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Historia Fisu



Flis Odrzański ‘96

 bierzemy udział w konkursie „Odra, nad którą 
mieszkam”,

 cieszymy się, że popłyniemy Odrą,

 poznajemy walory turystyczne rzeki,

 zastanawiamy się dlaczego Odra jest 
zaniedbana,

 podejmujemy działania, aby Flis odbył sie 
ponownie.



Flis Odrzański ‘97

 znów płyniemy i wpatrujemy się w rzekę,

 znamy historię Odry, wiemy co dawniej nią 
transportowano i dlaczego dziś jest pusta,

 wiemy jak usunąć wieloletnie zaniedbania,

 wiemy, że dla mieszkańców miast 
nadodrzańskich jesteśmy dużą atrakcją,

 wiemy, że rzeka stwarza zagrożenie 
powodziowe.



Flis Odrzański ‘98

 no i stało się, rzeka wylała, płyniemy i 
oglądamy tego skutki,

 jesteśmy juz prawie ekspertami, wiemy co boli 
rzekę,

 rzeka prosi o rozwinięcie 3T, czyli transportu, 
tranzytu, turystyki,

 hasło Flisu dla przewoźników: ”Jeśli kochasz 
przyrodę, zamiast szosy wybierz wodę”.



Flis Odrzański ‘99

 Rządowe plany 
zagospodarowania Odry 
odwlekane w czasie

 Brak informacji o 
turystycznym szlaku Odry.

 Władze lokalne działając w 
pojedynkę są zbyt słabe.

 Brak wyznaczonych i 
uzbrojonych nabrzeży dla 
turystów.

 Zanik tradycji kulturalnych 
na Odrze.

 Społeczeństwo mało wie o 
problemach Odry.

 Nie czekając, zróbmy co 
możemy własnymi 
środkami.

 Trzeba go opracować.

 Trzeba zjednoczyć siły 
tworząc Lobby Odrzańskie.

 Trzeba je zorganizować.

 Trzeba przywrócić dawne 
wodniackie obrzędy i 
uroczystości (np. Wianki na 
Odrze, flisactwo)

 Trzeba wyjść naprzeciw z 
informacjami (dydaktyka).

Co jest do naprawienia? Co trzeba zrobić żeby to zmienić?



Ekspedycja wodna
Flis Odrzański

LATA 1999 - 2004
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Wnioski końcowe



Flis Odrzański jest jedną z 
najatrakcyjniejszych ekspedycji wodnych 
rozwijających turystyczną i rekreacyjną

funkcję Odry



Imponujący jest wkład pracy młodzieży i 
studentów w rozwijanie rekreacyjnej i 

turystycznej funkcji Odry, a także 
propagowanie walorów kulturowych 

regionu i Polski



Przedstawione w referacie formy i metody
oddziaływania Flisu na świadomość społeczną
mieszkańców miast nadodrzańskich potwierdzają jego
ważną rolę w edukacji kulturowej społeczeństwa.
Najważniejsze z nich to:

prezentacja przez uczestników Flisu widowisk o
tematyce odrzańskiej, o zwyczajach i obrzędach flisackich,

spotkania integracyjne władz lokalnych na pokładzie
statku z uczestnikami Flisu,

zainteresowanie mieszkańców i wodniaków
publikacjami, które między innymi prezentują walory
przyrodnicze i antropologiczne Odry,

prowadzenie wśród młodzieży działalności edukacyjnej
poprzez organizację konkursów i gier dydaktycznych,

propagowanie tradycji polskiego flisactwa, poprzez
spotkania z flisakami na tratwie, podczas których
zainteresowani turyści poznają specyfikę zawodu flisaka a
także zasady budowy i spławu tratew.



Świadomi rangi i znaczenia rzeki dla 
rozwoju miast nadodrzańskich 

przedstawiciele władz i mieszkańcy 
zintegrowali swoje środowiska wokół

budowy przystani rzecznych i organizacji 
imprez nad Odrą.



Wśród mieszkańców wzrosło 
zainteresowanie historią własnego 

miasta, stąd wiele lokalnych publikacji 
prezentujących walory turystyczne i 
historię regionów nadodrzańskich.



