze Bez Barier, dzięki czemu prócz

chonieme, trzeba się postarać bardziej. Kajakarze

kajakarstwa udało im się też uwzględnić turystykę

nauczyli się porozumiewać z nimi za pomocą

górską. Projekt sfinansowało Ministerstwo Sportu

stuknięć w kajak, które czuje się ciałem. Działa.

i Turystyki. Zgłosił się tłum ludzi, miejsc zabrakło.

Podczas imprezy „Otwieramy Odrę!” w Chałupkach/Boguminie
odbył się spektakl rekonstruujący scenę podpisania Protokołu
bogumińskiego. Wystąpili w nim dzieci, młodzież oraz członkowie
klubu kajakowego „Meander”(Polska) i klubu kajakowego
„Posejdon” (Czechy)
Foto: Robert Neumann
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przyglądają. – Wcale nie mieliśmy o to pretensji,

osób niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała ją

przecież rzeczywiście musimy robić wrażenie. Jest

kilka lat później. Oprócz prawa do edukacji, opieki

nas tyle, jesteśmy tak daleko, tak wysoko. Potrafi-

medycznej sporo miejsca poświęcono właśnie

my! Nic dziwnego, że ludzie się nam przyglądają.

kwestiom związanym z dostępem do turystyki,

Niech patrzą – opowiada.

kultury, rozrywki. Po prostu – do zwyczajnego

Jest przekonana, że to, co szumnie jest nazywane

życia dobrej jakości.

integracją społeczną, działa w dwie strony. To nie

Beata Rączka też się zgadza – w Rafie dysponują

jest tak, że neuronormatywni robią coś dla osób

całą gamą narzędzi służących różnym formom

z autyzmem, sprawni dla niepełnosprawnych.

rehabilitacji, ale kajak akurat nie jest jednym z nich.

Rączka: – Ten spływ Odrą to była jedna z wielu

– Pływając Odrą czy robiąc cokolwiek innego,

takich akcji społecznych, jakie wykorzystujemy

dajemy dzieciom możliwość spróbowania różnych

w naszej codziennej pracy. Z jednej strony chcemy

aktywności. Tylko tak dowiedzą się, co im sprawia

w ten sposób wyposażyć dziecko w pewien zasób

przyjemność.
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doświadczeń i wiedzy. Z drugiej – dostarczamy
doświadczeń i wiedzy zdrowym członkom społeczeństwa, którzy być może nigdy wcześniej nie

Trzeba płynąć

zetknęli się z autyzmem i nie wiedzą, jak w takiej

Odra uczy wszystkich po równo. Tak samo tych

sytuacji się zachować. A niewiedza i niepewność

bardziej i mniej sprawnych. – Pozwala doświadczyć

buduje lęk we wszystkich, nie tylko w dzieciach

bliskiego kontaktu z naturą. Daje poczucie kon-

z autyzmem. Pod tym względem również się nie

troli, gdy kajak zaczyna płynąć tam, gdzie ja chcę.

różnimy. Dlatego na wycieczki starają się jeździć

Uczy niezależności i wytrwałości. Z roweru można

komunikacją miejską, dlatego chodzą po górach

zsiąść, tu trzeba płynąć – nie ma innej opcji. Ale

i na basen. I dlatego płynęli z kajakarzami – żeby

kiedy dopłynę, będę wiedział, że zawdzięczam to

coś dla nich zrobić.

sobie. W kajaku poznajemy swój potencjał i swoje

Dziś wie już też, jak płynąć z osobą poruszającą się

ryment, na razie na sobie. Marcin Madzia z dokład-

ograniczenia – mówi Marcin.

na wózku. Potrzebnych jest trzech instruktorów.

nie zawiązanymi oczami i pomocą przewodnika

Dziś wie już parę rzeczy na pewno. Że nie warto

Dwóch przenosi osobę poruszającą się na wózku

przepłynął spory kawałek trudnej rzeki Nysy. Chcą

się spieszyć. To, że osoba z niepełnosprawnością

do kajaka. Trzeci zabezpiecza wózek, który albo zło-

powtórzyć akcję z udziałem osoby niewidomej,

Zajęcia podczas kursu ATON prowadzi też psy-

przyjeżdża na spływ i nie decyduje się wsiąść do

żony płynie z tyłu kajaka, albo jedzie samochodem

szukają odpowiednio doświadczonego kajakarza.

cholog, Paweł Świderski. – Paweł nam powtarza,

kajaka, to nie jest niczyja porażka. Może wsiądzie

i czeka na mecie. Łatwizna – jak się wie, co robić.

Śląski Yacht Club chce teraz zaprzyjaźniać z Odrą

żebyśmy nie starali się rozwiązać wszystkich pro-

następnym razem, a może wcale. Rzeka widziana

blemów danej osoby. Dlatego też między innymi

z brzegu to tak samo dobra rzeka.

Zwyczajne życie

walczymy z terminem „kajakoterapia”, który czasem

Ważną częścią spektaklu na wodzie w Chałupkach było zaangażowanie dzieci z ośrodków opiekuńczych w Polsce
i w Czechach w pracę nad przygotowaniem spektaklu oraz występ. Na zdjęciu jedna z grup występujących w widowisku
Foto: Robert Neumann

mieszkańców miejscowości, przez które rzeka

Wrócić nad Odrę

przepływa. Gdy żeglowali Odrą przez Polskę,
spotkali się po drodze z niezwykle miłym przyję-

pojawia się w odniesieniu do naszych działań. Nie

Że trzeba się przygotować i doskonale poznać

Stowarzyszenie „Kantata” szykuje teraz prze-

ciem i ogromną ciekawością. Pomyśleli, że ludzie

widzimy jakichś szczególnych rehabilitacyjnych

rzekę, zanim kogoś się na nią zabierze. Tego akurat

wodnik poświęcony rzekom południowej Polski

są chyba spragnieni rzeki.

skutków pływania kajakiem i nie jesteśmy po to,

to osoby w pełni sprawne mogą się uczyć od tych

przyjaznym niepełnosprawnym. Będą oceniać je

Beata Rączka zamierza ze swoimi podopiecznymi

żeby rehabilitować turystów. Oni są tak bardzo

z dysfunkcjami. Niewidomy zna swoje otoczenie

w skali od 1 do 5 w zależności od tego, czy dany

wrócić nad Odrę. Na kajaki też, umówiła się już

rehabilitowani na każdym kroku, niechże raz po

na wylot. Osoba poruszająca się na wózku musi

odcinek jest odpowiedni do pływania z osobami

z Meandrem na powtórkę, ale ma również inne

prostu spędzą miło czas, przeżyją fajną przygodę –

wykazać się talentem wojennego stratega, jeśli

niepełnosprawnymi.

plany. – Jest ścieżka wzdłuż Odry, często jeżdżę

mówi Marcin Madzia.

chce przejechać przez miasto, unikając wszystkich

Opracowują też nowy program szkoleniowy, któ-

tam na rowerze. Kombinujemy, żeby zebrać grupę

Z takim punktem widzenia wydaje się zgadzać

schodów, zepsutych wind i zbyt niskich przystan-

ry ma przygotowywać niewidomych kajakarzy

dzieciaków i pojechać z nimi na taką wyprawę.

sama Organizacja Narodów Zjednoczonych. Równy

ków autobusowych. Asystenci turystyczni starają

do pływania „jedynką”, z asystentem wydającym

Niech doświadczą tych pięknych widoków. 

dostęp do turystyki to jedna z zasad zapisanych

się zrobić to samo, tylko z rzeką.

jedynie polecenia głosowe. Zrobili już taki ekspe-

w przyjętej w 2006 roku Konwencji ONZ o prawach

Aleksander Wolski
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REWITALIZACJA RZEKI,
SAMORZĄDY, SPOŁECZNOŚCI
Po wielu przekształceniach, które Odra zawdzięcza głównie inicjatywom oddolnym,
bardzo poprawił się wizerunek rzeki. Średnio sześćdziesięciu procentom mieszkańców, jak i władzom lokalnym rzeka kojarzy się dziś pozytywnie.

Prezentowany artykuł jest efektem m.in. prze-

ską Drogę Wodną 1. Ostatnie czasy (szczególnie od

prowadzonych wywiadów socjologicznych we

lat osiemdziesiątych XX wieku) stanowią wyrwę

wrześniu 2019 roku w Cigacicach, Nowej Soli

w tych procesach, co zaowocowało m.in. zdzi-

i Bytomiu Odrzańskim, jak i analiz materiałów

czeniem drogi wodnej i zapaścią gospodarczą

zastanych. Wywiadów z ekspertami (bosmanem

na niektórych odcinkach. Szczególnie kłopotliwa

portu w Cigacicach Romanem Włochem, prezy-

sytuacja obejmuje odcinek środkowy Odry, co

dentem Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem,

wielokrotnie podkreślają też rozmówcy. Do tema-

burmistrzem Bytomia Odrzańskiego Jackiem

tyki odrzańskiej w szerszym dyskursie publicznym

Sauterem) nie można uznać za reprezentatywne

powrócono dopiero nomen omen „na fali” powodzi

w kontekście opinii mieszkańców analizowanych

z 1997 roku – jej skutki pośrednio były też efek-

obszarów. Celem badań nie było też uzyskanie

tem wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych

próby reprezentatywnej, nie zakładano również

i niezamierzonej renaturyzacji rzeki.

badań ilościowych. Jednak biorąc pod uwagę
rangę, wiedzę i doświadczenie rozmówców, daje

Byłoby dużą niesprawiedliwością stwierdzenie,

to prawdziwie ekspercki obraz analizowanej prze-

iż sprawami odrzańskimi nikt we wspomnianym

strzeni w relacji do Odry. Przeprowadzone badania

okresie się nie zajmował 2. Jednak głosy te pozo-

można, posiłkując się nomenklaturą wojskową,

stawały często bez odzewu. Sytuacja po 1997 roku

potraktować jako zwiad terenowy.

zaczęła się intensywnie zmieniać w kierunku od
paniki i strachu ku zainteresowaniu możliwościami

Odra jest obecna i istotna w przestrzeni gospodar-

rzeki – intensyfikacja tych prac trwa do dziś 3.

czej, społecznej przynajmniej od XI wieku – okresu intensywnej kolonizacji tych obszarów – aby

Szkoda jednak, że większość tych działań omija

nie wnikać w spory dotyczące jej roli od kultur

Odrę w środkowym biegu, czego wyraz dawali

neolitycznych. Jednak ostatnie dwieście lat (od

pytani eksperci, jak i analiza zaniedbań tego od-

Fryderyka II) można dopiero zaliczyć do okresu

cinka Odry.

intensywnych przekształceń rzeki Odry w Odrzań-
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Mimo sygnalizacyjnego potraktowania warstwy

Cigacice przedwojenne to także lokalny kurort

Nowa Sól to obszar naznaczony przemysłowością

Przed przystąpieniem do analizy poszczególnych

historycznej i rozwojowych uwarunkowań Odry

z urokliwym krajobrazem rolniczym i sprzyjają-

u podstaw swojego powstania, jak i dalszego roz-

wypowiedzi można zadać sobie pytanie: co łą-

warto zatrzymać się chwilę na przybliżeniu terenu

cym mikroklimatem 4. Rzeczywistość powojenna

woju. Owa przemysłowość miejsca determinowała

czy te miejscowości? Z pewnością położenie,

badań. Upraszczając nieco, Odrzańską Drogę Wod-

Cigacic to szybkie ożywienie transportu rzecznego

częstokroć nie tylko rozwój, ale i konsekwencje

do pewnego stopnia też historia, szczególnie ta

ną w omawianym obszarze można sprowadzić do

wraz z portem, jednak nastawione już głównie

negatywne. Samo miasto, pomijając historię wcze-

nadodrzańska, uwarunkowania rozwojowe też,

rejonu województwa lubuskiego. Cigacice od XIV

na eksploatację, nie rozwój. Wyraźna degradacja

śniejszych osad wiejskich, jest stosunkowo mło-

jednak szczególnym łącznikiem jest pewne zwap-

wieku stanowiły i stanowią administracyjnie wieś

obszaru nastąpiła w latach osiemdziesiątych XX

de – sięga XVI wieku. Jak już wspomniano, ściśle

nienie, zdanie na siebie. Ludzie „wykuci” w takich

bazującą na starym grodzisku obronnym. Jednak

wieku wraz z upadkiem żeglugi na Odrze. Po blisko

związane od początku z funkcją przemysłową.

warunkach, gdzie nauczyli się liczyć wyłącznie na

wieś dość specyficzną, której rozwój w dużej mie-

dwóch dekadach degradacji, dzięki wzmożonym

Początkowa monokultura oczyszczalni soli w XIX

siebie, z pewnością są odważni, hardzi, znają swoją

rze opierał się od XVIII wieku na wykorzystaniu do-

inicjatywom oddolnym, następuje powolny roz-

wieku wzbogaca się o fabryki nici, kleju, elementy

wartość i jednocześnie bywają nieufni wobec ini-

godnych warunków klimatycznych sprzyjających

wój Cigacic – pojawiły się dwa kluczowe zakłady

przemysłu ciężkiego (huty żelaza). Początek XX

cjatyw zewnętrznych, nieufni i sceptyczni wobec

rolnictwu (szczególnie uprawie winorośli). Jednak

(Rockwool i DBW), odrodziły się przystanie i ma-

wieku wiąże się z uruchomieniem stoczni rzecznej,

działań odgórnych, silnie związani z tożsamością

prawdziwy skok przyniosły dopiero inwestycje

rina, mieszkańcy próbują reaktywować dawną

portu przeładunkowego i towarzyszących mu

wewnętrzną, lecz coraz mniej z szerszą, zewnętrz-

tradycję wypoczynkową miejsca – przykładem

połączeń kolejowych. W owym czasie, jak również

może być choćby Winny Dworek w Górzykowie.

w kontynuacji przemysłowej okresu powojen-

Całość współczesnego rozwoju Cigacic opiera

nego, miasto „wzbogaca” się również o szybki

się na uporze pasjonatów podejmujących szereg

napływ ludności, patologię miejską (szczególnie

oddolnych inicjatyw. Przedstawiona w atomicznej

w dzielnicy portowej) i degradację zarówno tkanki

skali historia i współczesność Cigacic nie odbie-

miejskiej, jak i środowiska. Podobnie jak w innych

ga szczególnie od innych miejsc omawianego

miejscach regionu, tak i tu lata osiemdziesiąte

rejonu, skazanego głównie na własną zaradność

zapoczątkowują degradację. Najpierw działalności

i upór mieszkańców.

wokół Odrzańskiej Drogi Wodnej, następnie początek lat dziewięćdziesiątych przynosi schyłek

Kolejnym poddanym analizie obszarem był Bytom

przemysłu, rozpad miasta i struktury społecznej,

Odrzański. Najstarszy z wymienianych tu ośrod-

pozostawiając spuściznę zanieczyszczeń poprze-

ków, sięgający historią już X wieku gród. Niegdyś

mysłowych 6. Zmiany zachodzą dopiero w ostatniej

ważny ośrodek strategiczny, administracji lokalnej.

dekadzie, wraz z inicjatywami skupionymi wokół

Miejsce również przeżywające swój upadek lat

osoby Wadima Tyszkiewicza. Obecnie Nowa Sól

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, z trudem

wychodzi z patologii poprzemysłowej, szczyci

odradzające się. Jednak niełatwo dzisiaj opisać

się rewitalizacją terenów centralnych, portowych

to zabytkowe miasto utrzymujące się głównie

i nadodrzańskich, rozwojem przedsiębiorstw

z lokalnej funkcji administracyjnej i okoliczne-

branży budowlanej, metalowej, maszynowej,

go rolnictwa. Miasto tchnące bogatą historią,

elektrotechnicznej, spożywczej, motoryzacyjnej,

infrastrukturalne, m.in. melioracja i zagospoda-

współczesną rewitalizacją, z zaskakującym piękną

elektronicznej. Wpłynęło to nie tylko na wzboga-

ną. W tym miejscu kolejne rządy kraju nie odrobiły

rowanie przyległych obszarów podmokłych, a w

architekturą molo nad Odrą, urokliwymi uliczkami

cenie miejskiego budżetu, lecz również na spadek

swojej lekcji, ci ludzie wiele zawdzięczają sobie, ale

szczególności budowa portu, infrastruktury kolejo-

prowadzącymi nad refleksyjne i bogate krajobra-

bezrobocia (z prawie 50 proc. do 9 proc.), wzrost

niewiele władzom centralnym. Dotarcie do tego

wej i drogowej. Właśnie na owym porcie opiera się

zowo odrzańskie brzegi. Jednocześnie miasto

stabilizacji materialnej mieszkańców, inicjatywy

świata z perspektywy władz centralnych będzie

w dużej mierze specyfika wsi. Przykładowo w 1924

jakby zupełnie zapomniane i czekające na swoją

i inwestycje prywatne. Można rzec, iż miasto się

wymagało kilku kroków wstecz i sporej pokory.

roku z żeglugi odrzańskiej i rzecznego handlu żyła

przyszłość. Aż się prosi, aby zostawić to miejsce

odrodziło. Zaszły bardzo pozytywne zmiany, jed-

jedna trzecia mieszkańców wsi. Działalności por-

i uciec. Jednak również tu całość rozwoju, współ-

nak ponownie oparte wyłącznie na oddolnym

Pora zapoznać się z wypowiedziami lokalnych

towej podporządkowane było nie tylko codzienne

czesnej rewitalizacji Bytom Odrzański zawdzięcza

uporze, inicjatywie własnej.

ekspertów, ich opiniami i wizjami rozwojowymi

Zrewitalizowana dzielnica portowa w Nowej Soli, wrzesień 2019
Foto: Aleksander Wolski

funkcjonowanie, lecz również kwestie wykształcenia – w 1899 roku założono tam szkołę żeglugi.

uporowi lokalnej społeczności i władz miasta

5.

