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Wielu Polaków zdziwi³oby siê, gdyby
im powiedzieæ, ¿e oprócz cumuj¹cej
w Gdyni B³yskawicy, w naszym kraju za-
chowa³ siê jeszcze jeden polski okrêt
sprzed drugiej wojny �wiatowej. Z podob-
nie piêkn¹ histori¹, starszy od s³awnego
niszczyciela o kilka lat. Jest jedyn¹ zacho-

wan¹ polsk¹ jednostk¹ bior¹c¹ czynny
udzia³ w wojnie obronnej 1939 roku.

To kuter po�cigowy Batory, który od
ponad trzydziestu lat stoi zapomniany na
terenie portu wojennego w Helu. Ma³o
kto wie w ogóle o jego istnieniu, niewie-
lu go widzia³o. Okrêt stoi bowiem wmu-

rowany w betonowe pod³o¿e w miejscu,
do którego trudno siê dostaæ, na terenie
jednostki wojskowej.

Tekturowa makieta

Teoretycznie mo¿e go obejrzeæ ka¿-
dy. Wystarczy zwróciæ siê  z pro�b¹ do
Marynarki Wojennej. Problem jednak
w tym, ¿e niewielu turystów, przestraszo-
nych procedur¹, z tego korzysta, a woj-
sko nie zawsze takiej zgody udziela.
W efekcie, poza marynarzami pracuj¹cy-
mi w porcie, prawie nikt, ³¹cznie nawet
z cywilnymi mieszkañcami Helu, nie ogl¹-
da Batorego.

Tak¿e i my musieli�my uzyskaæ zgo-
dê komendanta helskiego portu wojen-
nego (po likwidacji 9 Flotylli Wybrze¿a,
znajduje siê tu jedynie punkt bazowania
okrêtów, na co dzieñ �wiec¹cy pustkami
- red.). A Batorego mogli�my obejrzeæ
tylko w towarzystwie specjalnie przydzie-
lonego nam z tej okazji, ¿o³nierza.

Batory  wbetonowany jest w pod³o-
¿e kilkana�cie metrów od nabrze¿a por-
tu. Na pierwszy rzut oka nie wygl¹da �le.
Stalowo-szara farba, któr¹ jest pomalowa-
ny ³adnie b³yszczy w s³oñcu. Po bli¿szych
oglêdzinach okazuje siê jednak, ¿e okrêt

Druga szansa Batorego

Wa¿¹ siê losy najstarszego polskiego okrêtu
� kutra po�cigowego Batory. Niszczej¹ca
od lat na Helu jednostka ma szansê zostaæ
odrestaurowana.

Wyrwany
z betonu

WYDARZENIA zapomniany kuter
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Jak tekturowy model, z zamalowanymi bulajami..
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nie jest w najlepszej kondycji. Z jednost-
ki wykrêcono i wyrwano co tylko siê
da³o, rdza odchodzi od niego kawa³ami.
Zaspawane bulaje i okna sterówki nadaj¹
mu wygl¹d tekturowej makiety.

 Na Batorym nie ma ju¿ tak¿e uzbro-
jenia, dwa karabiny maszynowe to atra-
py. Z rufy zniknê³a ³ód�. Po otwarciu jed-
nego z w³azów, z wnêtrza wyziera czar-
na czelu�æ. Nie ryzykujemy wej�cia do
�rodka. Wydaje siê jednak, ¿e wnêtrze
okrêtu zosta³o ca³kowicie �wybebeszone�.

Postrach z³oczyñców

Mi³ym zaskoczeniem  okaza³a siê wiel-
ko�æ Batorego. Na fotografiach, które ogl¹-
dali�my przed wizyt¹ w Helu, sprawia³
wra¿enie niewielkiej motorówki. Tymcza-
sem, co oceniamy stoj¹c na przedwojen-
nych blachach pok³adu, to mo¿e niedu-
¿y, ale jednak okrêt! Kuter ma nieco po-
nad 21 metrów d³ugo�ci, 3,6 metra szero-
ko�ci. Przy 28 tonach wyporno�ci zanurza³
siê na oko³o 1,35 metra.

Postawione obok tablice informacyj-
ne zawieraj¹ skrócon¹ historiê jednostki.
Batory jest ca³kowicie polsk¹ konstrukcj¹.
Zaprojektowany zosta³ pod koniec lat
dwudziestych ubieg³ego wieku przez
Aleksandra Potyra³ê, na potrzeby Stra¿y
Granicznej, a zbudowany w latach 1930-
32 w stoczni rzecznej w Modlinie.

