
Z pamiętnika wiślanego kapitana 

 

– W Czerwińsku każdy utrzymywał się z rzeki. Kto został na brzegu, zazdrościł temu, który 

popłynął. Marzyłem, aby być marynarzem największego na Wiśle parowca „Bałtyk”. Kiedy 

przepływał przez Czerwińsk, podziwialiśmy jego piękną sylwetkę – opowiadał kpt. Stanisław 

Fidelis podczas promocji książki Wisła, rzeka mojego życia. Jego wspomnienia wydał Płocki 

Ośrodek Kultury i Sztuki. 

Autor publikacji o statkach i ich załogach urodził się w Czerwińsku, miasteczku nad Wisłą, 

którego losy przez lata zależały od rzeki i od pątników pielgrzymujących do Sanktuarium 

Matki Bożej Czerwińskiej. Na placu przed bazyliką kupowali oni obwarzanki, chleb, jabłka z 

ogrodów i pamiątkowe obrazki. Niekiedy do malowniczej osady przyjeżdżali artyści z 

Warszawy albo z Płocka. W czasie pleneru chwytali czas zatrzymany w starych domostwach, 

malowali ścieżki wiodące ku rzece, drewniane łodzie. Od takiej wiosłowo-żaglowej łodzi 

swoją przygodę z żeglugą rozpoczął Stanisław Fidelis. Pomagał przewoźnikowi, który na targ 

w Czerwińsku transportował z sąsiedniego brzegu zwierzęta, owoce, zboże. Podróż na kwer, 

czyli w poprzek rzeki, nie była łatwa. Pokonując prądy i fale przyszły kapitan smakował 

rzekę i uczył się jej tajemnic. Tak jak starsi bracia chciał pływać daleko, na parowcach. 

Wyczekiwał na brzegu statku, który zatrzyma się na czerwińskiej przystani, a jemu rzuci 

cumę. 

Fidelis przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczenia. Najpierw brat Andrzej, starszy palacz na 

SP Matejko, pozwalał mu terminować przy szlakowaniu pieca. Oliwił też suwaki maszyny 

parowej, a kapitanowie Jerzy Żukowski i Józef Szwech wprowadzali go w tajniki nawigacji. 

Pracę w żegludze rozpoczął jako osiemnastolatek, najpierw na barce „Danusia”, pogłębiarce 

„Perła” i motorówce M/S „Kuba”. Potem była barka ZP-1224 relacji Narew – Wisła, pod 

egidą szypra Henryka Boszki z Czerwińska. – Pomyślałem sobie: ten Znamięcki, kadrowy od 

załóg w Żegludze, miał rację – żeby zostać prawdziwym marynarzem, trzeba dać z siebie 

wiele, tzn. być silnym fizycznie i posiąść charakter barkarzy, tu trzeba słuchać i patrzeć na 

szypra, operować bumsztakiem na dziobie barki, rzucać i podnosić kotwicę na rozkaz szypra, 

obserwować go, jak czyta wodę żeglowną. Tu tylko praktyka zdaje egzamin, teoria jest 

pożądana, ale jest podporządkowana praktyce. Także na barkach uczyłem się chodzić po 

sztręglach, używać takich słów, jak „szejt”, „sztaba”, „fanklajna”, „bumelajna”, „keta”, 

„arkielnagier”, „sztajernagier” itd. Te prace na pokładach barek i obserwacja szypra będą mi 

przydatne w późniejszym czasie. Jak to dobrze że pływanie na barkach trwało kilka miesięcy. 

Praca na barkach to jakby nostalgia, w górę rzeki za holownikiem 4 km/h. 

16 sierpnia 1961 r. Stanisław Fidelis wreszcie trafił na wymarzony parowiec „Jarosław 

Dąbrowski”. Ten statek pasażerski pływał na linii Puławy – Sandomierz, później Warszawa – 

Włocławek – Warszawa. Jego kapitanem był Stanisław Ciesielski, też z Czerwińska. Autor 

książki skrupulatnie odnotował dni na pokładzie „Jarosława”: godz. 18.00 – donośny sygnał 

(jeden długi, jeden krótki) oznajmiał odejście statku od przystani na Solcu; pierwszy 

przystanek to Modlin – 549 km Wisły, dalej Zakroczym, Leoncin, Miączynek, Wychódźc, 

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

Dobrzyków, Płock, Murzynowo, Duninów, Dobrzyń nad Wisłą, Glewo, Włocławek. W 

sierpniu 1962 r. awaria kotła parowego unieruchomiła „Jarosława Dąbrowskiego”. Został on 

odstawiony do praskiego portu i czekał na ostatni rejs z Warszawy do stoczni Gdańsk – 

Pleniewo. Tam kilka lat marniał w trzcinach. Na początku lat 70. zniknął na zawsze w ogniu 

stoczniowych palników. W 1970 roku kpt. Fidelis objął dowodzenie na „Żubrze W-13”, 

kursującym na trasie Płock – Gdańsk. 

Wisłą przewożono ludzi, towary, a raz nawet fortepian z Warszawy do Włocławka dla córki 

kapitana. Pasażerski statek parowy „Feliks Dzierżyński” był podobno jednym z piękniejszych 

parowców w białej flocie. Wcześniej zwany „Polską”, od 1931 roku pływał jako statek 



salonowy pod nazwą „Halka”. Zatopiony w 1944, wydobyty i przebudowany w 1953 roku 

zaczął służbę pod nazwą „Feliks Dzierżyński”. W 1970 roku kręcono na nim Rejs i na czas 

zdjęć nosił nazwę „Neptun”. Zatonął w porcie żerańskim siedem lat później. Wodniacy 

nazywali ten statek „Matysiaki”, bo odbywały się na nim turnusy wczasowe FWP. A jego 

kapitanem był Józef Szwech z Murzynowa. Pasażerski statek parowy, zbudowany w 1914 w 

stoczni Górnickich w Płocku – „Generał Świerczewski” wcześniej nazywał się po prostu 

„Stanisław”. Jego ostatnim kapitanem był mieszkający na Rybakach Andrzej Krysztowski. 

Wrak „Świerczewskiego” został częściowo zatopiony w 1984 roku przez krę w Jadwisinie. 

Leży tam do dziś. 

W pamięci kapitana Fidelisa pozostał przystaniowy „Wąchal”, czyli Jan Iwański z 

Murzynowa (rocznik 1904). Przed jego domem i sadem z węgierkami kołysała się stara łódź. 

Przystaniowy zabierał nas w niej na rzekę i pokazywał z dumą miejsce, gdzie była przystań i 

skąd woził ludzi na brzeg. W małych miejscowościach na szlaku wiślanym mieszkali ludzie, 

których żywiła rzeka: rybacy, baciarze, kryparze, szkutnicy. „Czerwińsk może być dumny ze 

swoich wodniaków, których całe rodziny – Ciesielskich, Piekutów, Burnatów to ludzie 

Wisły” – czytamy w książce. 

Wydawnictwo Wisła, rzeka mojego życia wzbogacone zostało fotografiami statków 

pasażerskich i wodniaków oraz słownikiem wiślanego slangu. Ocala wiele nazwisk członków 

załóg żeglugi warszawskiej, wnosi ciekawe informacje na temat żeglugi wiślanej okresu 

powojennego. Jest też apelem o rewitalizację wspaniałej polskiej rzeki, której potencjał jako 

ważnego szlaku wodnego pozostaje niewykorzystany. 
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