
Wiceadmirał Kazimierz Porębski 
(1872 - 1933). 



Flotylla Rzeczna MW 1919-39     Józef Dyskant. 
 

PRZYCZYNY POLITYCZNE I WOJSKOWE TWORZENIA FLOTYLLI RZECZNYCH W POLSCE 
ODRODZONEJ.   

                           FLOTYLLE RZECZNE ROSJI,  AUSTRO-WĘGIER  I NIEMIEC. 
 
                                            Wojenna Flotylla Wiślana. 
Jesienią 1918 r. powstały sprzyjające warunki, które wobec braku dostępu  
do morza po ogłoszeniu dekretu o powołaniu „Marynarki Polskiej" przesądziły o 
utworzeniu flotylli rzecznej na Wiśle. Stało się to niemal koniecznością, kiedy z 
początkiem listopada rozpoczęło się samorzutne przejmowanie poniemieckiego i po 
austriackiego taboru rzecznego, a do kraju coraz liczniej zaczęli powracać Polacy-
marynarze z byłych flot państw zaborczych. 

Najwcześniej, bo już od 1 do 3 listopada, nastąpiło przejęcie austro-węgierskiej  
Weichsel-Flotille  oraz cywilnego taboru rzecznego, rozproszonego w portach górnej 
Wisły (Oświęcim, Kraków, Sandomierz). Dokonał tego przedstawiciel Polskiej Komisji 

Likwidacyjnej w Galicji, kpt. mar. Władysław Nawrocki, któremu płk Bolesław 

Roja, dowódca Wojsk Polskich w Galicji, z właściwym sobie uniesieniem romantycznym 
rozkazał utworzyć Polską Flotyllę Wiślaną z bazą w Krakowie, mianując go 12 listopada jej 
komendantem (8). 
  8 E. Kosiarz, 60 lat najnowszej historii PMW, „Przegląd Morski" 1978 nr 7-8. 
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Wincenty Witos z legionistami i  płk Bolesława Roja  
Kraków 1918 r. 

 







Stosownie do rozkazu za Nr 109066 objąłem komendę żeglugi wiślanej w Krakowie 
 i przyjąłem od dotychczasowej komendy następujące przedmioty. 

 

1) Statki:  
  „Kopernik” 100 Hp – załoga sześciu ludzi pod komendą sternika Nanowskiego Bazylego 
  
   „Goplana” 65 Hp – załoga sześciu ludzi pod komendą Rubisia Karola  
 

„Nadwiślanin” 105 Hp – załoga siedmiu ludzi pod komendą sternika Zielaskowskiego 
Władysława  

 
   „Wanda” 80 Hp – załoga trzech ludzi pod komendą sternika Ozorowskiego Michała  
 
2) Galary i łodzie:  
     Osiem pustych galarów – z tych dwa nowe i siedem łódek w stanie złym. 
  
  

Sztabs kapitan Nawrocki. 
Władysław Nawrocki do „Komendy Wojsk Polskich”: Raport  Kraków  

 3 listopada 1918 (Komenda żeglugi wiślanej w Krakowie, L. 2). 
 



Kaiserliche und Königliche 
k.u.k. Weichselflotille 



     SMS "Goplana" pod trójkolorową banderą. 





         K.u.k  Weichselflotille  „Kopernik”.  







Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wypędziło zaborcę. Manifestacja po przejęciu 
warty na odwachu w Krakowie przez polskich żołnierzy, 31 października 1918 r. 






