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 WYDARZENIA kraj

Batory to jeden z dwóch, obok B³y-
skawicy, zachowanych do naszych cza-
sów polskich okrêtów zbudowanych
przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹. Starszy od
s³awnego okrêtu-muzeum o kilka lat, jest
jedyn¹ jednostk¹, która dotrwa³a do chwili
obecnej, a która bra³a czynny udzia³
w wojnie obronnej 1939 roku.

Dzieje tego niewielkiego, licz¹cego
zaledwie 21 metrów d³ugo�ci okrêtu, zna-
ne s¹ niewielu. Tymczasem jego historia
jest naprawdê niezwyk³a. Batory jest kon-
strukcj¹ ca³kowicie polsk¹, zosta³ zapro-
jektowany w naszym kraju i tutaj zbudo-
wany - w stoczni rzecznej w Modlinie.
Przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ s³u¿y³ w Stra-
¿y Granicznej, �cigaj¹c przemytników po
wodach Zatoki Gdañskiej. We wrze�niu
1939 roku na Batorym podniesiono ban-
derê Marynarki Wojennej. Okrêt przewo-
zi³ rannych pomiêdzy Gdyni¹ a Helem
i odpiera³ ataki niemieckiego lotnictwa.
Jego najs³ynniejszym wyczynem sta³a siê
ucieczka, wraz z 16 lud�mi na pok³adzie,
z Helu do Szwecji, w noc poprzedzaj¹c¹
kapitulacjê Pó³wyspu. Tam okrêt zosta³
internowany. Po zakoñczeniu wojny, s³u-
¿y³ w Wojskach Ochrony Pogranicza. Kie-
dy przesta³ byæ potrzebny, uratowany

Batory
To wielka chwila dla mi³o�ników historii
polskiego orê¿a morskiego. Do szczê�liwego
koñca zbli¿a siê remont najstarszego okrêtu
Rzeczypospolitej � kutra po�cigowego Batory.
Nied³ugo zostanie on udostêpniony zwiedzaj¹cym.

wraca do s³u¿by

Wnêtrze okrêtu zosta³o
przez lata �wybebeszone�.

Dla S³awomira
Lewandowskiego

renowacja
Batorego
to sprawa

presti¿owa.

S³awomir Kudela chce, aby okrêt zosta³
udostêpniony zwiedzaj¹cym jeszcze
w tym roku.
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przed pociêciem na z³om, trafi³ na Hel,
gdzie zosta³ wbetonowany w nabrze¿e
Portu Wojennego. Stoi tam do dzisiaj.

Przez lata ogl¹daæ mogli go tylko hel-
scy marynarze. Bo choæ teoretycznie
mogli to robiæ tak¿e tury�ci, w praktyce
niewiele osób skorzysta³o, jako ¿e woj-
sko niechêtnie wpuszcza obcych na swój
teren.

Wybebeszony

Ponad trzydzie�ci lat sta³ w Helu. Zo-
sta³ zdewastowany. �Zniknê³o� gdzie�
uzbrojenie, �wybebeszone� zosta³o wnê-
trze, nie oszczêdzono nawet bulajów.
Tylko przedwojenne blachy jako� siê jesz-
cze trzyma³y. Pewnie i one w koñcu tra-
fi³yby w rêce wszêdobylskich z³omiarzy,
gdyby nie zaanga¿owanie kmdr. por. dr
S³awomira Kuleli, dyrektora Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni, który przez
lata zabiega³ o przekazanie okrêtu do za-
rz¹dzanej przez niego placówki. Wresz-
cie sukces - pod koniec ubieg³ego roku
dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmi-
ra³ Andrzej Karweta przychyli³ siê do jego
pro�by.

�Nasze MORZE� pierwsze o tym na-
pisa³o. Staraniom dyrektora Kudeli mo-
gli�my tylko przyklasn¹æ i obj¹æ je swo-
im patronatem. Wydawa³o siê, ¿e teraz
sprawy potocz¹ siê szybko. Okrêt mia³
zostaæ wyremontowany, przeniesiony do
Gdyni, ustawiony na dziedziñcu nowego
gmachu Muzeum Marynarki Wojennej i ju¿
w tym sezonie udostêpniony turystom.
Okaza³o siê jednak, ¿e remontem Bato-
rego nie by³a zainteresowana ¿adna z kil-
ku polskich stoczni, do których Muzeum
siê zwróci³o.

