
Projekt LIFE+
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków 
Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej 
presji aglomeracji warszawskiej

Odkąd w 1807 r. zbudowano pierwszy statek wyposażony w skuteczny napęd parowy 
(bocznokołowiec „Clermont”), rozpoczął się żywiołowy rozwój śródlądowej żeglugi pa-
rowej na całym świecie. Na Wiśle jej historia datuje się od 1827 r., kiedy Piotr Steinkel-
ler i Konstanty Wolicki wspólnie z Jakubem Berksohnem sprowadzili z Anglii do Gdań-
ska dwa statki parowe – „Victory” i „Książę Ksawery”. Ze względu na duże zanurzenie 
nie nadawały się one jednak do stałej żeglugi. W maju 1851 r. Spółka Żeglugi Parowej 
na Rzekach Spławnych Andrzeja hr. Zamoyskiego uruchomiła pierwszą regularną linię 
pasażerską z Warszawy do Ciechocinka, a następnie z Warszawy do Puław. W 1871 r., 
gdy Zamoyski ze względów politycznych znalazł się na emigracji, należące do niego 
Warsztaty Żeglugi Parowej na Solcu oraz część taboru zakupił Maurycy Fajans, który 
w 1875 r. założył przedsiębiorstwo o nazwie Żegluga Parowa Maurycego Fajansa. Od 
tego czasu nastąpił intensywny rozwój żeglugi parowej na Wiśle i stopniowo wycofy-
wano duże drewniane jednostki z napędem żaglowym. Licznie powstawające przed-
siębiorstwa żeglugowe konkurowały ze sobą. 
Przewozy pasażerskie były obsługiwane przez parowe statki z napędem bocznokoło-
wym. W większych miastach, gdzie parowe statki pasażerskie się zatrzymywały, po-
szczególne towarzystwa żeglugowe wykorzystywały do obsługi pasażerów pływające 
dworce wodne, często o bardzo interesującej formie architektonicznej, zwane z fran-
cuska embarkaderami. Żeglugę towarową obsługiwały holowniki parowe ciągnące bar-
ki, a także statki towarowo-osobowe służące do przewozu drobnicy. 

W okresie międzywojennym z przystani 
obok mostu Kierbedzia odchodziły parow-
ce na trasy: Warszawa – Płock – Włocła-
wek – Toruń oraz Warszawa – Puławy – 
Sandomierz. Obsługiwało je towarzystwo 
żeglugi pasażersko-towarowej Polska Że-
gluga Rzeczna „Vistula” Sp. z o.o. w War-
szawie – trust, skupiający armatorów nie-
gdyś ze sobą konkurujących: Zjednoczone 
Warszawskie Towarzystwo Transpor-
tu i Żeglugi Polskiej S.A., St. i J. Górniccy 
Płock, Maks Frydman, Juliusz Dunin-Ho-
lecki Warszawa, inż. Eliasz Leszczyński 
Warszawa, Charo Rogozik Płock oraz Pu-
ławskie Towarzystwo Żeglugi, należące do 
braci Ejdelman i S-ka. W latach 30. XX w. 
statki „Vistuli” pływały co godzina do Mło-
cin (bilet powrotny kosztował 1 zł); od-
bywały się również dwugodzinne rejsy po 
Wiśle statkiem spacerowym „Bajka”.

Żegluga parowa na Wiśle Zbigniew 
Tucholski
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Przystań rzeczna w Warszawie obok mostu Kierbedzia, 1931 r.
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Obchody Swięta Morza w Warszawie w 1933 r. 

Pod koniec XIX w. żegluga parowa na Wiśle zaczęła przegrywać z nowym środkiem 
transportu – koleją. Rzeka była nieuregulowana; żegluga zależała od czynników klima-
tycznych i hydrotechnicznych, zaś w okresie zimy całkowicie zamierała. W porównaniu 
z transportem kolejowym jej prędkość handlowa i niezawodność były niewielkie.
W tym samym okresie nastąpił rozwój rekreacyjnej żeglugi parowej. Krótkie rejsy spa-
cerowe i wycieczki parostatkiem do Młocin stały się lubianą formą wypoczynku war-
szawiaków. Statki bocznokołowe o wysokim standardzie kursowały również z Warsza-
wy do Gdańska. Podczas wojny polsko-bolszewickiej wykorzystywano je do przewozów 
wojskowych, a część – po uzbrojeniu w artylerię i karabiny maszynowe – walczyła z jed-
nostkami Armii Czerwonej jako osłona jednostek WP.
Znaczną część parowych statków wiślanych budowano w Stoczni Czerniakowskiej 
(1904 r.). W latach 20. XX w. opracowano projekt regulacji rzeki i rozpoczęto budowę 
Portu Handlowego na Pradze. Wisła miała się stać jednym z głównych szlaków trans-
portowych do portów w Gdyni i Gdańsku. Ambitne plany pokrzyżowała wojna; do 1939 
r. nie zdążono nawet ukończyć budowy portu. 
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Informator Polskiej Żeglugi Rzecznej „Vistura” na sezon 1936



Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej 
presi aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