Bytom Odrzański, molo, wrzesień 2019
Foto: Aleksander Wolski

Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wywiady z wyszczególnionymi na początku artykułu ekspertami zostały
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ułożone w porządku od retrospekcji historycznej

wym, z Odry korzystają już tylko ci, co muszą”.

żyje z Odry, po rewitalizacji rzeka zaczyna być

po współczesność i analizę oczekiwań. W kontek-

Przyczyna stanu rzeczy często jest lokowana w za-

przestrzenią rekreacji”. Na kwestie turystyczne

ście historii minionych trzydziestu lat wypowiedzi

niedbaniach sfery rządowej (również władz samo-

zwraca również mocno uwagę burmistrz Bytomia

są bardzo zbieżne. Wskazywano w nich na zapaść

rządowych) – „władze lokalne niestety przestały się

Odrzańskiego, gdzie przy, proporcjonalnie do bu-

szlaku wodnego i żeglugi w latach osiemdziesią-

interesować Odrą już od lat osiemdziesiątych (…)

dżetu miasta, dużych inwestycjach w rewitalizację

tych, co wpłynęło bezpośrednio na degradację

postrzegają Odrę jako drogą w utrzymaniu uciąż-

przestrzeni nadodrzańskiej mówi o „przejściu ze

najpierw przestrzeni nadbrzeżnej, później całych

liwość”, braku dbałości o istniejącą infrastrukturę,

wstydu i zaniedbania jeszcze dwadzieścia lat temu

W wielu miastach, jak

miejscowości. Przykładowo Roman Włoch przy-

braku inwestycji i braku utrzymania parametrów

do odzyskania rzeki i przestrzeni reprezentacyjnej

w Nowej Soli, po powodzi

pomina, iż „w latach osiemdziesiątych już Odra

żeglugowych. Roman Włoch mówi, że „Odra mo-

dzisiaj”. Również tu nacisk położony jest na funkcje

traciła na znaczeniu. Szybko zanikała żegluga,

głaby żyć (…) tu jest jeszcze sprawna infrastruk-

turystyczne i rekreacyjne Odry. Jednak w każdym

powstały pomniki solidarności

przeładunki, a wraz z nią praca i zyski (…) wcześniej

tura i ludzie (…) Odra mogłaby żyć gospodarczo

z tych trzech przypadków występuje bardzo trzeź-

mieszkańców walczących

tutejsi ludzie żyli z portu od pracy bezpośredniej

na przeładunku i transporcie złomu, kruszywa,

we i rozsądne rozgraniczenie między renaturyzacją

przy barkach i przeładunku po sprzedaż żywności

masówki, wielkogabarytów, drewna, szkła (…)”.

i pozostawieniem Odry przyrodzie a turystyką.

z żywiołem. W Opolu było tak:

Jednocześnie bosman cigacickiego portu zazna-

Ta ostatnia wymaga inwestycji i przekształceń,

Opole były podzielone na zalaną

cza rosnące zainteresowanie turystyczne rzeką,

przynosi pracę, zyski i perspektywy. Nie można

przy czym z goryczą przypomina znów wyłącznie

sobie pozwolić w tak ubogich rejonach kraju,

i suchą część miasta. Każdy

lokalność działań w tym kierunku. Jak podkreśla,

aby „jeden z największych zasobów pozostał dla

mieszkaniec używał tych dwóch

ludziom miejscowym zawdzięcza się, że „ta rzeka

czapli i wędkarzy”. Rozmówcy zgodnie podkreślają

określeń. Między poszkodowanymi

tu jakoś wygląda i można przyjmować turystów”.

utopijność renaturyzacji, nie tylko ze względu na

Wyjątek stanowi inicjatywa Flisu Odrzańskiego,

brak zysku z rzeki i niewykorzystanie jej potencjału,

i ratującymi wytworzył się

podkreślana jako zewnętrzna i bardzo pozytywnie

lecz również ze względu na brak kontroli nad nią

specjalny kod porozumiewania:

oddziałująca. W podobnym tonie o kryzysie drogi

i przez to brak bezpieczeństwa. Niemożność po-

wodnej wypowiada się prezydent Nowej Soli,

wrotu do jej naturalności po setkach lat rozwoju

białe prześcieradło na dachu

jednak wskazuje na większą złożoność kryzysu

cywilizacyjnego nad Odrą. W Bytomiu Odrzańskim,

było znakiem wzywania pomocy

samego miasta, gdzie Odra była tylko jednym

jak i w Cigacicach mocno podkreślano, iż „ludzie

(nie kluczowym) z elementów. W mieście również

zainwestowali w rzekę i chcą rozwoju Odry, chcą,

lekarskiej, czerwone – braku

degradacja szlaku wodnego zaczyna się od lat

aby ta rzeka żyła”. W odpowiedzi na pytanie nr 7

żywności. Tak więc część zalana

osiemdziesiątych, a wraz z nią proces niszcze-

„Dla kogo Odra?” dominuje wskazanie na turystykę

miała kontakt z częścią suchą.

nia okolic portowych. Jednak tu przysłowiowy

i transport, wskazanie na przyrodę jest jedynie

„gwóźdź” wbijają lata dziewięćdziesiąte i kryzys

powiązane z rozwojem turystyki i traktowane

Słowo „zalana” tak głęboko

przemysłu. Również i w tej wypowiedzi przewija

dla niej wspomagająco. Warto o tym pamiętać,

weszło nam w świadomość,

się kazus powodzi 1997 roku, strach przed rzeką,

iż ludzie zbyt dużo swojego życia zainwestowali

a wręcz niechęć do niej. Jednak obecna sytuacja

w Odrę. Rzeka, aby była akceptowana i zadbana,

że przestaliśmy dostrzegać

dla barkarzy (…) Odra przestała kogokolwiek

miasta (przy ogromnym zaangażowaniu prezyden-

musi być dla mieszkańców zyskowna, przyjazna

obchodzić”. Ukazany jest istotny związek rzeki

ta Wadima Tyszkiewicza) jest diametralnie inna.

i przewidywalna. Próba stworzenia z niej, eks-

z życiem ludzi i zainteresowaniem nią, jeśli rze-

Miasto zaczyna swoją dynamiczną ścieżkę rozwoju

terytorialnej dla ludzi, enklawy przyrody może

ka jest elementem wspólnoty gospodarowania.

i rewitalizacji. Co bardzo osobliwe – rozwój ten nie

wykreować jedynie kosztowny balast, którego

Respondent zwraca uwagę na kazus roku 1997

jest związany w głównej mierze z Odrą. Według

większość zechce się pozbyć. Cytując słowa Ro-

i wielkiej powodzi, jednak to było zainteresowanie

rozmówcy „dla Nowej Soli Odra dzisiaj to głównie

mana Włocha: „ludziom trzeba stwarzać warunki,

oparte wyłącznie na strachu. Współczesność nie

perspektywa turystyczna. Przedsiębiorcom Odra

aby mogli z Odry korzystać (…) po wybudowaniu

jest usłana optymizmem, „w 2019 roku był tylko

z niczym się nie kojarzy, nie mają perspektywy

małych przystani świadomość i zainteresowanie

jeden przeładunek do Bonn – elementów mostu

(…) jeszcze cztery lata temu był strach inwesto-

Odrą znacznie wzrosły”.

przęsłowego. Obecnie, na tym odcinku środko-

rów przed powodzią (…) dzisiaj Nowa Sól nie

Cigacice, marina, wrzesień 2019
Foto: Aleksander Wolski
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jego dwuznaczność.
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Po wielu przekształceniach, które Odra w tym miej-

rozmówcy nie dostrzegali istotnej przeszkody

rozmówców obrazujące stan Odrzańskiej Drogi

scu zawdzięcza głównie inicjatywom oddolnym,

w działaniach politycznych. Konstytuując ten

Wodnej w pryzmacie gospodarczym, kulturo-

zdaniem rozmówców bardzo poprawił się wize-

wątek, stwierdzali, iż przestali liczyć na wsparcie

wym i społecznym. Ważnym jest, aby zrozumieć,

runek rzeki. Średnio sześćdziesięciu procentom

poszczególnych rządów, więc nie dostrzegają

iż Odra, aby była akceptowana i zadbana, musi

mieszkańców, jak i władzom lokalnym (zdaniem

również specjalnie ich roli w rozwoju przestrzeni

być rzeką dla ludzi (szczególnie mieszkańców

ekspertów) rzeka kojarzy się dziś pozytywnie,

nadrzecznej. W tej przestrzeni jest ogromna lekcja

nadodrzańskich miejscowości) 8. Konsekwencją

mniej optymizmu dostrzegają wśród przedsię-

do odrobienia dla władz centralnych, lekcja z real-

dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, jeśli obszar Odry

biorców – na poziomie dziesięciu procent. Warto

nego wsparcia dla działań społeczności lokalnej.

środkowej nadal będzie pomijany, może być nie-

nie tylko docenić tę wieloletnią pracę, lecz przede

Mówiąc kolokwialnie, „przyroda nie lubi próżni”,

spójność drogi wodnej. Gminy i miasta w tym

wszystkim nie zepsuć nieodpowiedzialnymi ini-

można spodziewać się, że lokalni liderzy gdzieś

obszarze stanowią „sworzeń” Odrzańskiej Drogi

cjatywami zewnętrznymi, które zarówno w sferze

się o to wsparcie wystarają.

Wodnej. Jeśli zostaną zaniedbane, mimo swojej

ekologicznej, jak i gospodarczej pomijałyby zdanie
Ograniczona objętość tej publikacji nie pozwala

społecznym, gospodarczym, kulturowym i prze-

W tym miejscu należy skupić się na opiniach do-

na wykorzystanie całości zebranego materiału.

strzennym, to nie złączymy w ramach jednego

tyczących głównych barier rozwoju Odrzańskiej

W sposób wybiórczy i sygnalizacyjny zostały za-

organizmu państwowego na Odrzańskiej Drodze

Drogi Wodnej, jak i oczekiwań wobec niej.

znaczone kluczowe, zdaniem autora, wypowiedzi

Wodnej Śląska ze Szczecinem. 

W kwestii barier wszyscy respondenci zgodnie na
pierwszym miejscu stawiają problem stałych parametrów żeglugowych i kontrolowanej retencji. Aby
z Odry można było korzystać, przekonać ludzi do
korzyści z inwestycji, a przez to do dbania o rzekę,
Port i stocznia w Nowej Soli, wrzesień 2019
Foto: Aleksander Wolski

pilną potrzebą jest zagwarantowanie od kwietnia
do grudnia dwóch i pół metra wody, wybudowanie zbiorników retencyjnych dla utrzymania
parametrów żeglugowych i bezpieczeństwa – co
ważne, nie tylko powodziowego, ale i zatrzymania
wody. W tym miejscu spogląda się z nadzieją, choć
częściej już ze zniecierpliwieniem i rozgoryczeniem w kierunku władz centralnych. Społeczność
lokalna widzi spory procent swojej przyszłości
w turystyce i rekreacji 7, podkreślana jest również
potrzeba wkomponowania infrastruktury hydrologicznej w krajobraz. Natomiast zaskakującym
jest fakt, iż w opiniach respondentów nie jest źle
z dostępnością do Odry. Istnieją drogi (często
jeszcze poniemieckie), stare linie kolejowe (choć
konieczna jest również ich odbudowa, jak do
portu w Cigacicach), potrzeba tylko ich terenowej
inwentaryzacji i remontu. Bardzo kuleje również
kwestia informacji i rozpropagowania obszaru
Odry środkowej jako miejsca turystycznego. Zna-

Bytom Odrzański, molo, wrzesień 2019
Foto: Aleksander Wolski

ogromnej inicjatywy oddolnej, pod względem

głównych beneficjentów – społeczności lokalnej.

miennym jest, iż w obszarze barier rozwojowych

Widok na Odrę z molo w Bytomiu Odrzańskim, wrzesień 2019
Foto: Aleksander Wolski
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Z Michałem Zygmuntem i Grzegorzem Płonką
rozmawia Anna Cieplak

PLUSKI, SZUMY, MELODIE
Działania artystyczne mają zaprogramowaną chęć zainspirowania ludzi,
ukazania piękna, dzikości rzeki. Chcemy w jakimś sensie otworzyć oczy na to,
co kryje w sobie Odra. To ogromne wyzwanie – mówić i pokazywać, inspirować.
W ten sposób zbudowałem swoją więź emocjonalną z rzeką.

ANNA CIEPLAK: Dzisiaj, w dniu, kiedy rozmawia-

przepłynąłem i przeszedłem wiele różnych rzek,

my, Olga Tokarczuk dostała Literacką Nagrodę

ale to nad Odrę wracam. To moje centrum.

Nobla. Pisarka wychowała się i dorastała nad
Odrą – potrafiła na jej przykładzie zobaczyć, że

A Pan, Panie Grzegorzu? Mieszka Pan w Ligo-

życie nie podąża granicami państw, ale biegiem

cie i jest z nią związany. Kończył Pan Akademię

rzek. Jak pisze Uwe Rada w naszej publikacji: „(…)

Muzyczną w Katowicach, ale Pana poszukiwa-

Staje się Odra geograficznym wzorcem porządku-

nia są głęboko etnograficzne. Jak to wyglądało

jącym kontynent. W swoim eseju »Potęga Odry«

wcześniej? Czuł się Pan mocno zakorzeniony

Tokarczuk rozmyśla o tym, że w nizinach rzek

w rzeczywistości śląskiej? To z tego miejsca przy-

Europy Środkowej nie zamieszkują już Niemcy i Po-

szły inspiracje?

lacy, Litwini i Białorusini, lecz Odrzanie, Wiślanie,
Niemenianie, bez względu na ich narodową prze-

GRZEGORZ PŁONKA: To pojawiało się z wiekiem

szłość. (…)”. Michale, w 2015 roku przygotowałeś

i mam wrażenie, że się pogłębia. Aczkolwiek od

muzykę do „Ksiąg Jakubowych” czytanych przez

najmłodszych lat fascynowała mnie muzyka et-

tę samą autorkę, które, jak wiele z jej książek, idą

niczna, folkowa. Bardziej etniczna. Do tradycyjnej

w poprzek prostego „zakorzenienia”. Skąd jesteś?