Należy oczekiwać, że kolejne Flisy 
Odrzańskie będą jeszcze bardziej 

przyczyniać się do rozwoju na Odrze 
funkcji rekreacyjno-turystycznej, w 

której edukacja kulturowa 
społeczeństwa będzie odgrywać

znaczącą rolę. 



Nowe porty na Odrze 2007



Rok Liczba obiektów Nazwa przystani, portu

1996 brak Nad Odrą stare zniszczone, opuszczone 

nabrzeża, np. marina i przystań 

kajakowa w Nowej Soli

1999 1 1. Nowa Sól – Marina i przystań 

kajakowa

2002 3 1. Cigacice – przystań turystyczna nad 

Odrą

2. Kostrzyn – port rzeczny nad Wartą

3. Nowa Sól – Marina i przystań kajakowa

2002 -2004 - Powstaje „Koncepcja Turystycznego i 

Rekreacyjnego Zagospodarowania 

Odry” – powołane zostaje 

Stowarzyszenie na Rzecz Miast i 

Gmin Nadodrzańskich

Rozwój portów i przystani turystycznych na Odrze



Rozwój portów i przystani turystycznych na Odrze

Rok Liczba obiektów Nazwa przystani, portu

2005 5 1. Krosno Odrzańskie – przystań 

pasażerska dla dużych i małych 

jednostek, promenada

2. Cigacice – nabrzeże turystyczne dla 

małych jednostek w kanale 

portowym

3. Nowa Sól – Marina i przystań 

kajakowa 

4. Cigacice – przystań turystyczna nad 

Odrą

5. Kostrzyn – port rzeczny nad Wartą

2006 6 1. Uraz – przystań turystyczna (etap I)

2. Nowa Sól – Marina i przystań 

kajakowa 

3. Cigacice – przystań turystyczna nad 

Odrą

4. Kostrzyn – port rzeczny nad Wartą

5. Krosno Odrzańskie – przystań 

pasażerska dla dużych i małych 

jednostek, promenada

6. Cigacice – nabrzeże turystyczne dla 

małych jednostek w kanale portowym



Rok Liczba obiektów Nazwa przystani, portu

2007 10 1. Nowa Sól – przystań pasażerska, 

promenada, most (kładka), taras 

widokowy, amfiteatr;

2. Cigacice – przystań pasażerska, 

promenada, w  kanale portowym;

3. Bytom Odrzański – przystań 

pasażerska dla dużych i małych 

jednostek, promenada;

4. Uraz – zakończenie budowy 

przystani turystycznej;

5. Mieszkowice / Gozdowice –

przystań promowa, punkt 

odprawy granicznej;

6. Nowa Sól – Marina i przystań 

kajakowa 

7. Cigacice – przystań turystyczna nad 

Odrą

8. Kostrzyn – port rzeczny nad Wartą

9. Krosno Odrzańskie – przystań 

pasażerska dla dużych i małych 

jednostek, promenada

10. Cigacice – nabrzeże turystyczne dla 

małych jednostek w kanale 

portowym

Rozwój portów i przystani turystycznych na Odrze



1.Uraz – port turystyczny (II etap otwarcia)



1.Uraz – port turystyczny (II etap otwarcia)



2.Bytom Odrzański



Bytom Odrzański – port pasażerski dla dużych i małych jednostek



Burmistrz Bytomia otwiera port pasażerski



Uczestnicy uroczystości



Rzucamy butelkę szampana

Fajerwerki ogłaszają otwarcie portu



Uderzenie dzwonu na Wiwat



Występy artystyczne



Wiwat port



Rada Miasta nadaje organizatorowi Flisów Odrzańskich Elżbiecie Marszałek 

tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia Odrzańskiego



3. Nowa Sól

Widok ogólny na nową inwestycję, 

kładka między dwoma brzegami

Pobudowany na brzegu prawym 

amfiteatr



Urządzenia portowe (dalby, kładka) 

przystań dla statków pasażerskich

Punkt widokowy i restauracja, 

początek promenady wzdłuż Odry



Marina i przystań kajakowa, nabrzeże na brzegu lewym (zbudowana wcześniej)



