
POLSKI CECH  
FLISAKÓW, 
SZKUTNIKÓW  
I STERNIKÓW

Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników  
utworzony został przez pasjonatów i spadkobierców 
tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Od ponad 30 lat spotykamy się nad rzekami Polski 
i Europy działając wspólnie podczas prac szkutni-
czych, spławu drewna i festiwali rzecznych. 
Jako Stowarzyszenie działamy od 9 lutego 2019 roku.

Kultywujemy dziedzictwo naszych przodków – tra-
dycje wodniackie budowy jednostek śródlądowych 
tratew i tradycyjnych łodzi tj.: szkut, kryp, galarów, 
batów, dubasów… Przybliżamy obyczaje, dbamy  
o pamięć i upowszechnianie zanikających, rzadkich 
zawodów. Staramy się jak najwierniej prezento-
wać rzemieślniczą spuściznę naszych pradziadów.  
Odtwarzamy techniki spławu drewna, tradycyjnej 
budowy łodzi rzecznych, jak i aspektów kulturowych 
związanych z zawodami stowarzyszenia.

Nasi członkowie chętnie dzielą się swoją wiedzą,  
doświadczeniem i kunsztem. W tym celu organizu-
jemy flisy i szkolenia z zakresu budowy jednostek  
pływających. 

Na początku XX w. flisactwo zaczęło podupadać 
za sprawą kolei żelaznej. Flis długodystansowy do 
Gdańska, a flisak jako zawód, przestały istnieć w po-
łowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Ostatnia tratwa 
drzewna przewoziła towar w 1968 roku.

Tratwą przez lubuskie 
– FLIS ODRZAŃSKI 2021
Projekt współfinansowany 
przez Województwo Lubuskie

DOŁĄCZ DO NAS ! 
Czekamy na Ciebie 
w  wyznaczonych miejscach postoju
(patrz aktualny harmonogram) 
– sam wybierasz jaki odcinek chcesz 
z nami przepłynąć i ile dni będziesz 
w naszym doborowym towarzystwie! 

Uczestnictwo w spływie jest bezpłatne,  
po Twojej stronie są koszty dojazdu, 
wyżywienia, noclegu oraz śluzowania. 
Miasta gospodarze goszczący nas  
na postojach i noclegach zapewniają  
drobny poczęstunek oraz organizują miejsca  
gdzie można rozbić namiot, skorzystać  
z sanitariatów oraz naładować telefon. 

Zapraszamy również wszystkich sympatyków  
tej wyprawy, którzy chcą nam kibicować na lądzie. 
Liczymy na wspólne spotkania i doping,  
bez względu na warunki pogodowe.

Komodor Arkadiusz Drulis
Retman Mieczysław Łabęcki
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ORGANIZATOR:
www.cechflis.pl



Czy to w dzień, czy o zachodzie,
Zmieszana z hukiem fal
Leci nasza pieśń po wodzie,
Niesiona wichrem w dal.

Od ćwierć wieku FLIS skupia miłośników żeglugi 
po Odrze. Flis został tak nazwany nie bez powodu  
– na czele corocznego rejsu, przez większą część trasy 
płynie tratwa budowana przez flisaków przyjeżdża-
jących nad Odrę. Przez dwa tygodnie grupa pozy-
tywnie zakręconych ludzi na kajakach, SUP, żaglów-
kach, łodziach motorowych przepływa rzeką Odrą na  
wyznaczonych odcinkach. Najdłuższy flis przebiegał 
od czeskiego Bohumina do Szczecina.

Flisacy, zwani Odrokami, łodziarzami i matackorzami  
przez Niemców nazywani „Wasserpolakami”, któ-
rych przodkowie byli zawodowymi flisakami, będą 
opowiadali o warsztacie pracy flisaków, narzędziach,  
metodach i technice pracy. 

Na trasie flisu będzie można zapoznać się:

ze specyf icznym słownictwem (drygawka, śryk, 
sprysa);

zwyczajami (szczególnie interesujący był zwyczaj 
włączania nowicjuszy – „frycowania”, w folklorze  
odrzańskim znany jako najstarszy zwyczaj wodnia-
ków. Na Odrze najczęściej odbywało się to na 444 km  
rzeki na „Diabelskiej Górze”, noszącej zresztą oficjalną  
nazwę Biała Góra);

strojami;

pieśniami (najbardziej typowym dla flisu gatunkiem 
literackim, a mianowicie z tzw. „geografią rymowaną” 
– gatunek ten wymieniał główne miasta tras  
flisackich, a jego główną funkcją było zapamiętywanie  
kolejności miast i wiosek leżących na trasie do 
Szczecina.

FLISACY
W słońcu czy w blasku gwiazd
Wiele mijamy miast.
Z góry hen, gdzieś spod Krakowa
Wieziemy tu nasz plon.

Choć płyniemy wciąż w szeregu
Przez smutne, długie dnie,
Ale każdy gdzieś na brzegu
Zostawił serce swe.

I choć kochania żal,
Płyniemy z prądem w dal.
Ale każdy wróci z drogi
Do swej niebogi znów.

Poprzez lasy, poprzez bory
Płyniemy z biegiem wód,
Przez trzy państwa, trzy zabory
Gdzie żyje Polski lud.

Od gór aż hen pod Tczew,
Rozbrzmiewa polski śpiew.
A ten lud, choć nosi pęta,
Pamięta dawne dni, 
Pamięta dawne dni.

(wariant chóru „Dana”)