We wrześniu 1939 r. jednym z celów strategicznych bombardowanych przez lot-
nictwo niemieckie stał się nieukończony nowoczesny Port Handlowy na Pradze. 
Spalił się wówczas magazyn „Cukroportu”, uszkodzone zostały ściany żelbetowe 
portu, zaś w jednym z basenów zatopiono barkę z ładunkiem cukru. Po kapitula-
cji Warszawy władze okupacyjne, wykorzystując polskich pracowników Państwo-
wego Zarządu Wodnego, utworzyły jednostkę niemieckiej administracji wodnej 
Wasserstrasenbau Amt. Podporządkowano jej również Stocznię Czerniakowską, 
gdzie w latach 1939–45 wykonywano remonty i konserwację taboru pływającego.
Podczas okupacji działała (pod niemiecką nazwą) część przedwojennych przed-
siębiorstw żeglugowych, np. Juliusz Dunin-Holecki Weichsel-Reederei G.m.b.H. 
Warschau. Na niemieckie zmieniano też nazwy statków i holowników. Żegluga 
towarowa i pasażerska funkcjonowała bez większych zmian organizacyjnych . Ze 
względu na mniej ścisłą kontrolę niż na dworcach i liniach kolejowych oraz głów-
nych szlakach komunikacyjnych statki wiślane wykorzystywano do szmuglowania 
produktów żywnościowych do stolicy. 
W 1944 r. w Stoczni Czerniakowskiej przezbrojono w dwa niemieckie działa 37 mm 
dawny ciężki kuter uzbrojony Flotylli Pińskiej ORP „Nieuchwytny”. Po remoncie 
otrzymał on nazwę Wachtkutter „Pionier” i był używany przez jednostkę saper-
ską Wehrmachtu (Pionier Fluss Komando) do patrolowania Wisły w celu ochrony 
mostów. Podczas powstania ostrzeliwał z rzeki pozycje powstańcze.
W czasie powstania warszawskiego – do 12 września 1944 r. – terenu Stoczni 
Czerniakowskiej bronił m.in. zespół jej pracowników i 35-osobowy oddział po-
wstańczy, uformowany z marynarzy ze statków stojących w porcie. Pracownicy 
stoczni, wykorzystując rozbudowany park maszynowy, naprawiali również po-
strzelane łodzie oraz naprawiali powstańczą broń. Kulminacja walk miała miej-
sce 14 września 1944 roku. W hangarze znajdującym się w parterowej części 
obecnego klubu PTTK „Rejsy” esesmani powiesili kilkunastu powstańców, w tym 
sanitariuszki. W basenie portowym zatopiono dwa statki. Po opanowaniu stoczni 
Niemcy spalili jej drewniane budynki, wywieźli i częściowo zatopili wszystkie ma-
szyny oraz urządzenia, a po powstaniu wykonali umocnienia w formie okopów. 
Później, wycofując się ze stolicy, wojska niemieckie zatopiły znaczną część taboru 
pływającego – powojenna odbudowa żeglugi rozpoczęła się od jego podnosze-
nia. W znacznym stopniu zniszczone zostały również bulwary na Podzamczu oraz 
urządzenia przeładunkowe i cumownicze.
Po wojnie całkowicie upaństwowiono wszystkie przedsiębiorstwa żeglugowe na 
Wiśle, a ich tabor pływający włączono do nowo utworzonego przedsiębiorstwa 
Państwowa Żegluga na Wiśle. W 1958 r. powołano przedsiębiorstwo państwo-
we Żegluga Warszawska, obsługujące odcinek od Sandomierza do Gdańska. Od 
lat 50. XX w. rozwijał się nowy rodzaj wypoczynku w formie wycieczek Funduszu 
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S t e a m  n a v i g a t i o n  o n  t h e  V i s t u l a                     
River began in 1827, when Piotr Stein-
keller, Konstantyn Wolicki together with 
Jakub Berksohn brought from England 
two steamships “Victory” and “Książę 
Ksawery”. 
In May 1851, the company of Earl Andrzej 
Zamoyski has launched the first regular 
line from Warsaw to Ciechocinek. The turn 
of the century saw rapid development of 
steam navigation on the river. But at the 
end of the nineteenth century, it began to 
lose with rail. At the same time pleasure 
boating has began to develop, including 
the famous steamboat trips to Młociny. 
During the Polish-Soviet War in 1920, 
some of the vessels were mobilized. After 
arming with cannon and machine guns, 
the ships fought against Bolshevik troops. 
In the interwar period the dominant com-
pany on the fragment of the Vistula River 
in Warsaw was Polish Riverine Navigation 
“Vistula”. 
The period of the war brought a lot of 
damage in the fleet, shipyards and hy-
draulic equipment. In the postwar peri-
od, the entire fleet has been nationalized, 
state-owned enterprise has been estab-
lished National Vistula River Navigation. 
From the 1950s a new form of recreation 
started to develop - Employee Holiday 
Fund trip from Warsaw to Gdańsk, per-
fectly portrayed in the movie “Rejs”. 
In the 1970s last paddle wheelers were 
decommissioned. Despite the effort, none 
unit of a steamboat has been maintained 
for museum purposes.

Wczasów Pracowniczych statkiem parowym do Gdańska. Ówczesną rzeczywistość dosko-
nale sportretowano w filmie „Rejs”; motyw podróży rzecznym statkiem parowym stał się 
obecny w kulturze i wielu dziełach literackich. 
Budowa statków z napędem spalinowym, restrykcyjne przepisy Polskiego Rejestru Statków 
oraz problemy z naprawami starych kotłów parowych doprowadziły do wycofania w latach 
70. XX w. ostatnich parowych bocznokołowców Jednostki te pocięto na złom; pomimo 
podejmowanych starań niestety nie zachowano do celów muzealnych ani jednego histo-
rycznego parowego statku bocznokołowego. W 2012 r. w Porcie Praskim spłonęła ostatnia 
jednostka związana z żeglugą parową na Wiśle – zabytkowy dworzec wodny Żeglugi Paro-
wej Maurycego Fajansa. 
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Statki pasażerskie w porcie na Czerniakowie w Warszawie, 1936 r. Port Handlowy na Pradze, 1938 r.

Statek pasażerski „Goniec” podczas rejsu po Wiśle


