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W  XVI wieku, zwanym 
„złotym polskim wie-
kiem” kaszubskie wy-
brzeże Morza Bałtyc-
kiego wróciło pod polskie 
panowanie. Ówczesny 
król Zygmunt August 
nie miał pieniędzy na 
to, żeby zbudować sil-
ną flotę wojenną, która 
potrafiłaby obronić na-
sze wybrzeże przed ob-
cymi wojskami... 

Dlatego też postanowił 
wynająć sobie marynarzy 
wraz z ich statkami…
I tak właśnie PUCK stał się 

PIERWSZYM PORTEM WOJENNYM W POLSCE.

Naszą flotę wojenną stanowiły wtedy statki handlowe na-
leżące do swoich właścicieli, którzy przyjmując propozy-
cję króla stawali się

KAPRAMI

Na zdjęciu widzimy figurę kapi-
tana polskiej floty kaperskiej, 
która powstała za panowania kró-
la Zygmunta Augusta. Powstała 
wtedy specjalna Komisja Morska, 
która w imieniu króla zarządzała 
flotą kaperską. Figurę tą zoba-
czysz nieopodal portu w Pucku.

Kaper był marynarzem, który 
przyjmował propozycję pracy 
na potrzeby swojego moco-
dawcy. Zazwyczaj był nim król 
jakiegoś państwa, który w za-
mian za ochronę prawną, pra-
wo wywieszania królewskiej 

bandery i bardzo wysoki udział w łupach dawał kaprowi 
określone zadania morskie do wykonania. Flota statków 
kaperskich na rozkaz króla mogła zaatakować wrogą flotę 
wojenną, pokonać ją w walce, zdobyć bogate łupy i wrócić 
do swojego portu. I wtedy król był zadowolony, bo pozbył 
się zagrożenia ze strony nieprzyjacielskiej floty. A ka-
przy byli zadowoleni, gdyż mogli „piracić” i napadać na 
obce statki (ale tylko na te, które kazał król). Jeśli wy-
grali, to mieli prawo do zabrania prawie wszystkich łupów, 
a tylko małą część musieli oddać królowi. Dlatego dużo 
marynarzy chciało zostać kaprami i niedługo po utworze-
niu polska flota kaperska liczyła kilkadziesiąt okrętów.

Popularna w czasach kaprów pinka - 
niewielki statek handlowy uzbrajany 

na potrzeby floty kaperskiej.
 
 
Okrętami kaperskimi były naj-
częściej budowane w tamtych 
czasach szkuty, pinki i czasami też galeony. Szkuty i pin-
ki były głównie statkami handlowymi, choć niektóre z nich 
były też budowane z myślą o służbie wojennej. W momen-
cie przejścia do floty „Strażników morza” (tak nazwano 
kaprów żeby usprawiedliwić choć trochę ich iście piracki 
charakter) prywatny statek handlowy zostawał wyposa-
żany w uzbrojenie i stawał się królewskim okrętem ka-
perskim.

Największe z nich, spotykane we flotach kaperskich in-
nych krajów galeony to żaglowce z przeważnie dwoma 
lub trzema masztami i podwyższoną rufą (tyłem statku), 
w której najczęściej mieściły się kajuty kapitana i ofi-
cerów. Bronią okrętów kaperskich były armaty umiesz-
czone wzdłuż burt na tak zwanych pokładach działowych. 
Na czas prowadzenia ognia otwierano w burtach furty 
działowe (zwane też ambrazurami) – małe okienka, przez 
które wysuwano działa gotowe do oddania strzału.

Coraz silniejsza i rozwijająca się pomyślnie polska flota 
kaperska oczywiście nie podobała się naszym ówczesnym 
konkurentom do dominacji na Bałtyku – Duńczykom. Po-
stanowili oni przeprowadzić atak na polską bazę i nasz 
jedyny wtedy port wojenny, jakim był Puck.

29 lipca 1571 r. na horyzoncie Zatoki Gdańskiej ukazały 
się okręty duńskie, które wpierw udały się na Hel, nisz-
cząc dwa polskie okręty kaperskie, które próbowały się 
tam schronić. Następnie flota 8 okrętów duńskich popły-
nęła w kierunku Pucka, gdzie zdobyła kilka okrętów kaper-
skich oraz ich pryzy (są to statki zdobyczne). Wszystkie 
te jednostki zostały uprowadzone do Danii. 

W wyniku tego ataku polska flota kaperska doznała du-
żych strat, a pod koniec tego samego roku Duńczycy 
przybyli do Pucka raz jeszcze. Tym razem jednak polscy 
kaprzy zostali ostrzeżeni i skryli się na czas w porcie 
gdańskim, co ich uratowało.

Pół roku później (w 1572 r.)  zmarł król Zygmunt August 
– wielki mecenas (opiekun) polskiej floty wojennej, któ-
ry dostrzegał zalety posiadania silnych okrętów Polski na 
Bałtyku. Nie zostawił po sobie żadnego męskiego potom-
ka, w związku z czym wygasła w Polsce dynastia Jagiello-
nów. Koniec dynastii oznaczał też niestety koniec polskiej 
floty kaperskiej oraz koniec planów o królewskiej flocie 
wojennej.

