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Fregatę zbudowano w stoczni „Blohm und Voss” w Ham-
burgu (1909–1910) na zamówienie Deutscher Schulschiff 
Verein. W następnych latach odbywał – pod nazwą „Prin-
zess Eitel Friedrich” – szkolne podróże, letnią (kandydacką, 
po wodach europejskich) i zimową (na Morze Karaibskie). 
Po I wojnie światowej, został – postanowieniami traktatu 
wersalskiego – przekazany do Francji w ramach reparacji 
wojennych. 

Zakupiona w lipcu 1929 roku przez polski Komitet Floty 
Narodowej i inne organizacje, poszukujące jednostki, 
która mogłaby zastąpić szkolny żaglowiec Lwów; zakupu 
dokonano za kwotę 7 tys. £, co stanowiło ok. 8% ówczesnej 
wartości. Polską fregatę, początkowo nazwaną „Pomo-
rze”, z trudnościami przeholowano do duńskiej stoczni w 
Nakskov, gdzie została odnowiona i przebudowana; m.in. 
wstawiono silnik spalinowy, wymieniono olinowanie i insta-
lację elektryczną. Pod nazwą „Dar Pomorza”, nadaną dla 
upamiętnienia znacznego wkładu finansowego społeczeń-
stwa Pomorza, przybyła do Gdyni 19 czerwca 1930 roku.

Pod polską banderą „Dar Pomorza” odbył 102 rejsy 
szkolne, przepłynął pół miliona mil morskich – jest to 
odległość równa około 25 rejsom dookoła świata. Zasłynął 
jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, 
który opłynął dookoła świat, wyszkolił 13 384 studentów.

Rotary Club Gdynia oraz Lions Club 

mają zaszczyt zaprosić:

...........................................................................................................

Na uroczyste odsłonięcie makiety z brązu  

Fregaty Dar Pomorza w skali 1:40
Uroczystość odbędzie się w dniu 

      29/06/2019 (sobota) o godzinie 13.00  

na Skwerze Kościuszki w Gdyni 

w sąsiedztwie cumowania żaglowca.

Serdecznie zapraszamy

Dane techniczne:
typ ożaglowania: fregata
obecny armator: Narodowe 
Muzeum Morskie w Gdańsku
port macierzysty: Gdynia
rok budowy: 1909
materiał konstrukcyjny: stal
budowniczy: Blohm + Voss, 
Hamburg nr budowy 202
wymiary:
długość po pokładzie: 80,3 m
długość z bukszprytem: 93 m
wysokość max.: 41,4 m
szerokość: 12,6 m
zanurzenie: 5,7 m

pojemność rejestrowa:
brutto: 1561 BRT (4418 m³)
netto: 525 NRT (1486 m³)
wyporność: 2500 ton
powierzchnia żagli: 2100 m²
silnik pomocniczy: 430 KM 
(316 KW), MAN, Diesel
załoga: ok. 189 osób 
(28 osób załogi stałej 
i 150–200 praktykantów)
prędkość pod żaglami:
średnia 5 węzłów,
największa osiągnięta 
17 węzłów,

Komendanci (kapitanowie)
• Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz (1929–1938)
• Konstanty Kowalski (1938–1939)
• Alojzy Kwiatkowski (1939–1945, radiooficer, 

p.o. komendanta w czasie internowania w 
Sztokholmie)

• Stefan Gorazdowski (1945–1952)
• Kazimierz Jurkiewicz (1953–1977)
• Tadeusz Olechnowicz (1977–1982)


