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Szóżyper Karol

szóżczóżupaka szóżuka

Dawno dawno temu

na rzóżece Odrzóże

Zabawa im w Glowie

Po pracy Trudzóżie

Bo to naprawDe

weseli Ludzóżie

a Ropucha

sie smieje

od ucha do ucha

WyDra zóż Bobrem 

w Rzóżece Figluje

Bocian

zóżimorodka wypatruje

A Pasikonik

Koncertuje

W Odrze żyją różne gatunki ryb 
słodkowodnych, od malutkich cier-
ników aż po ogromne sumy. Filipek 
łowił często na wędkę płotki i lesz-
cze. Smażona ryba była ulubioną po-
trawą szypra Karola. Pewnego razu 
Filipkowi udało się złowić wielkiego 
szczupaka. Bosman Paweł pomógł 
mu wyciągnąć rybę z wody. Cóż to 
była za uczta tego wieczoru!

Na nadrzecznych kamieniach i pniach 
zwalonych drzew wygrzewały się w sło-
neczne dni różne nadwodne gady, np. 
jaszczurki zwinki. Filipek nieraz widział 
w przybrzeżnym błocie  różne żaby i ro-
puchy, a raz nawet zobaczył płochliwego 
żółwia błotnego. Gad właśnie zsuwał się 
ze starego pnia do wody. Plusnęło i już go 
nie było.

Filipek ma 10 lat. Tej 
jesieni po raz pierwszy 
wyruszył w podróż rzeką 
Odrą. Uczy się żeglar-
stwa rzecznego od ojca 
i brata. 

Od pokoleń polska ro-
dzina Wieczorków spła-
wiała towary z Opola do 
Szczecina: przed wielu 
laty były to pnie drzew 
powiązane w tratwy. 
Z czasem, gdy można 
było już kupić prawdzi-
wą barkę rzeczną, także 
inne towary, jak zboże 
albo sól.

Filipek i jego załoga wy-
ruszyli z Opola i pły-
ną z biegiem Odry. Jak 
w starej odrzańskiej 
piosence, którą śpiewali 
dawniej polscy flisacy:

Ojciec Filipka, Karol, jest szyprem* na mataczce*. Starszy 
brat Filipka, Paweł, jest bosmanem*. Ich mataczka prze-
wozi Odrą zboże do portu w Szczecinie.  
 
Gdy mataczka wpływa do śluzy, wrota zamykają się, 
a woda zaczyna opadać, ojciec opowiada Filipkowi, jak 
dawniej pokonywano progi wodne. Trzeba było rozła-
dować cały towar z barki, opuścić ją na linach na dolny 
poziom wody i ponownie załadować. Było to trudne, nie-
bezpieczne i trwało bardzo długo, więc teraz dzięki śluzie 
żeglarzom rzecznym podróżuje się wygodniej.

Na mataczce pracuje się od rana do wieczora: Filipek czy-
ści pokład, łowi ryby, pomaga  przygotować posiłki, zmy-
wa naczynia, zwija liny… pracowity jest dzień żeglarza! 

Uczy się też wielu ważnych rzeczy: gdzie w Odrze znajdują 
się miejsca niebezpieczne, jak omijać groźne wiry wod-
ne. Potrafi wiązać żeglarskie węzły i rozpoznawać strony 
świata po układzie gwiazd. Wie, skąd wieją wiatry i jaką 
przynoszą pogodę. 

To pierwsza podróż Filipka rzeką Odrą. Dla-
tego musi przejść „chrzest”, aby stać się praw-
dziwym żeglarzem. Nocą szyper i bosman 
zabierają chłopca na ląd w miejscu, gdzie 
rośnie gęsty las. Tam urządzają polowanie 
na „rapselboka”. Filipek stoi z otwartym wor-
kiem, do którego ma schwytać „rapselboka”, 
przez długie nocne godziny. Dopiero o świ-
cie wraca załoga i wyjaśnia, że żadnego „rap-
selboka” nie ma.

Czy świeci słońce, czy deszcz pada, na mataczce ciągle coś się 
dzieje. Pracy jest dużo, ale też w wolnych chwilach szyper i bos-
man opowiadają różne historie albo śpiewają odrzańskie pio-
senki. To doświadczeni ludzie, którzy wiele widzieli i znają się 
na różnych sprawach. Nikt nie zna Odry tak, jak oni. 