śląskiej muzyki dotarłem przez podróż muzyczną
do różnych części świata. Muzyka afrykańska,

MICHAŁ ZYGMUNT: Jestem znad Odry. Wycho-

azjatycka czy rdzenna z Islandii była dla mnie

wałem się nad nią i całe życie mieszkam w jej

ważna. Związki muzyki etnicznej z jazzem też były

dorzeczu. Poza nielicznymi wyjątkami zawsze

zawsze dla mnie fascynujące. Szukałem w świecie,

mieszkałem nad rzeką. Dzieciństwo spędziłem

a znalazłem tutaj – tymi narzędziami, którymi

w Brzegu Dolnym, później mieszkałem we Wro-

posiadam. Gdzieś w latach dziewięćdziesiątych,

cławiu, chodziłem tam do szkoły muzycznej. Teraz

w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, za-

mieszkam i tworzę w Chobieni – właśnie szumi

cząłem się zajmować śląskimi pieśniami inaczej.

mi za oknem wiatr znad Odry. W międzyczasie

To też kwestia interpretacji tych pieśni. Można to
zrobić tak, jak to czynią zespoły folklorystyczne –
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sam prowadzę taki zespół, który wykonuje pieśni

Miłość go gitary znalazła jednak ujście, bo kiedy

ma instrumentami świata chcieliśmy podkreślić

w sposób tradycyjny, ale można też te pieśni

tworzyłem projekt „Odra Guitars”, instrumen-

uniwersalną duchowość człowieka. Zwłaszcza że

zaśpiewać w inny sposób. Nie bać się przemyśleć

tów zbudowanych z drzew rosnących nad Odrą,

w tych piosenkach jest wiele tematów naprawdę

tekstu od strony emocjonalnej.

wraz z lokalnymi lutnikami zbudowałem wła-

wspólnych, na przykład inicjacja – przeobrażenie

sne konstrukcje, instrumenty. Jakość wykonania

z chłopca w mężczyznę – występuje u Indian i na

Mój dziadek był organistą i tenorem. Mama pięknie

i brzmienie nie ustępują najlepszym. Przy okazji

Śląsku. Kamracki krąg górniczy uczył nie tylko

śpiewała. Organizowałem sobie granie na grzebyku

opowiadają historię znad mojej rzeki, inspirują

zawodu, ale i życia.

ze sreberkiem, grałem na garnkach. Załatwiłem

do rozejrzenia się wokół. Proces wychodzenia

sobie gitarę, grałem na odkurzaczu. Robiłem wo-

z mikrofonem w teren był procesem twórczym

Na płycie można usłyszeć polskie bębny ludowe,

kalizy do tego. Świat dźwięku towarzyszył mi od

w takim sensie, że nie wyciągnęły mnie tam kon-

ale i tamburę macedońską, kalimbe, dudy biało-

dzieciństwa. Wszystko jest dźwiękiem.

kretne odgłosy przyrody, ale dźwięk. Słyszałem

ruskie, drumle… Pięknie brzmi ta różnorodność.

ciągle od Odry coś niesamowitego, kiedy biegaO! Ostatnie zdanie brzmi tak, że mógłby się pod

łem, chodziłem, spacerowałem nad rzeką. Ciągle

Później wróciliśmy do współpracy przy pieśniach

nim podpisać też Michał. Czy Twoim pierwszym in-

coś mnie tam przyciągało i frapowało. Chciałem

nadodrzańskich Dygacza, korzystając z tego bo-

strumentem była gitara? Jak dotarłeś do dźwięku?

nagrać to wszystko, interesowała mnie barwa,

gatego instrumentarium. Przy tej płycie zależało

faktura. Początkowo miasto i życie nad tą rzeką.

mi na tym, żeby była bardziej ambientowa, żeby

M.Z.: Pierwszym instrumentem był klarnet, który

Nawet nieczynny już port jest wielką przestrzenią

było więcej syntezatorów. Oczywiście instrumenty

próbował mi zaszczepić mój dziadek Zdzisław.

pełną niezwykłych brzmień, świat industrialny

etniczne, ale też cała „elektrownia”. Jacek Dzwo-

Miałem dziesięć lat. Nie wyszło nam. Wolałem

opanowany przez przyrodę. Chciałem usłyszeć,

nowski też wykorzystywał elektronikę – nie tylko

mieć dziadka, a nie nauczyciela. Później, w wieku

co niesie kolejny meander rzeki. Same możliwości

grając na skrzypcach, ale i używając instrumentów

wczesnomłodzieńczym, sięgnąłem po gitarę. Wte-

mikrofonów zachęcały mnie do tego, żeby nagry-

klawiszowych, loopów.

dy oczywiście miałem do niej bardziej klasyczne

wać coś, co słychać ciszej, umyka uwadze i jest

podejście, rockowe. Typowe dla czternastolatka,

możliwe do uchwycenia dopiero poza miastem.

Na początku nie mieliśmy jednak syntezatora.

który zakłada punkrockowy zespół. W lokalnym

Przyroda, dzika rzeka, wielkie koncerty nadrzecz-

Kiedy się pojawił – wiedzieliśmy, że o taki efekt

domu kultury nasz pierwszy młodzieżowy zespół

nej przyrody, która zaczyna się tam, gdzie rzeka

dźwiękowy nam chodziło.

grał ściana w ścianę z orkiestrą dętą prowadzo-

płynie swobodnie. W ten sposób zbudowałem

ną przez mojego dziadka. Zagłuszaliśmy się, ale

swoją więź emocjonalną z rzeką. Tych sposobów

Michale, kiedy zacząłeś się zajmować field re-

traktowali to z uśmiechem. Niby jako element

na budowanie więzi są tysiące – ludzie pływają,

cordingiem, miałeś od początku założenie, że to

rywalizacji, ale też jako obrazek pewnej młodzień-

łowią ryby, spacerują. Taki był mój.

będzie projekt muzyczny czy raczej dokumentacyjny na rzecz przyrody? Jak nawiązała się Wasza

czej ekspresji.
Pan Grzegorz opowiada o rzece słowami Adolfa
Później, mimo muzycznego wykształcenia, czułem,

Dygacza, ale nie tylko… Słychać, że w „uOdro

że dobrze wraca się do korzeni niezależnych. Tam,

nasza, uOdro” jest pewien uniwersalizm. Wydaje

M.Z.: Dzikość Odry jest jej fenomenem. Zwłaszcza

gdzie nie liczy się znajomość nut, ale siła ekspre-

mi się, że to też tworzy rodzaj więzi emocjonalnej.

że dwie trzecie nie jest już w stanie naturalnym.

sji. To nie opowiada o wirtuozerii czy o ego, ale

Uniwersalizacja doświadczeń na tej płycie przeja-

Tuż za ostatnią śluzą w Malczycach zaczyna się

o czymś ważnym, autentycznym.

wia się również w instrumentarium. Pojawiają się

dzika rzeka. To jest fenomen na skalę ostatnich

tam instrumenty z różnych części świata – obok

lasów europejskich, takich jak na przykład Puszcza

Teraz sam fakt bycia gitarzystą nie stanowi już dla

tradycyjnych, ludowych instrumentów możemy

Białowieska. Lasy łęgowe, które mamy tutaj za

mnie jakiegoś rarytasu. Traktuję to jako instrument,

usłyszeć te z odległych krajów.

oknem, to być może ostatni taki obszar w Euro-

narzędzie wyrazu tego, co robię. Pewnie gdyby
Michał Zygmunt podczas koncertu na „Odrzańskiej Nocy
Świętojańskiej” w Katowicach. Jego muzyczna opowieść o Odrze
zakończyła całodniowe wydarzenie
Foto: Monika Burszczan

współpraca z WWF Polska?

pie, a zarazem największy bastion przyrody w tej

dziadek był bardziej uparty, a ja troszkę mniej

G.P.: To był świadomy zabieg. Zaprosiłem już

części Europy. Między innymi przez to, że rosną

uparty, to mógłby być to klarnet, i nie kolidowałoby

przy mojej pierwszej płycie – „Życie pieśniczką

na terenach zalewowych, zostawia się te lasy

to z tym, co robię teraz.

pisane” – Tomasza Drozdka. Prawie czterdziesto-

w spokoju. Ostatnio, kiedy tu nagrywam, czuję,
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że to ten czas i że te dźwięki tego potrzebują.

M.Z.: Mieszkam w miejscowości, która ma olbrzy-

G.P.: Tak, to są pieśni też o instynktach i uczuciach

Jak kronikarz próbujący zachować to, co może

mie tradycje rzeczne. Kiedyś była mieściną, do

takich jak pragnienia cielesne, nie tylko duchowe.

niebawem zniknąć.

której nie było dobrych dróg dojazdowych. Do

Ta płyta ma pokazywać tę różnorodność życia

dziś ich zresztą nie ma. To miasteczko wyrzeźbiła

i poziomów, które są w człowieku: prokreacja,

Idę tropem pewnych rzeczy – gdyby patrzeć na

Odra i jej siła towarowa. Dwa tysiące ludzi dzien-

cierpienie, radość, rozpacz. Stare pieśni – zwłaszcza

moje projekty całościowo, z perspektywy cza-

nie przypływało tutaj na barkach, był pływający

te pańszczyźniane – mówią o tym, co robić, kiedy

su – one pokazują drogę. Jest w tym wszystkim

sklep i słynna Odrzanka, bar na rynku pełnym

zaraz przyjdą pan i ksiądz i trzeba dać im dziesię-

wspólny pierwiastek, fascynują mnie odchodzące

wspomnień z nocnych spotkań lokalnych z bracią

cinę. Później przyjdzie żebrak i też coś trzeba mu

w niepamięć światy. Takie, których ślady są jeszcze

łodziarską, cumującą na rzece. Okolica, w której

dać. To znaczy, że nawet będąc biednym, ludzie

widoczne, ale to ostatni moment, żeby spróbo-

mieszkam, pełna była różnych szop, pracowni rze-

się dzielili. Z drugiej strony ta zależność od natury

wać je dostrzec. Tak było z dawnym łodziarskim

mieślniczych, suszono drzewo, budowano łodzie.

– jak jest susza lub przeciwnie, gdy Odra wyleje,

światem, czasami, kiedy Odra pełna była barek,

Życie toczyło się nad rzeką. Przeprawa przez rzekę

to nagle zmienia się codzienne życie człowieka.

tratw flisackich, potem parowców.

odbywała się za pośrednictwem promu, który
organizował życie. Po 1997 roku ludzie odwrócili

Kiedyś traktowano rzekę jak byt nadprzyrodzony.

Nie znam rzeki z czasu, gdy w 1958 roku pływały

się jednak od rzeki. Powódź wypłoszyła ludzi,

Nadawano Odrze cechy ludzkie – próbowano ją

tu barki. Nie znam jej z czasów Adolfa Dygacza.

ale paradoksalnie pozwoliła jej się odrodzić jako

uprosić, ubłagać o to, aby nie zabierała plonów.

Chodziłem nad inną rzekę. Gdy odkrywałem ślady

dzikiej rzece. Dzisiejsza czystość Odry to między

dawnej potęgi żeglugi, to na rzece nie było wtedy

innymi skutek powodzi. Także w Chobieni ludzie

Może jest tak, jak mówił Michał, i nawet do po-

prawie nikogo.

odwrócili się od Odry. Teraz, powoli, te tradycje

wodzi stulecia było inaczej? Wierzy Pan w to, że

wracają. Rozwija się mała przystań nadrzeczna –

ludzie potrafią dalej żyć harmonijnie z rzeką jak

Wcześniej szukałem muzyki źródeł, choć nie chcia-

szumnie nazywana mariną. Ścinawa, miasteczko

pokolenia, których pieśni zbierał Adolf Dygacz?

łem jej odtwarzać. Kiedy szukałem tych dawnych

obok, kupuje statek, buduje centrum edukacji

historii, bajek, opowieści, odnajdywałem też zdję-

odrzańskiej za unijne pieniądze. Ludzie małą łódki,

G.P.: To dawna historia. Jesteśmy teraz bardziej

cia. Patrzenie w te obrazy i pytanie o własne ko-

istnieje coraz większy ruch kajakowy. Pływam

nastawieni na kontrolę. Wielka powódź była do-

rzenie było dla mnie w jakimś momencie ważne.

z moją córką i zauważyłem, że wielu lokalnych

wodem na to, że nie możemy wszystkiego skon-

W czasie tego projektu wrócił też mój dziadek.

ojców zainspirowało to, żeby powyciągać stare

trolować. Płacimy także za błędy. Przed wiekami

Nagle okazało się, że jesteśmy przygotowani do

kajaki. Budują się też turystyczne biznesy, ludzie

nikt nie stawiał domów nad rzeką, na terenach

robienia wspólnie muzyki, i to właśnie muzyka

w moich okolicach inwestują w kontekście funk-

zalewowych. Później ludzie zrobili się zachłan-

korzeni zbudowała dla nas wspólną przestrzeń,

cji turystycznych rzeki i przyrody, która jest tu

ni – dla zysku zaczęli stawiać osiedla strzeżone

która pozwoliła się spotkać.

wyjątkowa. Jest też blisko dużych miast, których

nad rzeką. Starzy ludzie znali Odrę – wiedzieli,

mieszkańcy szukają ucieczki w naturę. O ile pa-

że zabiera i daje. Daje żywność, wyroby z wikliny,

Kiedy tworzyłem projekt instrumentów z drzew

miętam moje pierwsze spływy, sprzed siedmiu

zawody rzemieślnicze, ale też daje cierpienie. Teraz

rosnących nad Odrą, angażowałem lokalnych,

czy sześciu lat, to rzeka była niemal pusta. Poza

chcemy od rzeki, aby tylko dawała. Nie chodzi tylko

nadodrzańskich lutników i rzemieślników, żeby

wędkarzami nie było właściwie nikogo. Teraz życie

o plany gospodarcze, ale i codzienny szacunek

przywrócić pewną tradycję. Chciałem też pokazać,

nad rzekę wraca.

do rzeki i jej żywiołu. W Odrze przecież utopiło

że możemy coś tworzyć lokalnie i wszystko, co
Na płycie „uOdro nasza, uOdro” słyszymy właśnie

roku płynąłem statkiem do Kędzierzyna-Koźla

otoczenia – nie tylko komponenty, ale i umiejęt-

o tym, jak kiedyś żyło się nad rzeką. O wielkich

i ktoś opowiedział, że pewnego razu w śluzie nie

ności, żywi ludzie. Wystarczy się rozejrzeć wokół.

sprawach, jak i o tym, że matackourz płynie od

potrafili drzwi otworzyć. Okazało się, że była tam

To łączy te projekty.

brzegu do brzegu i cieszy się ze spotkania z dziew-

krowa. Pewno się utopiła i woda ją tam przyniosła.

czyną.

Nie możemy liczyć, że Odra będzie odpowiadać

teraz mieszkasz? Ludzie żyją z rzeką?

Michał Zygmunt, który mieszka w Chobieni, tworzy muzykę,
inspirując się otoczeniem rzeki. Pływanie kajakiem otworzyło
przed nim inne spojrzenie na Odrę
Foto: Ewa Dobrołowicz

się wielu ludzi i niemało zwierząt. W ubiegłym

do tego potrzebne, jest w zasięgu najbliższego

A jak wygląda życie nadrzeczne w Chobieni, gdzie
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tylko na nasze interesy. W pieśni „Juzech zasioł

Grzegorz Płonka z Jackiem Dzwonowskim i Tomaszem Drozdkiem
stworzyli płytę „uOdro nasza, uOdro” inspirowaną pieśniami
Adolfa Dygacza
Foto: Robert Garstka
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O związku z Odrą
śpiewano dawniej

i zauoroł” jest opisane, jak rolnik cierpi z powodu

zacją Odry. Wiele osób widzi ją trochę przez nasz

jesteś regionalistą, to zajmujesz się jakimś ka-

suszy i powodzi.

pryzmat, co pozwala odczarować mit, że ta rzeka

wałkiem, fragmentem. Czasem warto popatrzeć

jest już w pełni zindustrializowana, po której tylko

dalej. Czuję, że moją rolą jest łączenie różnych

M.Z.: Ciągle się odwraca uwagę od tego, komu

i wyłącznie mogą pływać kontenerowce. Naszym

sytuacji i środowisk, na ile mogę i potrafię. Rzeka

rzeki mają służyć. Mieszkam w takim miejscu,

zadaniem jest pokazać ludziom piękno rzeki. Jeśli

jest czymś więcej niż jej drobnymi odcinkami.

