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Z Gerardem £ukaszewiczem, ostatnim dowódc¹
kutra po�cigowego Batory, rozmawia Tomasz Falba

- Uchodzi pan za cz³owieka, któ-
ry uratowa³ Batorego, najstarszy pol-
ski okrêt - kuter po�cigowy, od za-
g³ady. Jak do tego dosz³o?

- Wszystko zaczê³o siê w listopadzie
1973 roku. W miesiêczniku �Morze� z te-
go miesi¹ca ukaza³a siê notka na temat

Batorego, ¿e okrêt niszczeje w porcie
rzecznym na warszawskim ¯eraniu i ni-
kogo to nie interesuje. S³u¿y³em wtedy
jako mechanik Dywizjonu Pomocniczych
Jednostek P³ywaj¹cych Marynarki Wojen-
nej w Helu. Pamiêtam, ¿e na artyku³
w �Morzu� zwróci³ mi uwagê kto� z ka-
dry Dywizjonu. Powiedzia³: �Panie po-
ruczniku, niech pan spojrzy, jaka fajna
sprawa z tym Batorym�. Przeczyta³em
i przej¹³em siê jego losem tak, ¿e posta-
nowi³em podr¹¿yæ temat. Zacz¹³em szu-
kaæ ludzi, którzy mogli pomóc w urato-
waniu jednostki.

- Co� pan wtedy wiedzia³ o Bato-
rym?

- Wiedzia³em, ka¿dy na Helu wiedzia³.
To by³ przecie¿ okrêt zwi¹zany z tym
miejscem.

- Chce Pan powiedzieæ, ¿e ju¿ wte-
dy istnia³a na Helu legenda Batore-
go? Przecie¿ to by³o wtedy wojsko-
we miasto. A wojsku w tamtym cza-

sie nie zale¿a³o na upamiêtnianiu
przedwojennej historii.

- To nie do koñca tak, nie mo¿na
uogólniaæ. Byli oczywi�cie tacy, dla któ-
rych dzieje polskiej floty wojennej zaczê-
³y siê w 1944 roku, ale te¿ tacy, którzy
zdawali sobie sprawê, ¿e jest ona nieco
d³u¿sza. Batory nie zosta³by uratowany
bez wsparcia wielu ludzi z Marynarki
Wojennej, przede wszystkim moich prze-
³o¿onych. Takie to by³y czasy, ¿e sam
nic bym nie móg³ zrobiæ.

- Przeczyta³ pan zatem notatkê
w �Morzu�. I od razu zacz¹³ pan
dzia³aæ?

- Tak, natychmiast. Ostatecznie posz³o
to dwutorowo. Ja dzia³a³em w Helu, a kpt.
jacht. Andrzej Piotrowski z grup¹ p³etwo-
nurków i dziennikarzem �Morza� Mieczy-
s³awem Kuligiewiczem w Warszawie.
By³o w to zaanga¿owanych jeszcze wie-
le innych osób. To by³ swoisty ³añcuszek
ludzi dobrej woli, grupa pasjonatów, któ-
rzy postanowili zrobiæ wszystko co w ich
mocy, aby zachowaæ Batorego dla przy-
sz³ych pokoleñ� I uda³o siê. Po kilku

Jak uratowa³em

Batory w �luzie.

Batorego
Batory w Toruniu.
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tygodniach zabiegów, ówczesny szef Ligi
Obrony Kraju, do której nale¿a³ Batory,
podj¹³ decyzjê o przekazaniu okrêtu za
darmo Marynarce Wojennej, w celu usta-
wienia go w Helu jako pomnik.

- Pamiêta pan moment, kiedy
pierwszy raz zobaczy³ Batorego?

- Sta³ w Warszawie na Kanale ̄ erañ-
skim przy Elektrociep³owni ¯erañ. By³
dosyæ mocno przytopiony. Ponad wodê
wystawa³y tylko niektóre elementy kon-
strukcyjne pok³adu. Serce siê kraja³o kie-
dy na to patrzy³em. Wstrz¹saj¹cy widok.
Sta³em tam i zastanawia³em siê, w jakim
stanie jest w �rodku.

- I w jakim by³?
- Aby to stwierdziæ musieli�my najpierw

podnie�æ go z wody i ustawiæ na l¹dzie.
Wtedy nie by³o to takie proste. Nie tylko
z powodów technicznych. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e zosta³em oddelegowany do
przyprowadzenia Batorego z Warszawy,
Wis³¹, przez Zatokê Gdañsk¹ na Hel, ale
nie dosta³em na to dodatkowych pieniê-
dzy, bo takich po prostu na takie operacje
wtedy nie by³o. Przy remoncie kombino-
wali�my jak siê da³o. Mieli�my za darmo
slip, pod³¹czono nas do pr¹du i wody. Po-
¿yczali�my sk¹d siê da³o narzêdzia, a to
farbê, a to sprê¿one powietrze. Na szczê-
�cie znajdowali siê tacy, którzy zechcieli
pomóc. Szczególnie zaanga¿owali siê wod-
niacy z Warszawy. Na szczê�cie te¿, po
wydobyciu z wody, okaza³o siê, ¿e Batory
jest w lepszym stanie ni¿ mo¿na siê by³o
spodziewaæ. W ka¿dym razie na okrêcie za-
chowa³y siê wszystkie najwa¿niejsze urz¹-
dzenia, ³¹cznie z silnikami.

