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Wciąż to pamiętam: piękne białe statki odbijające się od tafli błękitnej Wisły, na nich 

pasażerowie, ich ładunki - skrzynki pełne warzyw i owoców, gęsi, kaczki, kwiczące w 

workach prosiak. Ciężka, ale i wspaniała praca. Prawdziwe wiślane życie. 

Tak swoje 45 lat pracy na wiślanych barkach, statkach pasażerskich, motorowcach i 

parowcach wspominał kapitan Stanisław Fidelis, autor wydanej właśnie przez Płocki Ośrodek 

Kultury i Sztuki książki "Wisła, rzeka mojego życia. Statki i ich załogi". Na sobotnią 

promocję jego wspomnień w Domu Darmstadt przyszły takie tłumy, że dla wielu osób 

zwyczajnie zabrakło krzeseł! 

 

Biała flota 
Nim przemówił emerytowany kapitan, w temat wprowadził wszystkich Paweł Śliwiński - 

ubrany w piękny mundur kapitana statku pasażerskiego z lat 30. - przyjaciel autora, potomek 

płockich wodniaków i także pasjonat tematu. 

Przypomniał zebranym coś, w co właściwie w tym momencie trudno uwierzyć - że Płock był 

przez całe wieki miastem portowym, wszystkimi swymi nerwami związanym z rzeką. Że już 

w średniowieczu po naszej Wiśle pływały szkuty, galary, baty, w XIX wieku żeglugę 

opanowały statki parowe, pojawili się prywatni armatorzy, w Płocku np. zasłużona rodzina 

Górnickich. Na przełomie XIX i XX wieku po Wiśle pływało 120 jednostek. W 

międzywojniu żegluga śródlądowa kwitła, niestety - w czasie wojny podupadła. I już nigdy 

się nie podniosła. Po wojnie statki kursowały, ale coraz mniej było pasażerów, coraz mniej 

towarów, coraz mniej pomysłów na żeglugę 

- W latach 90. żegluga na Wiśle w praktyce przestała istnieć - mówił Śliwiński. - 

Bocznokołowce zostały zniszczone, podczas gdy w takiej Szwajcarii np. potrafiono zachować 

aż 13 jednostek! Mają po 100 lat i wciąż pływają. My nie potrafiliśmy zachować swych 

pamiątek. Płock także odwrócił się od Wisły. Na szczęście ludzie tacy jak kapitan Stanisław 

Fidelis stoją na straży pamięci tych wspaniałych czasów, kiedy biała flota - bo wszystkie 

wiślane statki malowane były na biało - panowała na rzece. Którzy robią wszystko, by życie 

nad rzekę wróciło. 

 

Marzenia o żegludze 
Potem było już o kapitanie Fidelisie, człowieku, którego życie śmiało mogłoby posłużyć za 

scenariusz wspaniałego filmu. Kapitan urodził się w Czerwińsku nad Wisłą, od dziecka 

oglądał, jak po rzece suną dumne tylnokołowce, parowe holowniki, berlinki z dziobami 

pomalowanymi w kolorowe paski. Pomagał panu Sędzickiemu, staremu wiślanemu 

przewoźnikowi, który na swej ośmiometrowej łodzi z żaglem i wiosłami woził ludzi, owoce i 

warzywa z kampinoskiego Śladowa do Czerwińska. I marzył, by jak jego bracia zostać 

prawdziwym marynarzem. Obiecał sobie wtedy, że jeśli marzenie się spełni, każdego dnia, na 

każdym stanowisku na statku, będzie pisał pamiętniki. 

I spełniło się - Stanisław Fidelis na początku lat 60., jako 18-letni chłopak zaczął pracę na 

rzece. Na początku na barce "Danusia" u szypra Siwanowicza z Radziwia. Potem były 

pogłębiarka parkowa "Perła", motorówka "Kuba", i wreszcie – wymarzona 

praca warszawskim przedsiębiorstwie Żegluga na Wiśle. Tylko że znowu na barce. Kapitan 

Fidelis w swej książce pisze, że choć nauczył się tam wielu potrzebnych rzeczy (m.in. chodzić 

http://plock.gazeta.pl/plock/www.gazeta.pl


po sztlęgrach i mówić "bubelajna" i "keta"), praca na barce nie dostarczała wielkich przeżyć: - 