że następne spiętrzenia będą budowane blisko

oni w jakikolwiek sposób zaangażują się w nią

Odra to trzy narody żyjące nad jej brzegami. Ma

mnie, dodatkowo widzę już skutki wcześniejszej

emocjonalnie, to ta rzeka dla nich stanie się piękna,

momenty dzikie i industrialne. Są miejsca popu-

ingerencji. Po zbudowaniu stopnia w Malczycach

ważna. Jej przyszłość wymaga wielkich debat,

larne i niewidoczne, zapomniane. Patrząc na rzekę,

tutaj poziom rzeki będzie opadać, a łęgi będą

namysłu i przestrzeni do tego, żebyśmy wszyscy

musisz się zastanawiać nad tym, kto tu mieszkał

wysychać. Co robić dalej? Każdy kolejny stopień

mogli uczestniczyć w dialogu o Odrze. Nasze

wcześniej, co było jeszcze przed tobą. Widzisz, że

będzie wymuszał budowę następnego, a tu sporo

działania artystyczne mają zaprogramowaną chęć

rzeka miała wpływ i swój kulturotwórczy rys. Jest

ludzi inwestuje w biznes turystyczny związany

zainspirowania ludzi, ukazania piękna, dzikości tej

wiele szlaków i ścieżek kulturowych, jakimi można

raczej z ekologicznym podejściem.

rzeki. Chcemy w jakimś sensie otworzyć oczy na

ją czytać: jest odrzańska architektura baroku,

w okolicy Opola –

to, co kryje w sobie Odra. Czuję, że to moje zada-

czyli śląska odmiana baroku Michaela Willman-

Jeśli ktoś zbuduje tutaj autostradę A5, to nie będzie

nie – mówić i pokazywać, inspirować. To trochę

na. Ona nie była usytuowana w Berlinie, Pradze,

miejsca dla mieszkańców nadodrza. To po prostu

jak z nauką ekologii. Jeśli będziemy ciągle uczyć

Wrocławiu, Wiedniu, ale w Lubiążu, któremu rzeka

się skończy, bo będzie wielki biznes, a nie kajaki.

dzieci tylko zbierania śmieci po kimś, kto nie potrafi

nadawała moc i rozmach intelektualny. Dzisiaj

uOdro nasza, uOdro,

Czyja jest rzeka i czy nie jest to kolejna dzika

się zachować, to pominiemy moment rozkocha-

nie ma tam zakonników, ale dzieła pozostały.

W naszejś ty puotrzebie,

prywatyzacja, której skutki odsuną mieszkańców

nia ich w rzece, przyrodzie, pokazania, dlaczego

To jest największy fenomen Odry – że nigdy nie

od Odry? A pytania dotyczące rzek powinno się

jest to tak ważne i zarazem piękne. Brakuje tego

potrzebowała spektakularności. Odra to fenomen

zadawać, bo są dobrem wspólnym. Zmieniają się

rodzaju inspiracji. Odkrywając rzekę, stałem się

peryferii – sporo tu miejsc, które są niepozorne,

wyzwania, świat za naszymi oknami się zmienia,

aktywistą, zobaczyłem, jak te miejsca działają na

a jest w nich wiele życia.

w kontekście powszechnej już wiedzy dotyczącej

mnie dźwiękowo, wizualnie. Że rzeka to nie jest

Pokora i uważność względem

kryzysu ekologicznego, który nas czeka. A my

tylko korytarz wody – to łęgi, rozlewiska, dorzecza.

Odra to całość, ale jej lokalność jest ważna w zro-

rzeki buduje relacje z Odrą

oddajemy poważne narzędzie do walki z jego

Potężny ekosystem. Nie ma jednych bez drugich.

zumieniu fenomenu tej rzeki. Dla Pana, Panie

skutkami wielkiemu biznesowi.

Nie ma też nas. Mam to szczęście, że jestem tam

Grzegorzu, w budowaniu narracji ważną rolę

i widzę te miejsca w różnych momentach. Nie tylko

odgrywa też język śląski. Prawda?

jedna z pieśni
Adolfa Dygacza brzmi tak:

byłoby farońsko
scebno nom bez ciebie.

na nowo. Pisała o tym
w wierszu z 1999 roku

A myślisz, że Twoja muzyka może budować wy-

przy zachodzie słońca w lecie. Docieram do dzikich

Urszula Małgorzata Benka:

obraźnię o rzece przyszłości? Twój koncert podczas

miejsc w różnych porach dnia i nocy, w zimie, na

G.P.: Tak. Ale równorzędnie jak i muzyka, która

„Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej” w Katowicach

jesieni, wiosną. Widzę, jak miejsca wysychają, gdzie

zmienia tempo, jest różnorodna, dynamiczna. Za-

pokazywał nie tylko przyrodę, ale i różne momenty

są zaśmiecone, patrzę, jak się odradzają.

leży mi na wymiarze aranżacyjnym. W przypadku

Podnosisz się znowu, wodo, za moim oknem.
Jest marzec. Ściągam buty, stoję boso na ziemi,

historyczne związane z rzeką, jak na przykład

pieśni na „uOdro nasza, uOdro” urzekł mnie zapis

podpisanie Protokołu bogumińskiego. Śledząc bieg

Myślisz, że ta opowieść może być wspólna dla

fonetyczny, ta jego „okrągłość” uopoulskiej godki.

czuję ciebie, mięsista, ziemista wodo,

wydarzeń, można mieć poczucie jakiejś ciągłości.

różnych odcinków Odry? Jak wygląda aktywność

To się bardzo dobrze śpiewa. Są tam przecież

która z jakichś powodów tutaj lgniesz,

To ważne, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć

ludzi znad rzeki? Jest jakaś sieć?

stare słowa, których wiele osób nie pamięta. Na

a ja próbuję cię w pokorze zrozumieć.

z Odrą za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Chcesz
zabierać głos w takich sprawach?

ostatnim koncercie w rejonie, z którego są zebrane
M.Z.: Najdalej mi do śląskiej części, ale od Wro-

pieśni, ludzie nie wiedzieli nawet, co oznacza słowo

cławia do Szczecina znam wiele ruchów nad-

„matackourze”. To w jakimś sensie uzasadnione, bo

M.Z.: Ktoś, kto poświęci trochę uwagi temu, co

rzecznych i osób, które ten temat interesuje. Moja

skoro Adolf Dygacz zbierał je w latach pięćdzie-

robię, nie ma raczej wątpliwości, po której stronie

działalność ma takie momenty, że często trafiam

siątych, i to od starszego pokolenia, to już wtedy

stoję. Moja muzyka i to, co robimy z Ewą Dobroło-

przypadkiem na nowych miłośników Odry. Ktoś

wielu ludzi nie chciało mówić. Wielu powyjeżdżało.

wicz, autorką filmów, teledysków, zdjęć i nagrań

chce nawiązać kontakt i coś się z tego wywiązuje.

Wielu wstydziło się lub nie czuło, że ich głos ma

do mojej muzyki, staje się dla ludzi pewną wizuali-

W taki sposób poznałem wielu przyjaciół. Gdy

znaczenie. Poza tym – przede wszystkim – ludzie
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autentycznie się wtedy bali. Przyjechał do wioski

nie sprzedawał mu alkoholu. Takie utwory śpie-

M.Z.: Przy tej ilości nagrań, które ostatnio zaczą-

G.P.: W prostocie można odnaleźć prawdę. Jej

facet z mikrofonem i prosił ich o pieśni. A to był

wane w środowiskach abstynenckich robiły duże

łem robić, potrzebuję przerw. Zrobienie dobrych

szukam. Jest wiele pieśni, które wskazują na to,

przecież ciężki czas postalinowski i ludzie nie byli

wrażenie. Kiedyś w pieśniach dużo się śpiewało

nagrań wymaga dużej uwagi, często forsownej

że Ślązaków interesuje duchowość. Śpiewam „Ach

tacy ufni. Adolf Dygacz musiał ich namawiać,

o kamractwie – solidarności i przyjaźni górniczej.

wędrówki, spędzenia w słuchawkach wielu go-

mój smutku, ma radości”. To pieśń z XV wieku,

zdobywać zaufanie, niekiedy wypić z nimi wódkę.

Teraz człowiek jest nastawiony bardziej na siebie.

dzin. Żeby nie myśleć o rzece tylko jako o studiu

która pokazuje, jak umierać. Z akceptacją, pogo-

Dygacz zapisywał notatki z terenu. Na przykład:

Zajmuję się archeologią śląskiej mentalności,

nagrań, będąc u siebie, często zostawiam sprzęt,

dzeniem się z życiem. Kiedyś śmierć traktowano

„Pani Zofia Pietrek przekazała mi pieśń, ale nie

żeby zobaczyć, co to oznacza dla nas dzisiaj. Rytm

biorę kajak i płynę. Żeby nie zatracić tego naj-

jako rzecz naturalną. Duchowość z kolei łączy się

zgadza się na publikację”. Przez dwa lata jeździł

bardzo jednoczy ludzi.

bliższego, osobistego kontaktu z jej brzmieniem.

z przemijaniem. Ważny jest dla mnie ten pierwia-

Mam swój kawałek rzeki wyłącznie dla siebie, no

stek duchowy, medytacyjny. Tak jak płynie Odra
i moja medytacja o niej. 

do niej, prosząc, żeby się jednak zgodziła.
Tak jak czasami ciężko dotrzeć do głębi tekstu,

i dla mojej córki, z którą wiosłujemy i wędrujemy,

Teraz pracujecie nad publikacją „Odra w śląskiej

przekazu, tak i trudno czasami usłyszeć i zobaczyć

odkrywając jej magię.

pieśni ludowej” wspólnie z Instytutem Opolskim.

piękno tego, co blisko nas.

Ukaże się w listopadzie 2019 roku. A jak z recepcją?
Jak ludzie odbierają dzisiaj te pieśni? Znajduję

M.Z.: Sztuka karmi się opowieścią. Uwaga ludzi

Pana, Panie Grzegorzu, działalność jako głęboko

potrzebuje opowieści. Ciągle szukam nowych

edukacyjną. Poza dawaniem ludziom pieśni na

środków do opisu momentu, zachwytu tym, co

koncertach opowiada Pan również o ważnym

obok mnie. Staram się inspirować ludzi, by przy-

dziedzictwie komentarzami, wyjaśnieniami, na-

jechali, popatrzyli i posłuchali. Niektórzy wracają

dając im sens, którego ludzie w pierwszej chwili

rozczarowani, że to nie jest jakoś spektakularne.

mogą nie złapać.

Mówią na przykład: byliśmy w lesie łęgowym,
ale tam nic nie ma. Słuchanie, odkrywanie ta-

G.P.: Ludzie czasami są zaskoczeni, że to, o czym

kiego miejsca wymaga pewnych umiejętności

śpiewam, ma zupełnie inne znaczenie, niż po-

i wiedzy, żeby zrozumieć piękno przyrody, może

wierzchownie się wydaje. Śpiewam na przykład

pewnej cierpliwości, umiejętności posiedzenia

o tym, jak górnik stracił żonę, bo zdradziła go

chwilę cicho. Pomyślałem, że warto dać powód

z innym. Z „Ligocianami” śpiewamy o przemocy

do zainteresowania się otoczeniem i mój nowy

w rodzinie w XIX wieku i alkoholizmie. Te pro-

plan na Dźwiękowy Szlak Odry – pomysł utwo-

blemy dotyczą wielu rodzin. Na „uOdro nasza,

rzenia drewnianych soczewek akustycznych nad

uOdro” pojawia się cała paleta emocji. Pieśni,

Odrą – może być takim powodem dla kogoś, kto

które wybieram – niezależnie od płyty – pokazują,

po prostu nie ma kompetencji, żeby to wszystko

jak myśleli ludzie dawniej, to „dawniej” jest jakoś

dostrzec. Soczewki ustawione w wyjątkowych

blisko. Niektóre są przepełnione dojmującym

miejscach nad rzeką pozwolą słuchać jej dźwięków.

smutkiem. Kiedy kobieta mówi: „Jak już bijesz,

To może zmienić postrzeganie ludzi, zwiększyć

to bij mnie w doma”, to przecież nie ma mowy

ich uważność, tak bardzo potrzebną we współ-

o rozrywkowej konwencji. Zamknięte środowi-

czesnym świecie.

sko, dramat, przemoc fizyczna, seksualna. Wielu
ludzi zaczyna się zastanawiać i czuje się blisko tej

A jak z Waszą przestrzenią rzeki, którą nie dzielicie

pieśni. Przypominają sobie, że u nich w domu czy

się publicznie? Jaka jest? Czy zachowujecie jej część

w domu ich sąsiadów było podobnie. W tekście

dla siebie? Słyszałam, że Michał ma swoje miejsca,

jednej z pieśni ze zbioru „Pieśni ludu polskiego

których nie nagrywa, a pan Grzegorz poszukuje

w Górnym Szląsku” Juliusa Rogera jest wzmianka

poprzez medytację.

o pijanym ojcu, który wpada do gnojówki i wszyscy
się śmieją. Matka idzie do karczmarza i błaga, żeby
Grzegorz Płonka po koncercie w Amfiteatrze Buk w Rudach w dwusetną rocznicę
podpisania Protokołu bogumińskiego wraz z muzykami kwartetu smyczkowego Altra Volta
Foto: Izabella Paskuda
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Uwe Rada

tłumaczenie: Arkadiusz Dziura

JAKIEJ ODRY CHCEMY
W EUROPIE?
Odra jest jedną z ostatnich swobodnie płynących rzek w Europie.
Tak też powinno zostać.

Seminarium rzeczne
Jedna z najbardziej imponujących prac fotograficz-

Autorem zdjęć przedstawiających życie na od-

nych na temat Odry pochodzi z lat pięćdziesiątych.

rzańskich barkach jest Mieczysław Wróblewski,

Pokazuje ona zgodnie z tytułem cyklu „Życie na

fotograf, który sam zawodowo żeglował po Odrze

barkach”. Widzimy mężczyzn o nagich torsach

jako kapitan. Prawdopodobnie popadłyby w za-

wrzucających łopatą węgiel do kotłów, poważne

pomnienie, gdyby nie zostały na nowo odkryte

miny podczas manewrowania ociężałymi barkami

przez Stanisława Januszewskiego i wystawione

na Odrze, zapierającą dech w piersiach panoramę

w zbiorach jego „Otwartego Muzeum Techniki” we

zestawów holowniczych, dla których Odra stanowi

Wrocławiu. Januszewski od lat osiemdziesiątych

kulisy równie zapierające dech.

poświęcił się badaniu historii techniki, jednakże
nie jako historyk, którym jest z zawodu, lecz jako

To, że w cyklu „Życie na barkach” chodzi o polskie

kolekcjoner i poszukiwacz śladów przedmiotów

barki, nie od razu rzuca się w oczy. W każdym razie

codziennego użytku i świadectw ze świata pracy.

jednak można to rozpoznać jakby mimochodem –

Nie chodzi mu przy tym tylko o kultywowanie

po klasztorze w Lubiążu widocznym w tle lub po

przeszłości, jak mawia, lecz także o stawianie

odznace na czapce kapitana. Odra, ta rzeka, która

aktualnych pytań. Dla nurtu Odry, który stanowił

stała się rzeką polską zaledwie kilka lat wcześniej,

codzienność dla statków odrzańskich na zdjęciach

nie odzwierciedla na tych fotografiach niczego

Mieczysława Wróblewskiego, pytanie brzmi: Jakiej

z ideologii „ziem odzyskanych”, która przewija się

Odry chcemy?

w tekstach historyków, archeologów, socjologów
i etnologów z tamtych czasów. Przesłanie tych

Gdy przed dziesięciu laty pływająca akademia

zdjęć jest inne: Tu nie trzeba już niczego twierdzić,

żeglowała po Odrze od Nowej Soli po Słubice, to

tutaj już toczy się praca i życie. Witamy na Odrze,

pytanie także było aktualne. Na pokładzie byłego

najważniejszym szlaku wodnym młodej Polskiej

lodołamacza M/V „Kuna” znajdowali się nie tylko

Rzeczpospolitej Ludowej.

studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą, lecz również Politech-
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niki Wrocławskiej. Byli to, jak się wkrótce okaza-

Gdy studentki i studenci znów wyszli na pokład,

deryk II, pod którego rządami rozpoczęły się także

z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. W 1913

ło, studenci Stanisława Januszewskiego którzy

to oczywiście nie ujrzeli przeszłości ani przyszłości

rozbiory Polski. Odra, tak chciał tego Fryderyk,

roku na tym szlaku żeglugowym, jakim stała się

w swojej prezentacji posłużyli się naturalnie także

Odry, lecz jej teraźniejszość. Niepewnie spoglądali

miała stać się „odpowiednio żeglowna” („recht

Odra, przetransportowano piętnaście milionów

zdjęciami z cyklu „Życie na barkach” Mieczysława

na rzekę i wędkarzy na ostrogach, którzy z rzadka

navigabel”) do transportu towarów handlowych

ton towarów. Co piąty niemiecki statek żeglugi

Wróblewskiego.

jedynie odpowiadali na ich gest pozdrowienia.