Kuter patrolowa³ wody Zatoki Gdañ-
skiej. Dysponowa³ trzema silnikami po-
zwalaj¹cymi mu osi¹gn¹æ prêdko�æ mar-
szow¹ 11 wêz³ów (jego zasiêg wynosi³
wtedy 264 mile morskie), a maksymaln¹
(po�cigow¹) 24,2 wêz³a. Jednostka dys-

ponowa³a radiostacj¹ o zasiêgu 200 kilo-
metrów. Na pok³adzie mia³a ³ód� robo-
czo-ratunkow¹ z wbudowanym na sta³e
silnikiem o mocy 12 KM. Do jej wodo-
wania s³u¿y³ niewielki ¿urawik zamonto-
wany na rufie. Uzbrojenie stanowi³y dwa
umieszczone na dziobie i rufie ciê¿kie
karabiny maszynowe typu maxim, kali-
ber 7,92 milimetra. Za³oga sk³ada³a siê
z 10 osób.

Do wybuchu drugiej wojny �wiatowej
Batory s³u¿y³ pod bander¹ Stra¿y Granicz-
nej. Dziêki swojej prêdko�ci sia³ postrach
w�ród przemytników. By³ w stanie dogo-
niæ niemal wszystkie u¿ywane przez nich
w tym czasie jednostki.

Samotny, zapomniany�

Po wybuchu wojny zosta³ zmobilizo-
wany i podniós³ banderê  Polskiej Mary-
narki Wojennej. We wrze�niu 1939 roku
dzielnie s³u¿y³ krajowi przewo¿¹c rannych
pomiêdzy Gdyni¹ i Helem. Odpiera³ te¿
ataki niemieckiego lotnictwa. Jego naj-
s³ynniejszym wyczynem sta³a siê uciecz-
ka (wraz z 16 lud�mi na pok³adzie) z ob-
lê¿onego Helu do Szwecji, której doko-
na³ w noc poprzedzaj¹c¹ kapitulacjê Pó³-
wyspu.

Internowany u naszych pó³nocnych
s¹siadów Batory, przetrwa³ wojnê w to-
warzystwie innych internowanych tam
polskich jednostek. Do kraju powróci³
w pa�dzierniku 1945 roku. Do 1957 roku
s³u¿y³ w Wojskach Ochrony Pogranicza.
Nastêpnie zosta³ przekazany Lidze Przy-
jació³ ¯o³nierza, a potem Lidze Obrony
Kraju. P³ywa³ po Wi�le i Zalewie Zegrzyñ-
skim jako jednostka szkolna. Na pocz¹t-
ku lat siedemdziesi¹tych mia³ zostaæ ze-
z³omowany, ale dziêki dzia³alno�ci wielu
ludzi dobrej woli zosta³ uratowany. Za-
opiekowa³a siê nim Marynarka Wojenna.
W 1973 roku Batory trafi³ na Hel.

Okrêt sta³ siê niemym �wiadkiem
�wietno�ci 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a,
a pó�niej tak¿e jej likwidacji. Stoi teraz sa-
motny czekaj¹c na lepsze czasy. Bêd¹c
najstarszym polskim okrêtem wojennym
i jedynym bior¹cym czynny udzia³
w obronie Wybrze¿a w 1939 roku, zas³u-
guje na inny los, na drug¹ m³odo�æ. Bato-
ry powinien zostaæ zabrany z terenu por-
tu wojennego w Helu  i ustawiony gdzie�,
gdzie podziwiaæ mog³oby go jak najwiê-
cej ludzi.

Istniej¹ dwie mo¿liwe lokalizacje.
Pierwsza z nich to Gdynia. Jak siê dowie-
dzieli�my, starania o przejêcie okrêtu od
PMW poczyni³o Muzeum Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. Ju¿ kilka miesiêcy temu
jego dyrektor S³awomir Kudela zwróci³
siê z tak¹ pro�b¹ do dowódcy Marynarki
Wojennej RP, wiceadmira³a Andrzeja Kar-
wety.

WYDARZENIA zapomniany kuter

14 Nasze MORZE l nr 11 l listopad 2008

Z bliska nie wydaje siê wcale ma³y�

Przedwojenny
kuter jaki jest�

Jak na prawdziwym okrêcie.
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Gdzie siê podzieje?

- Byli�my zainteresowani tym okrêtem
od wielu lat � mówi  S³awomir Kudela. -
Jednak z uwagi na znaczenie jakie mia³
dla 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, nie po-
dejmowali�my ¿adnych dzia³añ zwi¹za-
nych z przejêciem dopóki istnia³a.