W opowieściach wspominają czasem zjawiska złe i groźne, np. 
powodzie. Ta sama ukochana Odra, na której spędzają niemal 
całe życie, czasem po obfitych deszczach gwałtownie występuje 
z brzegów, zatapia domy i ogrody, wyrywa drzewa, a ludzie ra-
tują swój dobytek na łodziach.

Jednak także dzięki Odrze pracują koła wodne, napędzające 
młyny, gdzie miele się zboże, i kuźnie, w których kuje się żelazo.

„Mataczkarze” kochają swoją Odrę. Gdy 
nadejdzie zima i rzeka zamarznie, cze-
kają w miejskim porcie i nie mogą się 
doczekać kolejnego rejsu. Filipek cho-
dzi wtedy do szkoły. Musi zdobywać 
wiedzę, kształcić się, aby być tak mądry 
i dzielny jak ojciec i brat.

Gdy tylko nadejdzie wiosna i lody stop-
nieją, Filipek i cała jego załoga znów 
ruszą w drogę. Odwiedzą znane miej-
sca i zobaczą, co się zmieniło nad Odrą 
w ciągu roku. A może już pracuje nowo 
zbudowana huta?

Za dzielność i wytrwałość chłopiec zostaje na-
grodzony: szyper mianuje go żeglarzem rzecz-
nym. Musi jeszcze wykąpać się w Odrze, żeby 
rzeka zawsze była mu przyjazna. Filipek od 
dziecka pływał jak ryba, więc chętnie wskakuje 
do wody, tuż obok drewnianego mostu.

W lasach na brzegach Odry żyje mnóstwo zwie-
rząt, które przychodzą do rzeki, aby napić się 
wody. Wczesnym rankiem z mataczki można 
było zobaczyć jelenie i sarny, dziki i lisy. A w sa-
mej rzece, na płytkich wodach przybrzeżnych, 
pojawiały się czasem całe rodziny bobrów, któ-
re ostrymi zębami ścinały nawet grube drzewa, 
albo figlujące w wodzie zwinne wydry.

W nadodrzańskich la-
sach i szuwarach mają 
swoje gniazda liczne 
gatunki ptaków. Do 
największych z nich 
należy czapla siwa, 
prawie tak duża, jak 
bocian. Filipek obser-
wował kolonie cza-
plich gniazd na wy-
sokich drzewach nad 
Odrą. Wokół mataczki 
codziennie unosiły się 
rybitwy rzeczne, a po 
wodzie pływały per-
kozy i barwne kaczki 
krzyżówki. Ale naj-
bardziej kolorowy pta-
szek nad Odrą, ulu-
biony przez Filipka, to 
zimorodek!

Nad wodą zawsze roi się od komarów. Filipek był dzielny i nie 
skarżył się na liczne swędzące ukąszenia, ale za to lubił szcze-
gólnie te owady, które żywiły się komarami. Należy do nich 
ważka – świtezianka błyszcząca. Niebieskie ważki to samce, 
a zielone – to samiczki. W ciągu dnia nad wodą pojawiały się 
kolorowe motyle. Wieczorami na brzegach Odry wśród wyso-
kich traw słychać było znajome cykanie – to pasikonik zielony 
wygrywał swoje koncerty.

Rośnie reż* na polu
Bydzie chleb, bydzie chleb
Przyniesie nom Odra
Mocka* ryb, mocka ryb.

Słowniczek staropolski
mocka – wiele, mnóstwo
reż – żyto 

Od Opola droga wiedzie
Dniem i nocą po wodzie;

Brzeg, Oława, Stary Wrocław,
Piykne miasto po drodze.

Głogów, Krosno, dalej Frankfurt,
Oglądómy wielki świat,

Do Szczecina dopływómy
Ojciec, jo i starszy brat. Słowniczek staropolski

mataczka – barka rzeczna

Słowniczek żeglarski
bosman – oficer na barce
szyper – kapitan na barce lub na łodzi

Życie nasze jest wesołe
Każdy naszej Odrze rod*
I chce pływać na mataczce
Podwiel* styknie* zdrowych lot.

Słowniczek staropolski
podwiel – dopóki
rad – zadowolony; chętny
styknąć – starczyć 

ZRÓB TO SAM!

Ale też ogląda po drodze piękne śląskie miasta i wsie, 
młyny i mosty, pola i lasy.

To nie Koniec

Odwroc

kartke

Szóżukajac Rapselboka

usmiali sie Dobrzóże

Zeglarzóże wieDzóża

obdarzóżeni szóżczóżodrzóże
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Plan Opola i okolic
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