Marina i przystań kajakowa, nabrzeże na brzegu lewym (zbudowana wcześniej)



Prezydent poddawany obrządkowi Chrztu Morskiego



Odkopane średniowieczne schody do rzeki



4. Cigacice – port pasażerski dla dużych jednostek



Port w Cigacicach



Port w Cigacicach



Tablica informacyjna

Promenada wzdłuż nabrzeża portowego



Przygotowanie do przecięcia wstęgi

Brawo!! Wstęga została przecięta



Pan Burmistrz Sulechowa z dumą mówi o swoim nowym porcie pasażerskim.



Pan Burmistrz Sulechowa z dumą mówi o swoim nowym porcie pasażerskim.



Wcześniej zbudowany port w Cigacicach na Odrze



5. Mieszkowice / Gozdowice

Przystań promowa – odprawa graniczna, pole biwakowe



Przystań promowa – odprawa graniczna, pole biwakowe



Małe nabrzeża na Odrze



Przystań wodna z ogródkiem gastronomicznym (Wrocław)



Przed śluzą Lipki schody i kamienne 

nabrzeże – na trawie łódki

W pobliżu Oławy 

- schodki kamienne do rzeki 



Schodki do rzeki przed śluzą Oława 

Przed Chobienią (przeprawa promowa) 

– prywatne nabrzeże



1. Scinawa





Port w Krośnie Odrzańskim – otwarty w 2005



Tort dla Flisaków w 10 rocznicę Flisu (2006 r.)



Port w Krośnie Odrzańskim zaprasza na Flis Odrzański 2006



Powitanie w Krośnie Odrzańskim 2007 



Powitanie w Krośnie Odrzańskim 2007



Największa atrakcja Flisu - tratwa





Spontaniczne powitania 
Flisu Odrzańskiego 2007 

przez mieszkańców i władze małych 
miejscowości nadodrzańskich



1.Będowo

Powitanie na trasie (bez zapowiedzi – zaskoczenie i miła niespodzianka)



2. Nietków - powitanie i krótki postój (specjalne zaproszenie) 







Władze Nietkowa na pokładzie „Aquatora”



Na pożegnanie chleb z solą



3. Gostchorze - tradycyjne (od trzech lat) powitanie (zaproszenie do 

odwiedzenia słowiańskiego grodu). 

Pani Sołtys tradycyjnie wita chlebem i solą





1. Przystań Turystyczna Gostchorze 508 km



4. Powitanie we wsi Wietszyce, gmina Pęcław to już legenda… 

Pęcław I ze swoim plemieniem Dziadoszan wraz z władzami Głogowa wita Flis. 

Tak wyglądało powitanie i postój w 2006 r.



,







Wspólne zdjęcie nad odrą



Plener plastyczny nad Odrą



Wozimy dzieci po Odrze (jak w każdym porcie) 



W polu nad Odrą boisko 



W polu nad Odrą „Dmuchany zamek” dla dzieci



Flisacki Neptun ze świtą okazuje swoją łaskę władzom i 

dokonuje akty chrztu



Sponsor głogowski stawia w polu pod chmurką 

Flisakom kolację



Nowy wójt podtrzymuje tradycje i wraz z nowym prezydentem Głogowa wita gości 





Dziękujemy gospodarzom tańcem morskim 



Połęcko – władze i mieszkańcy wsi Połęcko oraz powiatu Maszewo wywołują 

nas komórką i proszą o zatrzymanie Flisu chociaż na 20 minut.

Zatrzymujemy się – gospodarze gorąco witają, wręczają pamiątkowe 

certyfikaty, Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na kawę, soki i ciasto 







Mieszkańcy pragną włączyć się do realizacji „Koncepcji Turystycznego i 

Rekreacyjnego Zagospodarowania Odry” – czyli już „Zachorowali na Odrę”  Brawo!!!



Malczyce – tradycyjnie (od czterech lat) witają nas i pozdrawiają władze, straż 

pożarna i mieszkańcy (niestety nabrzeże w Malczycach zbyt płytkie, statki 

pasażerskie nie mogą dopływać).