(„Beförderung des Comercii”) i dla umożliwienia

śródlądowej poruszał się wówczas po Odrze. Odra,

Podczas rejsu M/V „Kuna” z Nowej Soli do Słubic

żeglugi („Facilitierung der Schifffahrt”). I tak rozpo-

jak się wydawało, miała znaleźć wreszcie swoje

Jednak studenci politechniki przywieźli ze sobą nie

uczestnicy Akademii Odrzańskiej nie natrafili na-

częło się monumentalne dzieło rąk ludzkich. Odra

miejsce, jeśli nawet nie w zbiorze niemieckich

tylko przeszłość Odry jako silnie uczęszczanego

wet na jeden zestaw pchany. Zamiast tego Odra

została wyprostowana i obwałowana, a takie mo-

mitów, to jednak jako ważna droga wodna na

szlaku wodnego, lecz również jej przyszłość. Pod

cicho rozpychała się swoim rozłożystym nurtem,

kradła jak Łęgi Odrzańskie zostały osuszone, aby

mapie Europy.

pokładem zainstalowali ekran i projektor. Ich te-

jej brzegi dzielili między sobą wędkarze i pierwsze

stworzyć grunty dla osiedlających się tutaj ludzi.

matem stało się „techniczne budownictwo wodne

bociany, nad rzecznym pejzażem szeroko rozpo-

To wszystko razem, jak sądzi historyk Odry Kurt

Jednak wtedy nadszedł kryzys. Po pierwszej woj-

na Odrze” – w ten sposób studenci z Frankfurtu

ścierał się nieboskłon, nawet na horyzoncie nie

Hermann, stanowiło „triumf umysłu człowieka, któ-

nie światowej, traktacie wersalskim i odzyskaniu

zobaczyli zdjęcia śluzy Bartoszowice we Wrocła-

można było dostrzec niczego poza wodą, łąkami

ry prąd naturalny przekształcił w prąd kulturowy”.

niepodległości przez Polskę to przede wszystkim

wiu, stopni wodnych i kanałów przelewowych,

i strzępami chmur. Studenci jak urzeczeni tępo

zbiorników retencyjnych i nowych wałów prze-

wpatrywali się w rozpościerającą się przed nimi

Projekt modernizacji rozpoczęty przez Prusa-

między Niemcami a Polską. Jej miasta stały się

ciwpowodziowych. Przesłanie jest jednoznaczne:

panoramę rzeki. Czy to ta sama Odra, która przy-

ków w XVIII wieku miał trwać aż do XX wieku.

nagle „przyczółkami” i „bramami wylotowymi”,

Odra jest dzika, ale możemy ją ujarzmić. Ostrogi,

była z Wrocławia, gdzie rzeka nie przepływa przez

Pomiędzy Koźlem (Cosel), które stało się drugim

a sama rzeka przez nacjonalistów była stylizowana

wały przeciwpowodziowe i śluzy od wieków o tym

krajobraz tak szeroko i dumnie, lecz trzyma w ob-

co do wielkości portem śródlądowym Rzeszy

na „rzekę niemieckiego wschodu” i „nośnik ducha

świadczą. „Jeśli Odra nie zostanie utrzymana jako

jęciach małe odrzańskie wysepki w niezliczonych

Niemieckiej, a śląską metropolią, Wrocławiem,

niemieckiego”. Na jej brzegach powstawały bun-

szlak wodny”, tak jeden ze studentów z jasnym dre-

kanałach Starego Miasta? Jakiej Odry chcemy?

zbudowano dwadzieścia sześć stopni wodnych.

kry i okopy Linii Środkowej Odry (Oderstellung).

śląska Odra stała się „umowną” rzeką graniczną

dami podkreślił przesłanie swojego profesora, „to

Kanały do Berlina zostały dostosowane do nowo-

zostanie utracony istotny element historii kultury”.

czesnej żeglugi. Kanał Kłodnicki połączył Odrę
Archiwum Cecylii Malik

Poskromienie Odry
Kto nie chce odchodzić, ten się musi grodzić. To

sama rewolucja rolnicza wywołała bezpreceden-

dewiza tych, którzy chcą poskromić Odrę. Czy ją

sowy przyrost ludności. W ciągu zaledwie trzech

jednak w ogóle da się poskromić? Polski kronikarz

dekad populacja niemal się potroiła. Również

Jan Długosz pisze w swojej kronice z XV wieku

żegluga nabrała rozpędu. Jej początek na Odrze

o powodzi, która sprawiła, że rok 1221 na Odrze

datowany jest na dziesięć lat przed pustoszącą po-

stał się rokiem feralnym:

wodzią opisaną przez Jana Długosza. W 1211 roku
mnichom z klasztoru cysterskiego w Lubiążu książę

Ta straszliwa i niezwykła powódź wiele wsi na nizi-

Henryk I nadał przywilej, zgodnie z którym mogli

nach leżących całkiem niemal zniszczyła i zalała,

dwa razy w roku sprowadzać z Gubina dwa statki

przeszkodziła siewom wiosennym, a co w jesieni

z ładunkiem, nie płacąc cła. Początkowo transport

posiano, to zniweczyła do szczętu; tylko nie wiele

rzeczny sprawiał jeszcze sporo trudności. Tak jak

miejsc, gdzie pola na wzgórkach i innych wyżynach

Łaba, Odra płynęła wówczas szeroką doliną, raz

były położone, od tej plagi ocalało. Zniszczone prze-

po raz zmieniając swój bieg, tak że najlepsza trasa

to takimi zalewami zboża wielką klęską dotknęły

dla łodzi była przez żeglarzy wytyczana gałęziami.

nie tylko Polskę, ale i wszystkie kraje okoliczne,
gdzie podobne panowały powodzie.

Potem jednak rozpoczęto tworzenie infrastruktury
na Odrze poprzez budowę grobli i wałów, nurt

W XIII wieku nad Odrą rozpoczęły się zarysowywać

rzeki został zawężony, a jej koryto pogłębione.

głębokie przemiany w relacjach społecznych. Już

Wielkim poskramiaczem Odry był król Prus Fry-
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Później, gdy duch niemiecki podążył w kierunku

prądu kulturowego i naturalnego. Sam Günter

Blackbourn. I na koniec dochodzi do wniosku:

wojny, wraz z końcem której „rzeka niemieckiego

Eich w swoim wierszu „Odra, rzeka moja” nie potrafi

„Z perspektywy tamtych czasów Łęgi Odrzańskie

wschodu” stała się polską, graniczna Odra stała

uciec przed prądem „dzikiej rzeki”. Kończy się on

to region, w którym wszystko się zaczęło”.

się ziemią niczyją pośrodku Europy, rzeką zapo-

następującymi wersami: „Tu nie dojrzeje dosko-

mnianą, a prąd kulturowy znów przemienił się

nałość, tu nikt nie splecie w cudną całość tego,

Zgodnie z niemiecką perspektywą historii rzek

w prąd naturalny.

co nieokiełznane, a ciemność, jak przed dniem

i krajobrazów, które te rzeki stworzyły, osuszenie

stworzenia, wlewa się w jasność”.

tej bagnistej niziny między Lubuszem (Lebus)

Urszula Kozioł dostrzega,

Również literatura na temat Odry meandruje od

a Odrzyckiem (Oderberg), na której niegdyś żyły

że „w każdej rzece mieszkają

tego czasu pomiędzy opisywaniem rzeki jako

wilki, niedźwiedzie i miliony komarów, do dzisiaj

rzeki z kraju mojego dzieciństwa”.

stanowi wielkie osiągnięcie nowoczesności. Naj-
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Janusowe oblicze cywilizacji

większy krajobrazowy plac budowy XVIII wieku,

Podczas rejsu Odrą i Renem

na którym od 1747 do 1753 roku tysiące robotni-

Każda rzeka europejska ma swój point of no return.

i trwały od roku 1767 do 1775. Jednak wtedy skoń-

ków i żołnierzy tworzyło nowe łożysko dla Odry

napisała: Patrzę na taflę szarej

Nad Wisłą jest to kończący się XVIII wiek, czyli

czyły się pieniądze i do dzisiaj można w błotach

od Gozdowic (Güstebiese) aż po Hohensaaten,

rzeki sięgającej mi tu, na dolnym

czas rozbioru Rzeczpospolitej między Prusy, Rosję

nadwarciańskich obserwować dwa krajobrazy,

skracało bieg rzeki o dwadzieścia cztery kilome-

i Habsburgów. „Złota era” Wisły jako żywicielki

które nie mogłyby się bardziej od siebie różnić.

try, wznosiło nowe wały i odwadniało bagnisty

pokładzie statku, do ramion. Na

Europy tym samym ostatecznie się zakończyła.

Wokół Słonska/Sonnenburga dominuje typowy

krajobraz, budując kanały i rowy odwadniające,

dam się zwieść spokojowi tych

Również Odra po XVIII wieku i osuszeniu Łęgów

krajobraz rozlewiska z rowami odwadniającymi

należy do wybitnych osiągnięć cywilizacji pru-

wód. Nie tak dawno i po tej stronie

Odrzańskich nie była już tą samą rzeką co wcze-

i osiedlami kolonistów. Dalej na zachód rozciąga

skiej i modernizacji – i tak jak sukcesy militarne

śniej. Fontane, mimo że podróżował tą rzeką w XIX

się naturalny teren zalewowy z żywymi obszarami

przyczynił się do tego, że Fryderyk był czczony

brzegów i po tamtej stronie, już za

wieku, opisał w swoich Wędrówkach po Marchii

zalewowymi, raj dla ptactwa. Przede wszystkim

jako „Wielki”. Do dzisiaj jego podobiznę można

granicą wyznaczoną przez jej nurty,

Brandenburskiej naturalny krajobraz Odry XVII

dlatego ten teren o powierzchni ośmiu tysięcy

odnaleźć w wielu wsiach w Łęgach Odrzańskich.

i początku XVIII wieku. Tym samym ubolewał też

hektarów w kwietniu 2001 roku został wzięty

doświadczyliśmy kiedyś grozy

nad moderną, ponieważ obfity w ryby krajobraz

pod ochronę jako Park Narodowy Ujście Warty –

Dla Blackbourna natomiast osuszenie Łęgów Od-

wojny. A całkiem niedawno – grozy

nizinny z wszystkimi odnogami rzeki, bajorami

wówczas najmłodszy park narodowy w Polsce.

rzańskich to także grzech pierworodny – początek

powodzi. Bo w rzece mieści się cisza,

i stawami został w XVIII wieku – zupełnie w duchu

podbijania natury przez człowieka z wszystkimi

oświecenia – gruntownie przekopany. Tak jak XIX

Jednak ta koegzystencja stanowi raczej przypa-

tego ambiwalencjami, jakie przyniosło ono w ko-

wiek i narastający nacjonalizm zdominowały histo-

dek wyjątkowy dla XVIII wieku, tego wielkiego

lejnych stuleciach. Przede wszystkim jednak Łęgi

rię polityczną rzek Europy Środkowej i Wschodniej,

przełomu dla rzek. W swoim monumentalnym

Odrzańskie w ich obecnej postaci nie są dla Black-

tak XVIII wiek wpisał się w krajobraz rzek jako ce-

dziele o historii niemieckiego krajobrazu historyk

bourna ostatnim słowem, jakie wypowiedziała

zura kulturowo-polityczna. Rzeki były prostowane,

brytyjski David Blackbourn dostrzega na przykład

historia. Ostatecznie krajobraz, jak brzmi credo

czynione żeglownymi, osuszano niziny, a nowy

w osuszeniu Łęgów Odrzańskich przez Fryderyka II

historyka, nie jest dany raz na zawsze. Krajobraz

ląd był pozyskiwany dla kolonistów. Kończący się

impuls do rozpoczęcia epokowego przekształcania

zawsze stanowi odbicie tego, jak człowiek obcho-

XVIII i początek XIX wieku oznaczały dla szerokich

krajobrazu. Późniejsze prostowanie górnego Renu

dzi się ze swoją naturą, zarówno wewnętrzną, jak

prądów Wisły i Odry, ale również dla Niemna i Łaby,

przez Johanna Gottfrieda Tullę lub odwodnienie

i zewnętrzną.

zwycięstwo człowieka nad naturą rzeki.

zatoki Jadebusen i założenie Wilhelmshaven jako
bazy dla niemieckiej marynarki wojennej dla ów-

To, jak bardzo człowiek zaingerował w nienaru-

czesnego dyrektora Center for European Studies na

Od początku!

szone wcześniej krajobrazy rzek, można zaobser-

Uniwersytecie Harvarda stanowiły jedynie logiczną

Ten, kto uda się rowerem z brandenburskiej gminy

wować nad Wartą. Podobnie jak Łęgi Odrzańskie,

konsekwencję tego pierwszego pola bitwy w walce

Mescherin do Gryfina w województwie lubu-

także ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą miało

człowieka z przyrodą w XVIII wieku. „Zagospoda-

skim, ten może podziwiać krajobraz rzeki niczym

zostać zagospodarowane przez króla Prus Frydery-

rowywanie dóbr ziemskich zajmuje mnie bardziej

w wielkim kinie. Najpierw przejeżdża się przez

ka II. Prace rozpoczęły się po wojnie siedmioletniej

niż mordowanie ludzi” – tak Fryderyka II cytuje

most nad Odrą Zachodnią. Za nim rozpoczyna

ale i grom; groza i piękno. Życie.
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się Międzyodrze należące już do gminy Widu-

Plany dla Międzyodrza to jednak tylko część

dów złotych, który oprócz technicznej i natural-

Światowego. Do 2023 roku w ramach Odra-Vistula

chowa, a tym samym do Polski. Ten amazoński

ogromnego wysiłku, z jakim polski rząd chce urze-

nej ochrony przeciwpowodziowej przewidywał

Flood Management Projects do dyspozycji dla

krajobraz ma w tym miejscu szerokość czterech

czywistnić marzenie Stanisława Januszewskiego,

również pozyskiwanie energii i rozbudowę Odry

Wisły i Odry jest 1,2 miliarda euro. Jedyny waru-

kilometrów, a przerywają go liczne cieki wodne,

sprawiając, że Odra stanie się międzynarodową

jako drogi wodnej. Dotąd jednak nie odniósł on

nek: pieniędzy nie wolno wydać na usprawnienie

starorzecza i bajora. Przede wszystkim w zimie

drogą wodną. Aby zrealizować ten ambitny cel,

sukcesów. Stopień wodny w Malczycach, jedna

żeglugi śródlądowej, lecz jedynie na ochronę prze-

Międzyodrze robi wielkie wrażenie. Starorzecza

Warszawa stworzyła odrębny resort: Ministerstwo

z kluczowych inwestycji tego programu, jak dotąd

ciwpowodziową.

pomiędzy Odrą Wschodnią a Odrą Zachodnią

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jego

nie został zrealizowany.

zamarzają, wkrótce zaczną wracać pierwsze ptaki

wiceminister Jerzy Materna zaraz po objęciu urzę-

wędrowne, nad dzikim pejzażem Odry rozpościera

du w grudniu 2015 roku zadeklarował, że cała

To, że Warszawa znowu wyciąga te plany z szu-

skrupulatnie. „Strona niemiecka nie jest zainte-

się cisza, która pozwala zapomnieć, że nieopodal

Odra ma zostać rozbudowana i stać się drogą

flady, wiąże się z deszczem pieniędzy z Banku

resowana modernizacją Odry dla żeglugi śród-

tego naturalnego rzecznego pejzażu rozlega się

wodną czwartej klasy żeglowności. „Nie chcę nigdy

hałas wielkiego Szczecina.

więcej słyszeć o klasie trzeciej. W tej kwestii nie
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Władze nie wydają się podchodzić do tego zbyt

ustąpię nawet na milimetr” – powiedział Materna
Jednak ta idylla jest złudna. Po tym, gdy pierwsze

w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

plany modernizacji rzeki polskiego rządu zakończyły się niepowodzeniem po powodzi stulecia

Droga wodna o czwartej klasie żeglowności

w 1997 roku, z początkiem 2016 roku w Warszawie

umożliwi ruch tak zwanych statków europej-

podjęto kolejną próbę. Aby lepiej chronić Szczecin

skich o długości osiemdziesięciu–osiemdziesięciu

przed powodzią, tak mówiono, w Międzyodrzu ma

pięciu metrów i ładowności od tysiąca do tysiąca

zostać wykopanych dwadzieścia jeden kanałów

pięciuset ton. Materna w przyszłości zamierza

i mają zostać zmodernizowane trzydzieści dwa

osiągnąć wolumen przewozów liczący pięćdziesiąt

obiekty wodne, śluzy i przepusty niszczejące od

milionów ton rocznie. Dla porównania: aktualnie

drugiej wojny światowej. Ponadto mają zostać

na Odrze praktycznie nie transportuje się już

zmodernizowane wały na odcinku sześćdziesię-

niczego. Między Górnośląskim Zagłębiem Węglo-

ciu kilometrów. Koszty w wysokości 18,2 miliona

wym a Szczecinem, tak brzmi spin nowego rządu

euro, jak twierdzi polska delegacja, miałby przejąć

w Warszawie, znajduje się siedemset kilometrów

Bank Światowy.

niewykorzystanej autostrady.