W efekcie renowacji okrêtu podjê³a
siê firma konserwatorska Gotyk z Lubicza
ko³o Torunia, wspó³pracuj¹ca od jakiego�
czasu z Muzeum Marynarki Wojennej.
Wycenione na 40 tysiêcy z³otych prace
rozpoczê³y siê w lipcu i powoli zmierzaj¹
ku koñcowi. Pojechali�my na Hel, by oso-
bi�cie przekonaæ siê, jak postêpuj¹ robo-
ty.

Na miejscu zastali�my w³a�ciciela fir-
my S³awomira Lewandowskiego. Nie tyl-
ko wyja�ni³, jaki jest zakres prac na Bato-
rym, ale tak¿e zaprosi³ do wnêtrza okrê-
tu, do tej chwili niedostêpnego dla ludzi.
Zagl¹daj¹c do kolejnych pomieszczeñ pod
pok³adem, byli�my zaskoczeni ich prze-
stronno�ci¹. Z zewn¹trz okrêt wydaje siê
ma³y. Przekonali�my siê przy okazji, jak
bardzo jest skorodowany i jak niewiele bra-
kowa³o do jego ca³kowitego zniszczenia.

Zadanie konserwatora polega na wy-
czyszczeniu, pomalowaniu i uzupe³nieniu
brakuj¹cych elementów jednostki, tak aby
uzyska³a wygl¹d z wrze�nia 1939 roku.

- Do tej pracy nie podchodzê jak do
ka¿dej innej. Remont Batorego traktujê
presti¿owo - mówi S³awomir Lewandow-
ski. - To nie przydarza siê co dzieñ. Mam
�wiadomo�æ uczestniczenia w wa¿nym,
historycznym wydarzeniu.

W s³u¿bie turystom

Lewandowski opowiedzia³ nam o ma-
³ych odkryciach, jakich dokona³ w trak-
cie pracy przy Batorym. O odnalezionych
³uskach z przedwojennego karabinu, sta-
rej skrzynce na narzêdzia, zardzewia³ym,
ale sprawnym dzwonku alarmowym
i resztkach farby, któr¹ pierwotnie poma-
lowany by³ okrêt. Batory by³ jasnozielo-

ny, czego nie widaæ na przedwojennych,
czarno-bia³ych przecie¿ fotografiach.

Prace przy okrêcie niebawem zostan¹
ukoñczone. Jak nam powiedzia³ dyrek-
tor Kudela, najprawdopodobniej w pa�-
dzierniku Batory zostanie na lawetach
przewieziony do Gdyni. W tym celu jed-
nostka zostanie przeciêta na pó³, a po
przyje�dzie na miejsce, zespawana po-
nownie. Potem Batory zostanie ustawio-
ny na dziedziñcu Muzeum Marynarki
Wojennej na specjalnej podstawie i udo-
stêpniony turystom.

- Póki co, bêdzie go mo¿na ogl¹daæ
tylko z zewn¹trz, a tak¿e zajrzeæ do ste-
rówki - zapowiada S³awomir Kudela. - Ale
w przysz³o�ci postaramy siê odtworzyæ
mesê oficersk¹ i j¹ tak¿e pokazaæ tury-
stom, ¿eby zobaczyli, jak okrêt wygl¹da³
w �rodku.

Miejmy nadziejê, ¿e wszystko pójdzie
zgodnie z planem. �Nasze MORZE� przy-
gl¹daæ siê bêdzie projektowi i informowaæ
Czytelników o jego postêpach. Liczymy,
¿e ju¿ wkrótce Batory rozpocznie nowy
etap swojej historii, tym razem w s³u¿bie
turystom.

Tymczasem dyrekcja Muzeum Mary-
narki Wojennej w Gdyni, za naszym po-
�rednictwem, zwraca siê z apelem
i uprzejm¹ pro�b¹ o pomoc do wszystkich
osób, które maj¹ pami¹tki, fotografie i in-
ne przedmioty materialne, jak równie¿
informacje mog¹ce przyczyniæ siê do
wzbogacenia i uzupe³nienia wiedzy o Ba-
torym. Wszyscy, którzy mog¹ pomóc
powinni zg³osiæ siê pod nr tel: 058-626-
39-84, 0697-716-378 lub 0604-273-204.

Tekst i zdjêcia:
Tomasz Falba

Batory ju¿ odkopany. Konserwator odtworzy³ nadbudówkê okrêtu.




