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Lekcja 2 

 

Temat: Niezwykli mieszkańcy Urzecza. 

Cele: 

-wiemy, na jakim obszarze Mazowsza znajduje się Urzecze; 

-potrafimy podać wiek, z którego pochodzi najstarszy zapis o Urzeczu; 

-dowiemy się kim byli i czym zajmowali się mieszkańcy Urzecza. 

Opis lekcji: 

-zapoznamy się z informacjami o pracy flisaków; 

-spróbujemy wyobrazić sobie krajobraz nadwiślańskiego Urzecza; 

-poznamy ciekawostki związane z naszym regionem 

Materiały: 

notatka, zeszyt, Łukasz Maurycy Stanaszek - wiersz "Flisak" ( ze zbioru "Nadwiślańskie Urzecze") 

Porządek lekcji 

1.Zacznijmy od zapisu tematu i celu lekcji w zeszycie. 

2.Przechodzimy do uważnego przeczytania notatki. Zwrócicie zapewne uwagę na tajemnicze wyrazy, które 

pojawiły się w wierszu już na naszej poprzedniej lekcji: 

Wisła w przeszłości była głównym traktem komunikacyjnym Polski o dużym znaczeniu handlowym. Pływało 

wiele rodzajów jednostek rzecznych, którymi spławiano wiele towarów. Znaczna część mieszkańców 

Urzecza zajmowała się spływem różnych towarów - zboża, drewna ,nawet soli z Wieliczki. 

Spływem po Wiśle (inaczej flisem) zajmowali się ludzie , których nazywano flisakami lub orylami. 

Mieszkańcy Urzecza posiadali odrębny język, własne piękne stroje i rzeczne obyczaje. Ludność tam 

zamieszkała zajmowała się handlem wiślanym ,rybołówstwem oraz budownictwem. 

Krajobraz Urzecza wyróżniały chruściane płoty(chrust - suche gałęzie odłamane od drzewa), wały ochronne, 

przystanie rzeczne , liczne wiatraki oraz wierzby i topole. 

3.A teraz odpowiadamy w zeszycie na pytanie (pytanie przepisujemy do zeszytu): Kim byli i czym zajmowali 

się flisacy? Piszemy starannie, odpowiadamy pełnym zdaniem.  

4.Zapoznajmy się z wierszem "Flisak" umieszczonym na końcu tej lekcji. 

Praca domowa do sprawdzenia: 

Pora na ilustrację znajdującą się na dole. Można ją przerysować do zeszytu, pięknie pokolorować albo 

wydrukować, pokolorować i wkleić do zeszytu. Robicie zdjęcia wykonanej pracy i przesyłacie na mój adres 

mailowy. Macie czas! Do końca tygodnia  

Dla zainteresowanych: 

Ciekawostki: 

Urzecze- nazwa oznacza teren położony "u rzeki". 

Orylem nazywano również taniec, który obok oberka był niezwykle popularny na ziemi czerskiej w XIX 

wieku. 

Jeszcze do niedawna można było zobaczyć w okolicach Otwocka ,Konstancina-Jeziorny wiele domów i 



budynków gospodarczych wykonanych z bali, które w znacznej części przypłynęły Wisłą z południowej 

polski jako tratwy flisackie. 

Dowiedz się więcej! 

https://urzecze.pl/ 

 

„Flisak” 

Na południu hen daleko 

Mieszkał FLISAK tuż nad rzeką 

 

Miał on chatę na pagórku 

No i bardzo piękną córkę 

 

Kiedy tylko zima przeszła  

No i z Wisły kra odeszła 

 

Dom opuszczał swój malutki 

Wsiadał szybko do swej łódki 

Albo raczej na GALAREK  

By zarobić trochę marek… 

 

Płynął z drewnem do Torunia 

Woził sól aż do Bydgoszczy 

Zatrzymywał się czasami  

Gdzieś pod CZERSKIEM na Mazowszu 

 

Zapamiętał co lud rzecze 

Że to miejsce zwą URZECZEM 

Bo u rzeki położone 

Dobrą ziemią naznaczone 

 

 

I choć czasem je topiło  

tu się ludziom nieźle żyło… 

 

Tuż przy wielkiej rzecznej strudze 

Stała karczma na BINDUDZE 

Bo tak dziwnie nazywali 

Tam gdzie łodzie cumowali 

 

Flisak  zdziwił się na chwile 

Że go wszyscy zwą ORYLEM 

Na bok poszły jednak swary 

Bo sprzedane już towary… 

Dobrze starzy ludzie rzeczą 

Że najlepiej na URZECZU! 

 

Nie popłynął flisak dalej 

W obce i odległe strony 

A kieszenie napełniwszy  

Mógł powrócić wnet do żony… 

 

Kiedy przybył do rodziny 

Ta do niego tak mu rzecze 

Po co mamy się tu męczyć? 

Zamieszkajmy na URZECZU! 

https://urzecze.pl/


 

  



 


