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KONTRADMIRAŁ  WŁODZIMIERZ  STEYER 

  

    

 Włodzimierz Steyer urodził się w Kanadzie. Szkołę Morską ukończył w Petersburgu. 

Wrócił do Polski po zakończeniu I wojny światowej. W okresie międzywojennym szkolił 

młodych marynarzy oraz stał na czele komisji, która kupowała dla Polski okręty wojenne.  

W 1930 r. został mianowany do stopnia komandora – porucznika. Od 1938 r. był dowódcą 

Rejonu Umocnionego Hel.  

We wrześniu 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Po kapitulacji Helu –                                           

2 października 1939 r. wraz z innymi oficerami przebywał w obozie jenieckim                                   

w Woldenberg, ale wcześniej wypowiedział do swoich żołnierzy słowa:  

„ (...) Polska to wielka rzecz, nadejdzie czas, że tu jeszcze wrócimy”.  

Po zakończeniu II wojny wrócił do Gdyni. Powierzono mu różne wysokie stanowiska                             

w Marynarce Wojennej. W styczniu 1947 r., mianowany do stopnia kontradmirała, zostaje 

dowódcą Marynarki Wojennej. Pełni tę funkcję do 1950 r.  

W 1951 r. wyjeżdża do Ostrołęki, gdzie pracuje w różnych firmach. Nad morze wraca                           

w 1957 r. Aktywnie działa w Związku Oficerów Rezerwy oraz pisze książki. Najbardziej 

znane to: „Samotny krążownik”, „Skaza marynarska”, „Samotny półwysep” oraz dla 

młodzieży – „Przygody mata Moreli”. 

Włodzimierz Steyer zmarł we wrześniu 1957 r. Został pochowany na cmentarzu Obrońców 

Wybrzeża w Gdyni Redłowie.  
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 Za zasługi dla Polski był odznaczony Srebrnym i Złotym  Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Komandorskim Orderu  Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Militari.        

 

 

 20 października 1981 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Kontradmirała                       

Włodzimierza Steyera naszej szkole. Pamiątkową tablicę z wizerunkiem admirała odsłonił 

jego syn – Donald Steyer. W tym dniu po raz pierwszy zaśpiewano Hymn Szkoły, który 

zaczyna się od słów: „Zza klonowego liścia tarczy” i poświęcony jest naszemu patronowi. 

W wielu miastach Polski: Helu, Gdyni, Władysławowie, Ostrołęce ulice nazwane są 

nazwiskiem naszego patrona. 

 

 

 