Dyrektor  Kudela poinformowa³ nas,
¿e wiosn¹ tego roku, wraz ze specjalista-
mi, przeprowadzi³ szczegó³ow¹ wizyta-
cjê okrêtu. Wynika z niej, ¿e stan jednostki
pozwala na przetransportowanie jej do
Gdyni.

Kudela chcia³by, aby Batory zosta³
odrestaurowany do stanu z wrze�nia 1939
roku i stan¹³ na wewnêtrznym dziedziñ-
cu budowanego w³a�nie nowego gmachu
Muzeum Marynarki Wojennej, zlokalizo-
wanego w samym centrum miasta, tu¿
obok Skweru Ko�ciuszki. Dyrektor nie
chcia³ zdradziæ dok³adnych kosztów ope-
racji i ewentualnego remontu Batorego.
Twierdzi jednak, ¿e Muzeum Marynarki
Wojennej staæ na uratowanie okrêtu. Pro-
blem jednak w tym, ¿e nie wiadomo kie-
dy budowa nowego budynku zostanie
zakoñczona. Muzeum brakuje kilkana�cie
milionów z³otych.

- To w niczym nie przeszkadza � za-
pewnia Kudela. - Batory by³by udostêp-
niony zwiedzaj¹cym niezale¿nie. Je�li
dowódca Marynarki Wojennej wyrazi zgo-
dê na przekazanie nam okrêtu, mo¿e siê
to staæ nawet w przysz³ym roku.

Muzeum Marynarki Wojennej nie jest
jedyn¹ instytucj¹ zainteresowan¹ Batorym.
Okrêt chêtnie przejê³oby tak¿e Muzeum
Obrony Wybrze¿a w Helu. MOW to jedno
z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê muzeów na
Pomorzu. Istnieje od dwóch lat jako spo-
³eczna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjacie-
le Helu, organizacji skupiaj¹cej mi³o�ników
helskich militariów. W³asnym wysi³kiem
i przy finansowym wsparciu Unii Europej-
skiej odtworzyli dwa obiekty istniej¹cej
w czasie drugiej wojny �wiatowej na Pó³-
wyspie najwiêkszej na �wiecie baterii arty-
lerii nadbrze¿nej kalibru 406 milimetrów,
o nazwie �Schleswig Holstein�. Muzeum
opiekuje siê tak¿e innymi helskimi milita-
riami, m.in. legendarn¹ bateri¹ im. Helio-
dora Laskowskiego, a ostatnio otworzy³o
u siebie sta³¹ wystawê po�wiêcon¹ najbar-
dziej popularnemu polskiemu maryni�cie
Karolowi Olgierdowi Borchardtowi. Dziêki
tym dzia³aniom, w tym roku muzeum przy-
ci¹gnê³o do siebie 50 tysiêcy turystów.

Prezent na urodziny

 - Przez swoj¹ historiê Batory zwi¹zany
jest najbardziej z Helem � przekonuje Ry-
szard Kretkiewicz, dyrektor MOW. - Móg³-
by staæ siê dla nas tym, czym jest B³yska-
wica dla Muzeum Marynarki Wojennej.

- To nie jest tak, ¿e chcemy ukra�æ ten
okrêt Muzeum Marynarki Wojennej � do-
powiada jego zastêpca Wojciech Wa�kow-
ski. - Ale przecie¿ mogliby�my zaj¹æ siê
nim wspólnie. Gdynia ma dosyæ marynar-
skich pami¹tek, Helowi te¿ co� siê nale¿y.

Trudno odmówiæ racji tej logice. S³a-
womir Kudela nie wyklucza ¿adnej
z mo¿liwo�ci, zw³aszcza ¿e obie placów-
ki ze sob¹ wspó³pracuj¹. Wszystko zale-
¿y od decyzji dowódcy Marynarki Wo-
jennej.

- Pan admira³ jeszcze jej nie podj¹³ �
mówi kmdr ppor. Piotr Adamczak z Biura
Prasowego Marynarki Wojennej.

Miejmy nadziejê, ¿e znany z zami³o-
wania do historii wiceadmira³ Karweta
powie �tak� i, bez wzglêdu na ostatecz-
ne miejsce ekspozycji, najstarszy polski
okrêt ogl¹daæ bêd¹ mogli ju¿ niebawem
wszyscy chêtni. By³by to piêkny gest na
przypadaj¹c¹ na ten miesi¹c, dziewieæ-
dziesi¹t¹ rocznicê powstania Polskiej Ma-
rynarki Wojennej.

Tomasz Falba
Zdjêcia: £ukasz G³owala
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S³awomir Kudela, dyrektor Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wojciech Wa�kowski, zastêpca
dyr. Muzeum Obrony Wybrze¿a w Helu.

Rdza widoczna
od drugiego rzutu oka.