Rozkwit polskiego kaperstwa trwał jedynie 4 lata, ale jego 
sukcesy przetrwały w pamięci ludzi całe wieki. W dzisiej-
szych czasach w Pucku odbywa się widowisko rekonstruk-
cyjne opowiadające o napaści Duńczyków na pucki port. 

Dzisiejszy Puck to piękne miasto pełne historycznych 
pamiątek po dawnych czasach. Na odwiedzenie i Two-
ją uwagę zasługują m.in: (ze względu na ograniczone 
miejsce opiszemy Ci jedynie wybrane, pozostałe znaj-
dziesz na mapie, a informacji o nich poszukaj samo-
dzielnie).

Pucka fara – jest to monumentalny kościół gotycki po-
łożony w sercu starego miasta, nieopodal Rynku i portu. 
Słowo „fara” wywodzi się ze średniowiecza i oznacza ko-
ściół parafialny, a obecnie odnosi się do głównego kościoła 
w mieście.

Gotycki kościół św. Apostołów 
Piotra i Pawła pochodzi z XIV 
w. Budowano go na fundamen-
tach wcześniejszej budowli. 
W środku znajduje się bogate 
zabytkowe wyposażenie sa-
kralne (m.in. ołtarze, kaplice, 
żyrandole, obrazy, chrzciel-
nice).

Rynek  - jest to centralny plac miasta, którego układ 
pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza. Otaczają go 
pięknie odrestaurowane kamienice, wśród których wy-
różnia się pucki Ratusz. Dawniej miejsca takie jak to 
potrzebne były do tradycyjnego handlu, na terenach 
nadmorskich sprzedawano głównie ryby, ale także wyro-
by rzemieślnicze i płody rolne. Obecnie Rynek w Pucku 
pełni funkcję reprezentacyjną i jest dużą atrakcją tury-
styczną. Odwiedzający mogą usiąść na jednej z licznych 
ławeczek, przyjrzeć się z bliska historii miejskiego her-
bu, obejrzeć poszczególne kolorowe kamienice i poczuć 
klimat dawnego miasteczka portowego.

Rynek w Pucku z widoczną bryłą fary oraz ceglanym ratuszem.

Będąc w Pucku warto odwiedzić Muzeum Ziemi Puckiej 
im. Floriana Ceynowy. Dwa z jego oddziałów mieszczą się 
w mieście: 
- jeden w Rynku w dawnej kamienicy mieszczańskiej 
(znajdziesz tam wystawy czasowe  o pszczelarstwie i za-
ślubinach Polski z morzem);
- drugi zaś znajduje się nieopodal Rynku w budynkach 
dawnej kuźni i przytułka dla ubogich (tzw. Szpita-
lika). Tutaj możesz dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy na temat dawnych zawodów, m.in. rybaka, 

dentysty, kowala, 
szewca, krawca, cie-
śli). Gdy tylko zoba-
czysz wyposażenie 
dawnego gabinetu 
dentystycznego po-
czujesz, że masz 
wielkie szczęście 
żyjąc w XXI wieku:).

Tzw. „Szpitalik” - oddział Mu-
zeum Ziemi Puckiej.

W porcie znajduje się też 
bardzo ważna pamiątka po 
wydarzeniach sprzed stu lat. 
Stoi tu mianowicie Słupek 
Zaślubinowy, który upamięt-
nia ceremonię zaślubin Polski 
z morzem z 10 lutego 1920 r. 
Jest to miejsce symboliczne, 
wybrane ze względu na ogólną 
dostępność. W rzeczywisto-
ści zaślubiny miały miejsce na 
terenie dawnej bazy lotnic-
twa morskiego, której teren 
nie jest obecnie dostępny dla 
każdego. Nad słupkiem powie-
wa dawny proporzec Marynar-
ki Wojennej RP, a tuż obok 
znajduje się pomnik generała 
Józefa Hallera, którego po-
byt na Kaszubach wrył się 
w pamięć ówczesnych ludzi. 
Kilka kroków dalej na olbrzy-
mim głazie narzutowym wmurowano tablicę ku czci króla 
Zygmunta Augusta – inicjatora polskiej floty kaperskiej 
i portu wojennego w Pucku.

Nazwę „Puck” nosi jed-
na z klas jachtów, na 
których rozgrywane 
są zawody w randze 
Mistrzostw Polski. Od-
bywają się one oczywi-
ście w Pucku. 

Jacht klasy Puck jest 
n iezatap ia lną  kon-
strukcją polską, świet-
nie nadającą się do 
szkolenia żeglarskiego.

MERK – WŁADYSŁAWOWO 2020                             ISBN - 978-83-958527-2-5                

Puck – Królewskie Miasto Kaprów

Król Polski Zygmunt August 
– to on uczynił z Pucka 

port wojenny polskiej floty 
kaperskiej.

Słupek Zaślubinowy 
w porcie puckim. Nad nim 
powiewa dawny proporzec 

Marynarki Wojennej.

Jachty klasy „Puck” podczas regat 
na Zatoce Puckiej.
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