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Wrocław obchodził 100. rocznicę powstania
Flotylli Pińskiej. Wystawa 7 lipca – 4 sierpnia
2019
19 kwietnia 1919 roku Jan Giedroyć stworzył w Pińsku złożony z
trzech motorówek patrol rozpoznawczy. Już 3 lipca 1919 roku
starł się on zwycięsko z flotą bolszewicką pod Horodyszczem. W
niepodległej Polsce jednostka oficjalnie została przemianowana
na Flotyllę Pińską. W połowie lat 20. w jej skład wchodziło już
ponad 100 jednostek bojowych i transportowych. Marynarze
Flotylli zapisali piękne karty w obronie Ojczyzny w 1939 roku
stawiając opór siłom niemieckim i sowieckim.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bohatersko walczyli w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” (pod
dowództwem gen. bryg. Franciszka Kleeberga) i Korpusu Ochrony Pogranicza (pod
rozkazami gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna). Ci, którzy dostali się do niewoli sowieckiej
zostali 23 września 1939 brutalnie przez nich zamordowani we wsi Mokrany.

Historia powstania oraz działań Flotylli Pińskiej została przedstawiona 7 lipca 2019 roku w
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trakcie pikniku zorganizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego, Instytut Pamięci
Narodowej we Wrocławiu oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie upamiętniało 100.
rocznicę powstania Flotylli i w popularny sposób przybliżało Polakom losy tej mało znanej
formacji. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Piotra
Wiśniowskiego na zacumowanym przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego statku
„Wratislavia”.  Po zakończeniu mszy św. uczestnicy przeszli na bulwar im. Marii i Lecha
Kaczyńskich przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie nastąpiło oficjalne
rozpoczęcie pikniku, połączone z otwarciem wystawy IPN o historii Flotylli Pińskiej
zatytułowanej „Z dala od bursztynowego brzegu… w 100. rocznicę powstania Flotylli
Pińskiej 1919–2019”. Autorami wystawy, będącej efektem wielomiesięcznej pracy we
wrocławskim Biurze Edukacji Narodowej nad projektem odtworzenia święta Flotylli Pińskiej,
są pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej: dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr
Tomasz Gałwiaczek, Stanisław Kiełb, dr Andrzej Olejniczak i Jerzy Rudnicki. W II RP Święto
Flotylli Rzecznych zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy o Horodyszcze, którą
stoczyła Flotylla Pińska 3 lipca 1919 roku, przechodząc tym samym swój chrzest bojowy.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia  pikniku i otwarcia wystawy Wojewoda Dolnośląski Paweł
Hreniak i Dyrektor wrocławskiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń przypomnieli historię i
podkreślili znaczenie Flotylli Pińskiej dla odradzającej się II Rzeczypospolitej, a także losy
jej marynarzy podczas działań wojennych w 1939 roku, łącznie z tragicznym ich
zakończeniem dla tych, którzy dostali się do sowieckiej niewoli i zostali rozstrzelani 23
września 1939 r w Mokranach.

W ramach pikniku część atrakcji była dostępna w Sali Sejmikowej w budynku urzędu
wojewódzkiego. Tam wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć film dokumentalny w reżyserii
Leszka Wiśniewskiego „Zapomniana Flotylla”, a po nim posłuchać dyskusji panelowej na
temat Flotylli Pińskiej. Wzięli w niej udział prof. dr hab. Józef Koredczuk, prawnik z
Uniwersytetu Wrocławskiego, kpt. dr Jan Pyś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu, przybyły z Białorusi historyk dr Ihar Melnikau, Sławomir Zagórski, historyk i
dziennikarz portalu Interia.pl, znawca działań zbrojnych na rzekach i laureat Buzdygana w
2015 roku, a także Mariusz Borowiak, dziennikarz, marynista, który opracował dzieje Flotylli
Pińskiej oraz zebrał bogate archiwum na temat zbrodni w Mokranach, nazywanej „małym
marynarskim Katyniem”. Dyskusję moderował Jerzy Rudnicki, pracownik Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej IPN Wrocław. Podczas pikniku wrocławianie mieli możliwość
odwiedzenia stoisk informacyjnych jednostek wojskowych, policyjnych, a także mogli nabyć
książki historyczne i materiały edukacyjne na stoisku IPN Wrocław. Prezentowana  przy
nadodrzańskim bulwarze im. Marii i Lecha Kaczyńskich wystawa będzie dostępna do 4
sierpnia. Zapraszamy wszystkich do poznawania losów bohaterskich marynarzy Flotylli
Pińskiej.
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