Inaczej niż w Parku Narodowym Unteres Odertal,

Uczynienie tej autostrady przejezdną jednak wcale

polskie Międzyodrze posiada jedynie status parku

nie będzie tanie. Już tylko na usprawnienie Odry

krajobrazowego, w rzeczywistości jednak ma on

trzeba, według Materny, wydać około dwudziestu

dla obrońców przyrody o wiele większą wartość

miliardów złotych, czyli około pięciu miliardów

niż niemiecki park narodowy. W związku z tym, że

euro. Jednak wiceminister nowego resortu ma

obiekty regulujące na tym polderze o powierzchni

plany, które sięgają dalej. Chce on rozbudować

pięciu tysięcy hektarów z lat 1907–1932 nie były

śląską Odrę aż po czeską Ostrawę, a także zmierzyć

remontowane, to przyroda reguluje tu poziom

się ze starym planem Kanału Odra–Dunaj. W ten

wody, i dlatego powstał tu raj dla ptactwa i ryb.

sposób Morze Czarne miałoby zostać połączone

W Brandenburgii powątpiewa się w to, że moderni-

z Bałtykiem.

zacja przysłuży się regulacji wody i zabezpieczeniu
Szczecina przed powodzią. „Nawet powódź stulecia

Już raz Warszawa miała dalekosiężne plany roz-

w 1997 roku nie zagroziła Szczecinowi”, mówi się

budowy Odry. Po powodzi stulecia w 1997 roku

w Poczdamie w ministerstwie ochrony środowiska.

polski rząd opracował „Program dla Odry 2006”,
program inwestycyjny o wartości wielu miliar-

Graniczne meandry Odry. Bieg rzeki ma tu charakter naturalny,
a nieuregulowane jej wody fantazyjnie meandrują pomiędzy
terenami gminy Krzyżanowice a czeskim Bohuminem.
Najciekawszy odcinek rzeki ma 7 km i ciągnie się od
mostów granicznych, łączących Chałupki i Bohumin, do ujścia Olzy
Foto: Robert Neumann
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lądowej” – zdradził jakiś czas temu „Kurierowi

Zieloni w Brandenburgii w każdym razie już

Odrzanie, Wiślanie, Niemenianie, bez względu na

działalności człowieka i życzenia polegającego na

Szczecińskiemu” Andrzej Kreft, ówczesny dyrek-

wszczęli alarm. „Niemiecka strona niemal tego

ich narodową przeszłość.

ujarzmianiu jej dzikiej natury, lecz sama stała się

tor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

nie pojmuje” – krytykował rzecznik ochrony śro-

w Szczecinie. „Ale udało mi się odkręcić ten temat”.

dowiska frakcji Zielonych w Landtagu Benjamin

To także odważna koncepcja. Samo już tylko

i przestrzeń rządzą rzeką, ale ona nimi – ustala

Pod płaszczykiem ochrony przeciwpowodziowej

Raschke. „Żądamy od rządu krajowego obszernej

wyobrażenie, że można by nakreślić w atlasach

kojącą ciągłość, utrzymuje całą krainę w stałym,

Kreft od tego czasu propaguje rozbudowę Odry

opinii w tej sprawie”. Dla Zielonych, ale także dla

nowe granice wyznaczane przez rzeki, uwalnia

bezpiecznym miejscu”.

dla lodołamaczy.

stowarzyszeń ekologicznych, Odra dziko płynąca

ogromne fantazje. To nie są naturalnie fantazje
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podmiotem, gdy Tokarczuk pisze tak: „Nie czas

na odcinku pięciuset kilometrów stanowi jedyny

hegemoniczne XIX i XX wieku, w których rzeki

U Tokarczuk Odra może zachować swoją naturę,

Jednak Zarząd Gospodarki Wodnej musiał się

w swoim rodzaju obszar przyrodniczy, dla którego

miały pełnić funkcję naturalnych granic między

może być dzika, urocza i piękna. W ten sposób

już pogodzić z pierwszą porażką. Plany regulacji

rozbudowa byłaby zagrożeniem. Pogłębienie toru

państwami, bądź plany rozbudowy prezentowane

Odra przepływa przez nas: a to dlatego, że być

Międzyodrza zostały mianowicie wstrzymane przez

wodnego mogłoby mianowicie doprowadzić do

przez studentów politechniki na M/V „Kuna”, lecz

może za debatą o przyszłości Odry i o tym, czy

Bank Światowy. W uzasadnieniu podano, że korzy-

wyschnięcia wrażliwych lasów łęgowych.

fantazje współistnienia, wymiany, porozumienia.

będzie mogła pozostać dzika lub czy ma zostać

ści mają być rzekomo wątpliwe, a oddziaływanie

ujarzmiona, kryją się także męskie i żeńskie wy-

na środowisko trudno jest oszacować. Potem

W ten sposób znów rozgorzała debata na temat

Dla Olgi Tokarczuk, urodzonej w 1962 roku w Su-

podjęto jeszcze jedną próbę. Od 1 do 22 lipca

rozbudowy Odry. Co prawda Polska rzeczywiście

lechowie, Odra nie stała się jednak przedmiotem

2019 roku regionalny zarząd złożył projekt planu

uzyskała w umowie podpisanej przez Warszawę

zarządzania środowiskiem obejmujący plany roz-

z Berlinem w 2015 roku potwierdzenie minimalnej

budowy rzeki granicznej. Zgodnie z nim tor wodny

głębokości stu osiemdziesięciu centymetrów,

z Ratzdorf przy ujściu Nysy do Kostrzyna ma zostać

jednak organizacje ekologiczne wątpią w to, czy

pogłębiony tak, aby przez osiemdziesiąt procent

da się to osiągnąć bez dalekosiężnych planów roz-

roku utrzymywał się stan wody sto osiemdziesiąt

budowy. „W lecie Odra prowadzi zbyt mało wody,

centymetrów. Z Kostrzyna do Schwedt Odra ma

a w zimie jest pokryta lodem” – mówi Raschke. „Co

mieć taką głębokość nawet dziewięć na dziesięć

prawda jestem w stanie zrozumieć ekonomiczne

dni. Dla porównania: latem 2019 roku poziom Odry

interesy żeglugi i branży transportowej, ale po-

wynosił zaledwie nieco powyżej jednego metra.

święcanie tych cennych obszarów naturalnych dla
takich niepewnych prognoz jest nieuzasadnione”.

Nowe spojrzenia na rzekę
Zupełnie inny obraz Odry niż Wróblewski i Janu-

przynależności do miejsca, radzę przypomnieć

szewski ma przed oczyma Olga Tokarczuk, kie-

sobie swoją rzekę.

dy pisze:
Tymi zdaniami Tokarczuk, być może najważniejsza
Gdyby nagle się okazało, że granice państw są

pisarka polska dzisiejszych czasów, otworzyła

nieprzewidywalnie ruchome, a obce języki do-

nowy, jeśli nawet literacki, rozdział opowiadania

skonale wyuczalne, że kolor skóry czy kształt

Europy. To opowiadanie nie podąża już granica-

kości policzkowych to tylko kwestia estetyczna

mi państw narodowych, lecz porusza się zgod-

i że z łatwością potrafimy odnaleźć się w każdym

nie z biegiem rzek. Stają się one geograficznym

większym mieście i hotelu niczym niemal w każdej

wzorcem porządkującym kontynent. W swoim

książce, bez względu na to, jak egzotycznie brzmi

eseju „Potęga Odry” Tokarczuk rozmyśla o tym, że

nazwisko jej autora; gdybyśmy więc za sprawą

w nizinach rzek Europy Środkowej nie zamiesz-

jakiegoś zamieszania zupełnie stracili poczucie

kują już Niemcy i Polacy, Litwini i Białorusini, lecz

obrażenia o życiu. 

„Siostry rzeki” to kobiecy głos w ochronie przyrody.
Inspiracją do utworzenia grupy stała się wyrzeźbiona przez
ludowego artystę drewniana figurka, na którą natknęła się podczas
wizyty w Muzeum Etnograficznym w Toruniu Cecylia Malik.
Była to mała łódka, z której dziobu wyrastała postać kobieca,
podpisana jako Wisła, a na jej lewej i prawej burcie znajdowały się
mniejsze figurki kobiet, każda nazwana imieniem innej rzeki
Archiwum Cecylii Malik

PRZYPISY
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JAK SPRAWDZAŁYŚMY, CZY PŁYNIE W NAS ODRA
1.	„(…) Jak twierdzi Mary Anne Warren, „posiadanie statusu
moralnego równa się byciu istotą zasługującą na namysł
moralny lub mającą wartość moralną. Oznacza bycie istotą,
wobec której podmioty moralności mają lub mogą mieć
obowiązki moralne” (s. 13). Jeśli więc jakaś istota posiada
status moralny, mamy powinność uwzględnienia w relacjach
z nią jej potrzeb, interesów czy dobrostanu. Jak twierdzi
filozofka, samo pojęcie statusu moralnego ma charakter
intuicyjny. Podświadomie zdajemy sobie sprawę z tego,
jakie czyny wobec innych istot są dopuszczalne, a jakie
zasługują na potępienie. Raczej nie będziemy świadomie
nikogo krzywdzić, zazwyczaj odczuwamy też empatię
wobec potrzebujących i cierpiących. To z jednej strony
wypadkowa zasad społecznych i kulturowych, w których
zostaliśmy wychowani, a z drugiej pewnych psychologicznie
uwarunkowanych zasad etycznych, wypływających chociażby ze wspomnianego współodczuwania”. [w:] M. Markiewicz, Moralność dla każdego, DIY (M.A. Warren: Status
moralny), artPAPIER, 15 – 16 sierpnia (375 – 376)/2019.
Por. też M.A. Warren, Status moralny. Obowiązki wobec osób
i innych istot żywych, Uniwersytet Łódzki 2019.
2.	Młody poeta w wieku 24 lat utopił się w Odrze. Miało to
miejsce 9 lipca 2012 r. Zostawił po sobie cztery tomy wierszy,
https://www.dwutygodnik.com/artykul/4288-galazki-sznureczki.html [dostęp: 20.10.19].

3.	O potędze Odry Olga Tokarczuk pisała m.in. w eseju „Odra”,
który ukazał się w książce „Moment niedźwiedzia” wydanej
w 2012 r. nakładem wydawnictwa Krytyka Polityczna.
4.	H. Bienek, Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze
Śląskiem, przeł. M. Podlasek-Ziegler, Wydawnictwo Wokół
nas: Rafał Budnik & Marek Kusto, Gliwice 1993.
5.	Przykładem takiego działania była nowa propozycja związana z corocznym świętem Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Podczas tegorocznej Industriady
(2019) dzięki współpracy z PGW WP RZGW w Gliwicach
zaproponowano publiczności dodatkową ofertę polegającą
na połączeniu turystyki wodnej wzdłuż Kanału Gliwickiego
ze zwiedzaniem tzw. obiektu zaprzyjaźnionego, którym była
wyremontowana zabytkowa Śluza w Rudzińcu. Ponadto
w trzecim dniu Industriady pojawiła się dodatkowa oferta
poznawczo-edukacyjna w zakresie promocji dziedzictwa
przemysłowego w postaci ruchomego pomostu pływającego,
który umożliwiał zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Pławniowicach od strony wody. Reklamowy pomost Regionalnego Instytutu Kultury w ramach programu „ODRAzu
widać KULTURĘ!” ustawiony przy nadbrzeżu kanału obok
pałacu spełnił dodatkową funkcjonalną rolę. Szacuje się,
że dzięki temu liczba osób zwiedzających Pławniowice od
strony wody wyniosła ok. 1700 osób.

ŹRÓDŁA RZEKI ODRY
1.	I. Luterrer, R. Šrámek, Zeměpisná jména v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, Havlíčkův Brod 1997, s. 191–192.

