Flotylla Pińska – zarys historyczny.
Flotylla Pińska - Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej, do 17 października 1931
– polska flotylla rzeczna wchodząca w skład Marynarki Wojennej w okresie
międzywojennym, stacjonująca w Pińsku na rzece Pinie. Flotylla operowała na
tzw. morzu pińskim – w dorzeczu Prypeci z głównymi rzekami: Prypeć, Pina,
Strumień.

Powstanie flotylli i pierwsze walki.
Flotylla Pińska powstała 19 kwietnia 1919 roku gdy gen. Antoni Lisowski zgodził
się aby Jan Giedroyć z trzech motorówek Lech, Lisowczyk i Lizdejko stworzył w
Pińsku patrol rozpoznawczy. W połowie 1919 roku oddział ten wziął udział w
starciach z flotą bolszewicką pod Mostami Wolańskimi i pod Horodyszczem
gdzie 3 lipca 1919 roku trzy łodzie motorowe przeprowadziły rajd rzeką
Jasiołdą. Przeprowadzono desant pod silnym nieprzyjacielskim ogniem i
zdobyto Horodyszcze, co następnie umożliwiło zajęcie, ważnego ze względów
komunikacyjnych, Łunińca. Na pamiątkę tych wydarzeń 3 lipca ogłoszono
Świętem Flotylli Rzecznej w II RP. W przeciągu roku do floty włączono około 20
nowych jednostek pływających w tym parowiec Bug i statek Warta.

Flotylla w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.
W marcu 1920 roku flotylla wzięła udział w zdobywaniu Mozyrza gdzie
włączono do jej składu nowe jednostki zdobyte na Flotylli Dnieprzańskiej.
Następnie flotylla brała udział w ofensywie kijowskiej podczas której w dniu 27
kwietnia doprowadziła podczas walk w rejonie Czarnobyla do wyparcia Rosjan
na Dniepr. Następnie flotylla brała udział w tworzeniu przyczółków na lewym
brzegu Dniepru w Kijowie oraz w defiladzie w tym mieście. Po zdobyciu nowych
okrętów utworzono Flotyllę Kijowską operującą na Dnieprze. W trakcie
kontrofensywy bolszewickiej pod koniec maja, część Flotylli Pińskiej została
odcięta od głównych sił, w związku z czym załogi zatopiły okręty w dniu 13
czerwca 1920 r. Ocalałe jednostki walczyły podczas odwrotu na wodach Prypeci
jednak część, z uwagi na niski stan wody, zatopiono w Pińsku i pod
Kochanowiczami. Flotyllę rozwiązano 2 sierpnia 1920 z powodu zajęcia
dorzecza Prypeci przez Armię Czerwoną i samo zatopienia większości jednostek
pływających.

Flotylla po Traktacie Ryskim.
11 października 1920 utworzono Oddział Detaszowany Flotylli Wiślanej na
Prypeci, 2 marca 1922 przemianowany na Flotyllę Pińską. Po likwidacji 1
października 1925 Flotylli Wiślanej i przejęciu większości jej jednostek przez
Flotyllę Pińską stała się ona jedyną flotyllą rzeczną w Polsce. Bazą główną flotylli
był Pińsk, w którym cumowało ponad 100 jednostek bojowych i
transportowych. Mieściła się w nim Komenda Portu Wojennego, koszary,
schrony i hangary dla samolotów, warsztaty, biura oraz hale dokowe i
konstrukcyjne, a także po drugiej stronie rzeki bazy paliwowe i składy amunicji.
Bazą była także graniczna Nyrcza. W 1939 roku z części sił Flotylli

utworzono Oddział Wydzielony Rzeki Wisły pod
dowództwem kmdr por. Romana Kanafoyskiego.