"Płynąc z prędkością 4-5 km/h w górę rzeki - można z nudów oszaleć". Na szczęście dość 

szybko nasz bohater przemustrował się na pasażerski statek "Jarosław Dąbrowski". Potem 

była jeszcze cała masa innych jednostek - spacerowych, pchaczy, statków technicznych, 

lodołamaczy. Stanisław Fidelis przeszedł na nich wszystkie szczeble kariery - od marynarza, 

przez bosmana, sternika, aż do kapitana. Od starych szyprów uczył się "czytania Wisły", bo 

jak podkreślano na sobotniej promocji - Wisła jest zupełnie inna niż np. rzeki w Niemczech 

lub nawet Odra. Jest zmienna, nieprzewidywalna i nauczyć się rozpoznawać jej kaprysy i 

żeglować po niej jak należy - była to prawdziwa sztuka. Kapitan Fidelis czytał więc Wisłę. I 

pisał obiecane sobie w dzieciństwie pamiętniki. 

 

Frania sprowadzała na manowce 
Właśnie na podstawie tych pamiętników powstała wydana właśnie "Wisła, rzeka mojego 

życia" - wspomnienia kapitana Fidelisa, jego zdanie o problemach związanych z regulacją 

rzeki. Do tego gawędy o ludziach, którzy poświęcili życie Wiśle, opowieści o szczególnie 

ciekawych rejsach i holowaniach, słownik wiślanego slangu. I wreszcie - drobiazgowy opis 

ponad 30 jednostek Żeglugi na Wiśle, z ich historią, spisem załóg, ciekawostkami. 

A najfajniejsze jest to, że niemal w każdym takim opisie znajdziecie nasze miasto odmieniane 

przez wszystkie przypadki. Statki powstawały w Płocku lub na zamówienie armatorów z 

Płocka, członkowie załogi też byli z Płocka albo spod Płocka. Np. "Generał Świerczewski", 

wcześniej "Stanisław", zbudowany w 1914 r. w Stoczni Górnickich w Płocku. Pływał w 

firmie Górnickich jako statek pasażersko-towarowy, zatopiony został w 1944 w Warszawie, 

w 1945 r. wydobyty i przebudowany w płockiej stoczni. W 1984 r. w Jadwisinie zatopiła go 

kra. I statek leży do dziś na dnie rzeki, właśnie tam. 

Albo "Traugutt", wcześniej "Goniec" i "Nur". Powstał na zamówienie Chaima Rogozika z 

Płocka w stoczni w Elblągu, w czasie drugiej wojny załoga ukrywała go przed Niemcami w 

Młocinach. Pod koniec swego życia stał przez kilka lat na pochylni w płockiej stoczni. W 

końcu w 1996 r. ten zabytek techniki - jak pisze o nim Fidelis - pocięto na złom. 

I jeszcze "Jarosław Dąbrowski" (ten, na którym swą karierę na statkach pasażerskich 

rozpoczął kapitan Fidelis). Z początku statek nazywał się "Płocczanin". Powstał w 1894 r. na 

zamówienie Zaksa i Wassermanna z Płocka. W czasie I wojny zarekwirowany przez Rosjan, 

uzbrojony, walczył przeciw Niemcom. Potem był zatopiony na Narwi koło Modlina, później 

jednak Niemcy go wydobyli, odbudowali i używali. Po I wojnie wrócił do Płocka, w czasie II 

wojny znowu zarekwirowali go Niemcy. Już po wojnie pływał m.in. na trasie Warszawa - 

Włocławek. 

Do tego wspomniane załogi - cała armia zapamiętanych przez kapitana Fidelisa majstrów, 

palaczy, marynarzy, kapitanów, z czego większość - jak wspomnieliśmy - byli to nasi 

krajanie, z Płocka i okolic. Wymieńmy choćby Bolesława Chojnowskiego z Radziwia, 

ostatniego kapitana statku "J. Marchlewski". Wpadł nam w oko, bo miał ciekawe 

powiedzenie: "Gdzie kobieta rządzi, tam On błądzi" (Fidelis nie wyjaśnia, czy on to statek, 

czy kapitan). A to dlatego, że z Chojnowskim często pływała... jego żona Frania. 

 

Płock, wysiadać! 
Jeden z rozdziałów książki nosi tytuł „Mój dzień powszedni na pokładzie na S/P »Jarosław 

Dąbrowski «”. 

Jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądało to wiślane pływanie w latach 60. - zarówno od strony 

pasażera, jak i załogi - dowiecie się właśnie z niego. Zasada była właściwie jedna - na statku 

pasażerskim musiało być czysto. Jeśli ktoś migał się od pracy albo lubił wypić, kapitan 

wysadzał go na najbliższej kępie! Pracy była więc masa. Marynarz zarabiał 680 zł 

miesięcznie za 12 godzinny dzień pracy. Sterników było dwóch, pełnili oni wachty na sterze 



na tury, po 65 km (np. od Warszawy do Wychódźca i od Wychódźca do Płocka). A 

marynarze byli na każde wezwanie tak kapitana, jak i sterników. 

"Dąbrowski" kursował wtedy na trasie Warszawa-Włocławek. O godz. 6 rano pasażerowie 

schodzili z pokładu w przystani na Solcu w Warszawie, potem trzeba było wyładować 

ładunek - bo statkiem podróżowali przeważnie rolnicy, sadownicy, hodowcy, którzy rano 

sprzedawali swoje zbiory na stołecznych targowiskach (marynarz dostawał 5 zł za załadunek i 

rozładunek jednej skrzynki). Statek płynął potem do portu na Pradze, zabierał paliwo - 16 ton 

węgla, do tego smary, czyściwa. Następnie przez kilka godzin odbywało się wielkie 

czyszczenie, smarowanie najróżniejszego sprzętu, usuwanie drobnych usterek, mycie i 

malowanie burt. Obiad serwowała pani Adela z Kazimierza nad Wisłą, świetnie gotowała i 

miała wielu adoratorów. O godz. 17 pokład statku - wyszorowanego, błyszczącego i z polską 

flagą na rufie - był już dostępny dla pasażerów, którzy płynęli w dół rzeki. O godz. 18 w 

przystani na Solcu rozlegał się sygnał, jeden krótki i jeden długi. Statek odpływał. 

Potem były kolejne przystanie - najpierw Modlin, potem Zakroczym, Leoncin, Miączynek, 

Wychódźc, Czerwińsk, Wyszogród, Rakowo, Kępa Karolińska, Kępa Kościelna, Świniary, 

Troszyn, Dobrzyków, Płock, Murzynowo i tak dalej - aż do Włocławka. 

Przy dojściu do przystani statek dawał jeden krótki i jeden długi parowy sygnał, a ktoś z 

załogi krzyczał np. "Płock, wysiadać!". Tam, gdzie przystani nie było, marynarze wysuwali 

dla pasażerów drewniany trap z relingami po obu stronach. We Włocławku uzupełniało się 

węgiel i wodę, wyładowywało towary. I o godz. 13 statek odpływał - tym razem do 

Warszawy. 

"Tysiące ludzi dzieliło los tej wspaniałej rzeki, czerpiąc z niej korzyści" - pisze kapitan 

Fidelis. - "Wisła była rzeką spławną i żeglowną. Odbywał się na niej ruch pasażersko-

towarowy. Setki wiślanych batów i kryp transportowało wszelkiego rodzaju towary, od 

sypkich począwszy, na owocach i płodach rolnych skończywszy. Nad jej brzegami rybacy, 

baciarze, krypiarze, szkutnicy prowadzili interesy. Statki pasażerskie kursowały non stop - od 

Warszawy do Puław i w dół Płocka, Włocławka, Torunia, Grudziądza, Tczewa, Gdańska, 

Elbląga". 

 

Statki muszą chodzić po czymś 
- Za młodu żyłem marzeniami, teraz żyję wspomnieniami - mówił na sobotniej promocji 

wzruszony kapitan Stanisław Fidelis. - Ale zapewniam was, że gdyby Wisła wciąż była 

drożna, wcale bym się z niej nie ruszył, nigdy bym nie porzucił żeglugi. Niestety, od 30 lat 

Wisłą nie da się już przepłynąć, żaden bocznokołowiec się nie zachował. Ale my się nie 

poddajemy. Na serwisie internetowym "Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś i jutro" 

zalogowanych jest 1,6 tys. osób, którym leży na sercu rewitalizacja rzeki, odpowiednie 

decyzje rządzących, udrożnienie szlaku - w końcu, żeby statki chodziły, to muszą chodzić po 

czymś! Nasz głos będzie wreszcie zauważony. I życie nad rzekę wróci.  

 