7.	Adam z Bremy, Činy biskupů hamburského kostela: velká
kronika evropského Severu, Praha 2009.

2.	Z tego 89 proc. powierzchni przynależne jest do Polski,
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SAMI SOBIE NA ODRZE
1.	Ramy prezentowanej publikacji, jak i tematyka nie pozwalają
w pełni rozwinąć zagadnień historycznych determinujących
rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej i nawarstwienia cywilizacyjne nad nią powstałe, warto dla zgłębienia tematyki sięgnąć
do publikacji: K. Schlögel, B. Halicka (red.), Odra–Oder.
Panorama europejskiej rzeki, Instytut Ekologii Stosowanej,
Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2008; J. Pyś, Odrzańska
Droga Wodna Europejskie Dziedzictwo – Pruskie próby
regulacji Odry 1740–1873, „Prosto z Pokładu”, nr 20, kwiecień
2005, http://fomt.pl/images/biuletyn/nr020-04.2005.pdf; J.
Pyś Jan, Odrzańska Droga Wodna Europejskie Dziedzictwo
– Kontynuacja rozbudowy Odry w okresie XX-lecia międzywojennego, „Prosto z Pokładu”, nr 32, kwiecień 2006, http://
fomt.pl/images/biuletyn/nr032-04.2006.pdf; J. Pyś, Odrzańska Droga Wodna Europejskie Dziedzictwo – Rozbudowa
Odry w okresie II Rzeszy 1873–1919, „Prosto z Pokładu”, nr 29,
styczeń 2006, http://fomt.pl/images/biuletyn/nr029-01.2006.
pdf; S. Januszewski, Zabytki techniki odrzańskiego szlaku
wodnego [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–
historia, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1992; S. Koziarski,
Transport na Śląsku, Opole: Instytut Śląski w Opolu, 2009;
M. Zawadka, Przejmowanie przez polską administrację na
Odrze w latach 1945–1946, „Studia Śląskie”, t. 59, 2000; W.
Filipiak, Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku komunikacyjnego i handlowego [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki.
Kultura–cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo
Śląsk, 1992; L. Leciejewicz, Człowiek i środowisko nad Odrą
w czasach pra- i wczesnośredniowiecznych [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice:
Wydawnictwo Śląsk, 2002; J.E. Piasecka, Spław i żegluga
do połowy XIX wieku na rzekach Polski przedrozbiorowej
[w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia,
Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1997; J. Szydłowski, Rzeki
w polskich badaniach pradziejowych [w:] J. Kułtuniak (red.),
Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo
Śląsk, 1997; Z. Wojciechowski, Polityczne znaczenie Odry
w czasach historycznych [w:] A. Grodek, M. Kiełczewska-Zaleska, A. Zierhoffer (red.), Monografia Odry, Poznań: Instytut
Zachodni, 1948; S. Kałuski, Rzeka a granice polityczne
[w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1994; B. Kostrzewski,
Znaczenie Odry w pradziejach, „Przegląd Archeologiczny”
8/1949; M. Zawadka, Odra w okresie planu trzyletniego
(1947–1949), „Studia Śląskie”, t. 58, 1999.
2.	Bardzo duże zaangażowanie badawcze w tej kwestii przejawiał ośrodek opolski i wrocławski, jednak refleksje skupionych tam badaczy nie znajdywały większego zrozumienia,
porównaj: W. Jacher, M. Kutyma, Odra w świadomości
mieszkańców Nadodrza, „Studia Śląskie Seria nowa”, t. 32,
1977; W. Jacher, Wzory społeczno-kulturowe ludności Odry
i Nadodrza, maszynopis w zbiorach Archiwum Prac Naukowych Instytutu Śląskiego w Opolu, zn. zł. 646-3/2/E,
nr inw. 2240/76; W. Jacher, Wzory społeczno-kulturowe
ludności Odry i Nadodrza – Badania nad życiem i kulturą ludności województw nadodrzańskich, maszynopis
w zbiorach Archiwum Instytutu Śląskiego w Opolu A1517
vol. 21, 1976; W. Jacher, Kierunki rozwoju Nadodrza a oczekiwania ludności, „Studia Śląskie”, t. 43, 1984; W. Jacher,
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Przestrzeń społeczna rzeki na przykładzie Odry [w:] G.
Bożek (red.), Karta kulturowa rzeki, referaty wygłoszone
na sympozjum w Rudach 4–5 listopada 1992 r., Katowice:
Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska; W. Jacher,
Przestrzeń i świadomość społeczna rzeki na przykładzie
Odry [w:] E. Nycz, F. Pistelok (red.), Odra. Rzeka i ludzie –
wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów, Opole:
Wydawnictwo Instytut Śląski, 2008; J. Kroszel, Gospodarcze
wykorzystanie Odry w badaniach Instytutu Śląskiego
w Opolu, „Studia Śląskie Seria nowa”, t. 43, 1984; K. Nessel,
W. Zatora, Protokół z Sesji Naukowej, maszynopis: zbiory
Instytutu Śląskiego w Opolu, A 1472 (poprzednia sygnatura
655/E-2400/77), 1977; S. Orlewicz, Podstawowe problemy
Osi Odry, maszynopis Komisji Odry przy Instytucie Śląskim
w Opolu, Archiwum Instytutu Śląskiego w Opolu A 1470
(dawna sygnatura 654/E-2368-76), 1976; M. Miłkowski, Odra
i żegluga retrospektywnie w XX wieku, „Zeszyty Odrzańskie”,
Seria nowa nr 23, 2003; M. Miłkowski, Odrzańska Droga
Wodna, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976.
3.	Warto w tym miejscu zapoznać się z opracowaniami powstałymi tuż po powodzi, jaki i współczesnym dorobkiem
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w kwestii modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, porównaj: Ekspertyza w Zakresie Rozwoju Śródlądowych Dróg
Wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do
roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2016; Inwentaryzacja Części Składowych
Śródlądowych Dróg Wodnych o Szczególnym Znaczeniu
Transportowym, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, Warszawa 2017; J. Zalecki, J. Winter (red.),
Strategia Modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego,
Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000;
J. Zalecki, J. Winter (red.), Program dla Odry 2006, Warszawa:
Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry, 2009; Założenia
do Planów Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce
na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2016.
4.	Porównaj: Strategia Rozwoju Gminy Sulechów na lata 2012–
2022, redakcja i opracowanie strategii: Lider Projekt Sp. z o.o.
Poznań 2012; L. Okowiński, Z Cigacic płyniemy „Laguną”
po Odrze, Odrzańska Przystań Turystyczna Port Cigacice,
Sulechów, 2014; S. Liszewski (red.), Możliwości i kierunki
rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo
Naukowe, Łódź 2003; Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze
szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony
środowiska, Zielona Góra 2015.
5.	Porównaj: T. Andrzejewski, R. Sobkowicz (red.), Bytom
Odrzański 1945–2005. Rys historyczny, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim, Głogów 2007;
W. Strzyżewski, Bytom Odrzański. Zarys dziejów, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim, Bytom
Odrzański 2000; Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego
na lata 2015–2025, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Nowa
Sól 2015.

6.	Porównaj: Strategia Rozwoju Gminy Nowa Sól – Miasto na
lata 2012–2022; Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego
na lata 2015–2025, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Nowa
Sól 2015; Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto – Zmiana,
Nowa Sól 2017; Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Nowa Sól na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 roku,
Nowa Sól 2016; T. Andrzejewski, J. Parahus (red.), 450 lat
Nowej Soli. Kalendarium dziejów miasta, Muzeum Miejskie,
Nowa Sól 2013.
7.	Opracowaniami podkreślającymi szansę tych terenów
w obszarze turystyki i rekreacji są również: S. Liszewski (red.),
Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry,
Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003; Zintegrowana
strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru
funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska, Zielona Góra 2015; U. Rada,
Odra – życiorys pewnej rzeki, Wrocław–Wojnowice: KEW,
2015; K. Schlögel, B. Halicka (red.), Odra–Oder. Panorama
europejskiej rzeki. Skórzyn: Instytut Ekologii Stosowanej,
Wydawnictwo Instytutowe, 2008.
8.	Kwestie istotności i wzajemnej determinacji związku mieszkańców społeczność lokalna–rzeka zostały zaznaczone m.in.
w opracowaniach: G. Bożek (red.), Karta kulturowa rzeki,
referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach 4–5 listopada
1992, Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego
Śląska; B. Halicka (red.), Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku, Kraków: Universitas,
2016; K. Schlögel, B. Halicka (red.), Odra–Oder. Panorama
europejskiej rzeki, Skórzyn: Instytut Ekologii Stosowanej,
Wydawnictwo Instytutowe, 2016; Z.W. Kundziewicz, Ludzie
i rzeka w koncepcji trwałego rozwoju [w:] J. Kułtuniak (red.),
Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo
Śląsk, 2002.

136

BIBLIOGRAFIA

J. Pyś, 2006, Odrzańska Droga Wodna. Europejskie Dziedzictwo – Rozbudowa Odry w okresie II Rzeszy 1873–1919, „Prosto
z Pokładu”, nr 29, styczeń 2006 http://fomt.pl/images/biuletyn/
nr029-01.2006.pdf [dostęp: 9.09.2019].
U. Rade, Odra – życiorys pewnej rzeki, Wrocław–Wojnowice:
KEW, 2015.

SAMI SOBIE NA ODRZE
T. Andrzejewski, J. Parahus (red.), 450 lat Nowej Soli. Kalendarium
dziejów miasta, Nowa Sól: Muzeum Miejskie, 2013.
T. Andrzejewski, R. Sobkowicz (red.), Bytom Odrzański 1945–
–2005. Rys historyczny, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Bytomiu Odrzańskim, Głogów 2007.
Ekspertyza w Zakresie Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2016.
W. Filipiak, Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku komunikacyjnego i handlowego [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura– cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1992.
G. Bożek (red.), Karta kulturowa rzeki, referaty wygłoszone na
sympozjum w Rudach 4–5 listopada 1992 r., Katowice: Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska.
B. Halicka (red.), Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników
Ziem Zachodnich po 1945 roku, Kraków: Universitas, 2016.
Inwentaryzacja Części Składowych Śródlądowych Dróg Wodnych o Szczególnym Znaczeniu Transportowym, Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2017.
W. Jacher, M. Kutyma, Odra w świadomości mieszkańców
Nadodrza, „Studia Śląskie Seria Nowa”, t. 32/1977.
W. Jacher, Wzory społeczno-kulturowe ludności Odry i Nadodrza,
maszynopis w zbiorach Archiwum Prac Naukowych Instytutu
Śląskiego w Opolu, zn. zł. 646-3/2/E, nr inw. 2240/76.
W. Jacher, Wzory społeczno-kulturowe ludności Odry i Nadodrza – Badania nad życiem i kulturą ludności województw
nadodrzańskich, maszynopis w zbiorach Archiwum Instytutu
Śląskiego w Opolu, A1517 vol. 21, 1976.
W. Jacher, Kierunki rozwoju Nadodrza a oczekiwania ludności,
„Studia Śląskie”, t. 43/1984.
W. Jacher, Kierunki rozwoju Nadodrza a oczekiwania ludności,
„Studia Śląskie”, t. 43/84.
W. Jacher, Przestrzeń społeczna rzeki na przykładzie Odry [w:]
G. Bożek (red.), Karta kulturowa rzeki, referaty wygłoszone na
sympozjum w Rudach 4–5 listopada 1992 r., Katowice: Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1993.

S. Kałuski, Rzeka a granice polityczne [w:] J. Kułtuniak (red.),
Rzeki. Kultura– cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo
Śląsk, 1994.
B. Kostrzewski, Znaczenie Odry w pradziejach, „Przegląd Archeologiczny”, t. 8/1949.

K. Schlögel, B. Halicka (red.), Odra–Oder. Panorama europejskiej
rzeki, Skórzyn: Instytut Ekologii Stosowanej, Wydawnictwo
Instytutowe, 2008.
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2012–2022;
Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015–2025,
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Nowa Sól 2015.

S. Koziarski, Transport na Śląsku, Opole: Instytut Śląski, 2009.

Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015–2025,
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Nowa Sól 2015.

J. Kroszel, Gospodarcze wykorzystanie Odry w badaniach Instytutu Śląskiego w Opolu, „Studia Śląskie Seria nowa” 43/1984.

W. Strzyżewski, Bytom Odrzański. Zarys dziejów, Bytom Odrzański: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2000.

Z.W. Kundziewicz, Ludzie i rzeka w koncepcji trwałego rozwoju
[w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia,
Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2002.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto – Zmiana, Nowa Sól 2017.

L. Leciejewicz, Człowiek i środowisko nad Odrą w czasach prai wczesnośredniowiecznych [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2002.
S. Liszewski (red.), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki
w Dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2003.
S. Liszewski (red.), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki
w Dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2003.
M. Miłkowski, Odra i żegluga retrospektywnie w XX wieku,
„Zeszyty Odrzańskie” Seria nowa nr 23, 2003.
M. Miłkowski, Odrzańska Droga Wodna, Gdańsk: Wydawnictwo
Morskie,1976.
K. Nessel, W. Zatora, Protokół z sesji naukowej „Odra w gospodarce i świadomości społecznej”, maszynopis: zbiory Instytutu
Śląskiego w Opolu, A 1472 (poprzednia sygnatura 655/E-2400/77).
L. Okowiński, Z Cigacic płyniemy „Laguną” po Odrze, Sulechów:
Odrzańska Przystań Turystyczna Port Cigacice, 2014.
S. Orlewicz, Podstawowe problemy Osi Odry, maszynopis Komisji Odry przy Instytucie Śląskim w Opolu, Archiwum Instytutu
Śląskiego w Opolu A 1470 (dawna sygnatura 654/E-2368-76).
J.E. Piasecka, Spław i żegluga do połowy XIX wieku na rzekach
Polski przedrozbiorowej [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1997.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól na lata
2016–2020 z perspektywą do 2023 roku, Nowa Sól 2016.

W. Jacher, Przestrzeń i świadomość społeczna rzeki na przykładzie Odry [w:] E. Nycz, F. Pistelok (red.), Odra. Rzeka i ludzie
– wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów, Opole:
Instytut Śląski, 2008.

J. Pyś, Odrzańska Droga Wodna. Europejskie Dziedzictwo – Pruskie próby regulacji Odry 1740–1873, „Prosto z Pokładu”, nr 20,
kwiecień 2005 http://fomt.pl/images/biuletyn/nr020-04.2005.
pdf [dostęp: 9.09.2019].

S. Januszewski, Zabytki techniki odrzańskiego szlaku wodnego
[w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura– cywilizacja–historia.
Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1992.

J. Pyś, Odrzańska Droga Wodna. Europejskie Dziedzictwo – Kontynuacja rozbudowy Odry w okresie XX-lecia międzywojennego,
„Prosto z Pokładu”, nr 32, kwiecień 2006 http://fomt.pl/images/
biuletyn/nr032-04.2006.pdf [dostęp: 9.09.2019].

Z. Wojciechowski, Polityczne znaczenie Odry w czasach historycznych [w:] A. Grodek, M. Kiełczewska-Zaleska, A. Zierhoffer
(red.), Monografia Odry, Instytut Zachodni Poznań 1948.
J. Zalecki, J. Winter (red.), Strategia Modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego, Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2000.
J. Zalecki, J. Winter (red.), Program dla Odry 2006, Warszawa:
Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry, 2009.
Założenia do Planów Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2016.
M. Zawadka, Odra w okresie planu trzyletniego (1947–1949),
„Studia Śląskie”, t. 58, 1999.
M. Zawadka, Przejmowanie przez Polskę administracji na Odrze
w latach 1945–1946, „Studia Śląskie”, t. 59, 2000.
Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie
obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem
oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska, Zielona Góra 2015.

J. Szydłowski, Rzeki w polskich badaniach pradziejowych [w:]
J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura–cywilizacja–historia, Katowice:
Wydawnictwo Śląsk, 1997.

DAWNE GÓRNOŚLĄSKIE OKNO NA ŚWIAT
1.	J. Niemczuk, T. Scholtz-Knobloch, Górnośląskie kanały
żeglowne, 2010.

10. 	K. Jońca, Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku
pod Koźlem, Opole 2003.

2.	A. Zbiegieni, Pochylnie Kanału Kłodnickiego [w:] Biuletyn Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Ministerstwa
Kultury i Sztuki (nr 8); Ochrona i Konserwacja Zabytków,
Warszawa 1998.

11.	Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017–2020.

3.	A. Zbiegieni, 200 lat tradycji Huty Gliwickiej [w:] Rewitalizacja
zabytków Techniki, Warszawa 1995.
4. 	J. Schmidt, Dzieje Kanału Kłodnickiego [w:] Rocznik Muzeum
w Gliwicach, Gliwice 1990.
5.	E. Nycz, S. Senft (red.) Kędzierzyn-Koźle. Monografia miasta,
Opole 2000.
6.	J. Piernikarczyk, Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym
Śląsku cz. 1, Katowice 1933.
7. 	R. Żabicki, Dawne i nowe historie 900-letniego grodu
Kosla – miasta Koźla, Kędzierzyn-Koźle 2013.
8. 	A. Rataj, Kędzierzyńskie opowieści o historii dawnego
Kandrzina, Kędzierzyn-Koźle 2015.
9. 	J. Groger, Kiedy miasto przestało być twierdzą. Rozwój
gospodarczy Koźla w latach 1873–1945, Góra św. Anny 2005.

12.	Praca zbiorowa: Ligota, Murcki i inne szkice historyczne,
Katowice 2008.
Źródła internetowe
1. 	M. Jabłoński, Historia Kanału Kłodnickiego – Kanał Sztolniowy, ze strony: http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/kanaly/
kanal_sztolniowy/kanal/kanal_sztolniowy.htm
[dostęp: 22.03.2019].
2. 	J. Niemczuk, Kanał Kłodnicki, ze strony: http://kanalgliwicki.
net/klodnicki/index.html
[dostęp: 22.03.2019].
3. 	J. Pyś, Odrzańska Droga Wodna – europejskie dziedzictwo
(cz. I–VIII), ze strony: https://www.zegluga-rzeczna.pl/articles.
php?cat_id=8
[dostęp: 22.03.2019].
4. 	L. Wiśniewski, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jako
zabytek techniki zaliczany do europejskiego dziedzictwa
kulturowego, ze strony: http://www.gwarkowie.pl/pliki/
glowna-kluczowa-sztolnia-dziedziczna-917
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Dr Elżbieta Marszałek

Grzegorz Płonka

wiceprezeska Ligi Morskiej i Rzecznej, od 1996 roku

muzyk, wokalista, publicysta, społecznik, popu-

organizatorka Flisu Odrzańskiego, promotorka

laryzator śląskiej kultury. Jest liderem i wokalistą

kultury morza i żeglarstwa. W latach 2001–2012

zespołów „Ligocianie”, „FANGA” oraz „Grzegorz

pełniła funkcję rektora Wyższej Szkoły Ekono-

Płonka Trio”. W swoim muzycznym dorobku ma

miczno-Turystycznej w Szczecinie. Była również

kilka płyt popularyzujących śląską pieśń ludową,

kierowniczką Katedry Turystyki Wyższej Szkoły

w tym m.in. „uOdro nasza, uOdro” na podstawie

Anna Cieplak

Prof. dr hab. Inga Iwasiów

pisarka, animatorka kultury, edukatorka. Autorka

krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teo-

Bankowej w Poznaniu – Wydziału Ekonomicz-

pieśni zebranych przez prof. Adolfa Dygacza.

książek: „Ma być czysto”, „Lata powyżej zera”, „Lekki

retyczka literatury, publicystka. Od 1999 roku do

nego w Szczecinie. W 2019 roku otrzymała tytuł

Od 2012 roku prowadzi wspólnie z Janiną Dy-

bagaż”, „Zaufanie” (wspólnie z Lidią Ostałowską).

momentu zamknięcia pisma w 2012 roku redak-

„Pedagoga o Brylantowym Sercu” za sprawowanie

gacz w MDK „Ligota” w Katowicach Koło Miło-

Laureatka Nagrody Literackiej im. Gombrowicza

torka naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika

wieloletniej funkcji dyrektorki Zespołu Szkół nr 8

śników Śląskiej Pieśni. W listopadzie 2017 roku

i Conrada (nominowana m.in. do Nike, Paszportów

Kulturalnego „Pogranicza”. Od 2000 roku profe-

w Szczecinie. Podejmuje działania, które sprzy-

uhonorowany został tytułem „HANYS 2017” za

„Polityki”, European Union Prize for Literature).

sorka Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2007 roku

jają propagowaniu walorów turystyczno-krajo-

wkład w archiwizowanie historii ziemi śląskiej

profesor tytularna, pracuje w Instytucie Literatury

znawczych Szczecina i regionu, wykorzystaniu

i jej rdzennej muzyki. Jest laureatem Nagrody

i Nowych Mediów. Członkini Komitetu Nauk o Li-

Odrzańskiego Szlaku Wodnego dla celów tury-

Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2018

pisarka, tłumaczka, antropolożka kultury. Autor-

teraturze PAN od roku 2007. Członkini SPP oraz

stycznych, rekreacyjnych i gospodarczych. Jest

za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – za

ka książek: „Duchologia polska. Rzeczy i ludzie

PEN Clubu. Autorka wielu książek, w tym m.in.

autorką licznych wystąpień na konferencjach

popularyzację kultury śląskiej.

w latach transformacji”, „Czyje jest nasze życie”

powieści „Bambino” (2008, wyd. II 2015), „Ku słońcu”

i prac naukowych o Odrze oraz animatorką badań

(wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim) oraz

(2010, wyd. II 2015), „Na krótko” (2012), „W powie-

naukowych i dokumentacyjnych.

„Wyroby. Pomysłowość wokół nas”, za którą otrzy-

trzu” (2014), „Pięćdziesiątka” (2015), „Kroniki oporu

mała Nagrodę Literacką Gdynia. Prowadzi stro-

i miłości (2019), zbioru felietonów „Blogotony”

Piotr Nieznański

nę facebook.com/duchologia.

(2013) oraz książki autobiograficznej „Umarł mi.

geograf, specjalista w zakresie ekologii krajobra-

glugi Śródlądowej. Pływał na statkach towarowych

Notatnik żałoby” (2013).

zu i ochrony środowiska. Od 1998 roku pracuje

i pasażerskich w kraju i za granicą. Z pracy na

w WWF, od 2001 roku w Fundacji WWF Polska,

statkach odszedł w stopniu kapitana. W 1987 roku

obecnie jako dyrektor ds. środowiskowych WWF.

rozpoczął pracę w rządowej administracji żeglugi

Olga Drenda

Arkadiusz Dziura

Dr kpt. ż. ś. Jan Pyś
w roku 1986 uzyskał pierwszy stopień oficerski
w żegludze śródlądowej – Patent Porucznika Że-

gliwiczanin, germanista. Ukończył Uniwersytet

Dr Sławomir Iwasiów

Opolski. Stypendysta DAAD na Uniwersytecie

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca,

Specjalizuje się w ochronie rzek i dolin rzecznych.

śródlądowej na stanowisku inspektora i starszego

w Ratyzbonie. Absolwent studiów podyplomo-

krytyk literacki. Opublikował monografie: „Re-

Przez 10 lat prowadził biuro WWF we Wrocła-

inspektora nadzoru nad żeglugą. Stopień naukowy

wych dla tłumaczy konferencyjnych na Katedrze

prezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku”

wiu, realizując projekty przyrodnicze i projekty

doktora nauk prawnych otrzymał w roku 2005. Od

UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie

(2013) oraz „Czytania. Szkice krytyczne o książkach”

poprawy bezpieczeństwa powodziowego nad

2004 roku najpierw pełnił obowiązki, a następnie

współpracownik tejże katedry. Tłumacz pisemny

(2017). Współredagował tomy: „Interpretatywny

Odrą. Inicjator zmian legislacyjnych w zakresie

objął funkcję dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlą-

i ustny języka niemieckiego od 1999 roku. Współ-

słownik terminów kulturowych” (2014), „Literatura

ochrony przyrody, ochrony terenów zalewowych,

dowej we Wrocławiu, uczestniczył w komisjach,

pracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi

w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięcio-

współautor koncepcji obszarów chronionych nad

których przedmiotem działania jest transport

aktywnymi w kontekście polsko-niemieckim, ale

lecia” (2016), „Interpretatywny słownik terminów

Odrą (w tym obszarów NATURA 2000). Od 2007

rzeczny. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we

także z władzami rządowymi i samorządowymi

kulturowych 2.0” (2017). Stały współpracownik

roku doradca Ministra Środowiska przy Krajowej

Wrocławiu w Wydziale Logistyki. Jest autorem

w obydwóch krajach.

dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Od 2008

Radzie Gospodarki Wodnej. Od 2014 roku doradca

dwutomowej książki pt. „Odra. Rzecz o żegludze

roku redaktor prowadzący Zachodniopomorskie-

Ministra Środowiska przy Państwowej Radzie

i polityce” wydanej przez Fundację Otwartego

go Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”.

Ochrony Środowiska.

Muzeum Techniki z Wrocławia oraz ponad 20

Jiří Glonek
historyk, absolwent Wydziału Filozoficznego na

Adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów

Uniwersytecie Palackim w Ołomuńcu. Od 2003

na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szcze-

Magdalena Okraska

roku pracuje w Bibliotece Badawczej w Ołomuńcu,

cińskiego.

publikacji z dziedziny żeglugi śródlądowej.

(ur. 1981) – nauczycielka, etnografka, działacz-

Uwe Rada

w Dziale Zbiorów Historycznych. Specjalizuje się

ka społeczna. Związana z czasopismem „Nowy

dziennikarz, publicysta gazety „TAZ”, pisarz. W swo-

w starych mapach i introligatorstwie. Jest aktywny

Obywatel”. Mieszka w Zawierciu. Autorka książki

ich tekstach porusza między innymi tematykę

w Stowarzyszeniu „Lubavia”.

„Ziemia Jałowa. Opowieść o Zagłębiu”.

związaną z regionami Europy Środkowo-Wschod-
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niej, relacjami polsko-niemieckimi i życiem co-

Agencji Marketingowej Moma jako copywriterka

(1967) oraz Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym

Projekt „Dom na Wodzie” stał się precedensem

dziennym na pograniczu. Autor książek, m.in.

i PR-owiec.

Jorku (lata 1976–1977).

w skali kraju, wyznaczając standard do tego typu

„Odra. Życiorys pewnej rzeki”, „Adriatyk. Miejsca,
ludzie, historie”. Od 1983 roku mieszka w Berlinie.

Dr Michał Sikora

budownictwa. W roku 2013 został fundatorem

Anna Surówka

Dr inż. Marta Majka Wiśniewska

koordynatorka projektów w Fundacji OnWater.pl,

z wykształcenia inżynier środowiska. Od 2001 roku

edukacyjnymi w tematyce ochrony środowiska

Fundacji OnWater.pl, która zajmuje się projektami

działającej we Wrocławiu. Absolwentka Uniwer-

związana z sektorem pozarządowym, w którym

oraz tożsamości mieszkańców dorzecza Odry.

doktor nauk humanistycznych, filozof, socjolog,

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada

zajmuje się polityką środowiskową, prowadzi

Obecnie wspólnie z członkami Fundacji OnWater.

publicysta. Absolwent Wydziału Filologicznego

duże doświadczenie w przeprowadzaniu badań

działania strażnicze przy budowie obwodnicy

pl realizuje projekt Odra Centrum, pierwszego

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Związany

zaangażowania, które zdobyła podczas 10-letniej

Augustowa przez bagienną Dolinę Rospudy. Człon-

w Polsce pływającego ośrodka edukacyjno-kultu-

z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach,

pracy w Banku Zachodnim WBK. Od czterech lat

kini zarządów Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji

ralnego, miejsca spotkań ludzi związanych z wodą

gdzie był redaktorem naczelnym „Regionalnego

pracownik fundacji, koordynatorka projektów.

Greenmind. Współautorka i redaktorka licznych

i nie tylko.

Informatora Kulturalnego”.

W fundacji zajmuje się m.in. tworzeniem progra-

ekspertyz i publikacji dotyczących funduszy UE,

mów edukacyjnych, prowadzeniem warsztatów.

gospodarki wodnej, ochrony przyrody, ocen od-

Piotr Zdanowicz

działywania na środowisko, dostępu do informacji

pasjonat oraz badacz historii, kultury i przyrody

o środowisku oraz uspołeczniania decyzji istotnych

Górnego Śląska. Dziennikarz, autor lub współautor

Prof. Dorota Simonides
profesor zwyczajny etnologii i filologii polskiej,

Dr Małgorzata Tkacz-Janik

folklorystka, autorka wybitnych prac naukowych,

feministka, wykładowczyni akademicka, eduka-

dla środowiska. W fundacji koordynuje projekty

książek i reportaży, a także kilkunastu prelekcji,

członkini wielu międzynarodowych towarzystw

torka, niezależna dziennikarka. Obecnie pracuje

m.in. kontroli obywatelskiej nad wdrażaniem

kilkudziesięciu artykułów prasowych oraz kilkuset

naukowych, m.in. Folklore Fellows w Helsinkach.

w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach

w Polsce Konwencji z Aarhus. Od kilku lat jest

tysięcy fotografii o tematyce śląskiej. Pomysło-

W latach 1984–1990 była wiceprezydentką świa-

jako specjalistka ds. kulturowego dziedzictwa

ekspertką PZS ds. adaptacji do zmian klimatu,

dawca oraz współpomysłodawca rowerowych

towego towarzystwa etnologiczno-folklorystycz-

niematerialnego. Koncentruje się na odkrywaniu

analizuje wykorzystanie funduszy UE w tym

i pieszych szlaków krajoznawczych na terenie ziemi

nego. Otrzymała liczne nagrody i odznaczenia,

śląskiej herstorii oraz działaniach związanych

zakresie. Działa w koalicjach: Kocham Puszczę

kozielskiej, a także na obszarze Katowic, Mysłowic

m.in. europejską Nagrodę Herdera, Medal „Gloria

z budowaniem relacji w oparciu o kulturę zaan-

i Ratujmy Rzeki.

i Tychów. Poeta, muzyk i plastyk amator. Z zawodu

Artis”. Aktywna działaczka w Polskim Towarzystwie

gażowaną i wkluczającą. Radna Sejmiku Śląskiego

Ludoznawczym (w latach 1998–2005 prezes Za-

IV kadencji, pełnomocniczka Kongresu Kobiet

Dr Aleksander Wolski

rządu Głównego). Przez około 30 lat kierowała

w województwie śląskim (od 2009 roku), szefowa

doktor nauk społecznych w zakresie socjologii.

Michał Zygmunt

Katedrą Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego

Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady

Autor artykułów z zakresu socjologii (głównie

gitarzysta i kompozytor zafascynowany odkrywa-

oraz prowadziła wykłady na wielu uniwersytetach

Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Rady Honorowej

mezostruktur społecznych, społeczności lokalnych,

niem dawnych światów. Zbiera pojedyncze dźwięki

europejskich, m.in. w Szwajcarii i Austrii. Autorka

Fundacji „Iskierka” oraz Zarządu Stowarzyszenia

zastosowania komunikacji społecznej i konsultacji

i wykorzystuje w muzyce równorzędnie obok

ponad 340 publikacji naukowych i popularyza-

Szlakiem Kobiet. Pomysłodawczyni Śląskiego

społecznych). Dziekan Wydziału Zamiejscowego

gitar i innych instrumentów. Chętnie sampluje

torskich o folklorze, kulturze ludowej. Prowadziła

Szlaku Kobiet. Laureatka dziesiątków wyróżnień

GWSH w Żorach. Długoletni praktyk z zakresu

z archiwalnych nagrań i przy ich pomocy ożywia

krajowe i międzynarodowe zespoły naukowo-ba-

i nagród za pracę na rzecz społeczeństwa obywa-

rozwoju osobistego w zakresie relaksu i medytacji.

duchy z przeszłości. Cechą jego twórczości jest

dawcze, w tym badania nad baśniami, podaniami

telskiego. Współtworzy od dwóch lat Klub Książki

Wielokrotnie uczestniczył w audycjach radiowych

eklektyczne połączenie różnych gatunków muzyki,

ludowymi nadodrza.

Kobiecej działający w województwie śląskim.

i telewizyjnych w roli eksperta. Swoje zaintere-

„wsiowych” i światowych, awangardy z tradycją.

Iwona Sobczyk

Henryk Waniek

sowania zawodowe w zakresie socjologii łączy

Jest autorem 11 płyt, które nagrał zarówno solo,

z osiągnięciami filozofii taoistycznej, rozwojem du-

jak i we współpracy ze znakomitymi muzykami

dziennikarka, fotografka, kulturoznawczyni. Ab-

absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,

chowym oraz fizyką kwantową. Członek zespołu

w najlepszych studiach nagrań. Współpracował

solwentka Uniwersytetu Śląskiego. Od 2007 do

malarz surrealista, grafik i rysownik. Współtwórca

doradczego ds. żeglugi śródlądowej, działającego

m.in. z takimi muzykami, jak: Jan Bang, Erik Honoré,

2018 roku związana z „Gazetą Wyborczą”, kiero-

katowickiej grupy „Oneiron”. Polihistor, silesiani-

przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Nils Petter Molvær, Roli Mosimann, Arve Henriksen.

wała również działem kultury katowickiej redakcji

sta, znawca ezoteryki. Autor kilkunastu książek.

„Gazety”. Jej teksty ukazywały się m.in. w „Dużym

Twórca licznych plakatów, ilustracji i scenografii

Kamil Zaremba

Formacie” i „Wysokich Obcasach”. Obecnie współ-

scenicznych. Uczestniczył w ponad stu polskich

fundator i prezes Fundacji OnWater.pl. W latach

nad Odrą. Autor muzyki filmowej i ilustracyjnej,

pracowniczka „Gazety Wyborczej” i dziennikarski

i zagranicznych wystawach indywidualnych i zbio-

2005–2013 właściciel, twórca i wykonawca bu-

twórca słuchowisk.

„wolny strzelec”. Od 2019 roku współtworzy zespół

rowych. Stypendysta Rządu Włoskiego we Florencji

dowy pierwszego w Polsce domu na wodzie.

elektronik, budowlaniec oraz magister teologii.

Pomysłodawca serii Odra Guitars – instrumentów zbudowanych wyłącznie z drzew rosnących
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