- Gdyby wtedy podremontowano
Batorego,  móg³ jeszcze samodzielnie
p³ywaæ?

- Przypuszczam, ¿e tak. Nie mogli�my
jednak na to liczyæ. Nie by³o �rodków.
Naszym zadaniem by³o wyj¹æ Batorego
na l¹d, oczy�ciæ z mu³u, szlamu i rdzy,
wymalowaæ. Chodzi³o o to, by okrêt, przy-
najmniej z zewn¹trz, wygl¹da³ porz¹dnie.
Ale nie tylko. Musieli�my doprowadziæ go
do takiego stanu, ¿eby mo¿na by³o na
nim mieszkaæ przynajmniej do momentu
dotarcia do Helu. Spali�my przecie¿ na
nim sp³ywaj¹c Wis³¹.

- Jak wygl¹da³ ten ostatni rejs Ba-
torego?

- Przez ca³¹ drogê okrêt by³ albo za
jednostk¹ holuj¹c¹, albo burta w burtê
z ni¹. Czêsto te¿ byli�my do³¹czani do ze-
stawu holowniczego sk³adaj¹cego siê
z pchacza i barek.

- Dlaczego nie zdecydowali�cie siê
przewie�æ Batorego na Hel w inny
sposób, choæby kolej¹?

- To w ogóle nie wchodzi³o w rachu-
bê. Ostatnie przewiezienie Batorego (w
grudniu ubieg³ego roku �  red.) z Helu

Gerard £ukaszewicz ma 65 lat.
Pochodzi z wileñszczyzny. Ukoñczy³
Wy¿sz¹ Szko³ê Marynarki Wojennej
w Gdyni. Do 1985 roku s³u¿y³ w
Marynarce Wojennej, m.in. jako
wyk³adowca we wspomnianej
uczelni. Odszed³ z wojska w stop-
niu komandora podporucznika. Po-
tem, przez wiele lat pracowa³ jako
starszy mechanik we flocie handlo-
wej. Obecnie jest inspektorem nad-
zoru statków �ródl¹dowych Polskie-
go Rejestru Statków w Gdañsku.
Mieszka w Sopocie.

Od oficera
do inspektora
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Batory na holu.
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do Gdyni by³o bardzo skomplikowan¹
operacj¹. Trzydzie�ci siedem lat temu
by³o to jeszcze trudniejsze. Dzisiaj kad³ub
Batorego wa¿y ponad 10 ton, wtedy by³
znacznie ciê¿szy, bo przecie¿ nie by³
pusty w �rodku jak teraz. Dlatego jedyna
droga jak¹ brali�my pod uwagê rozwa¿a-
j¹c transport Batorego z Warszawy do Helu
to by³a droga wodna, czyli Wis³a.

- Kiedy ta operacja zosta³a prze-
prowadzona?

- Ten jedyny w swoim rodzaju rejs
trwa³ od 28 marca do 4 kwietnia 1974
roku.

Na okrêcie by³em ja jako dowódca,
bosman Zenon P³achta, trzech maryna-

rzy i redaktor Mieczys³aw Kuligiewicz
z �Morza�, który jak ju¿ mówi³em by³ bar-
dzo zaanga¿owany w sprawê ratowania
Batorego, a potem nawet napisa³ o nim
ksi¹¿kê. Po drodze stawali�my kilka razy
m.in. w P³ocku, W³oc³awku, Toruniu,
Brdyuj�ciu, Che³mnie, Górkach Zachod-
nich i na krótko w Gdañsku. Batory by³
holowany po kolei przez - holownik mo-
torowy Albatros, lodo³amacz Lemur, dwa
kutry saperskie, holowniki motorowe
Piast i Wda, holownik parowy Malbork
i kuter Marynarki Wojennej K-7. Ca³y czas
mieli�my problemy z poziomem wody
w Wi�le i Batory nieraz szura³ kad³ubem
o piasek. Na odcinku od W³oc³awka do

Torunia, sp³ynêli�my z wod¹ spuszczon¹
z tamy we W³oc³awku pomiêdzy burta-
mi dwóch wspomnianych wy¿ej kutrów
saperskich. Nigdy nie zapomnê tego raj-
du na grzbiecie fali, z szybko przesuwa-
j¹c¹ siê wod¹, pomiêdzy przybrze¿nymi
drzewami i przy zapadaj¹cym zmierzchu.
Fantastycznie by³o tak¿e p³yn¹æ przy
burcie tylnoko³owca parowego Malbork.
Patrz¹c na ten, leciwy ju¿ wówczas, sta-
tek mia³o siê wra¿enie jakby�my prze-
nie�li siê w czasie do pocz¹tków dwudzie-
stego wieku. Kuter Marynarki Wojennej
K-7 przeprowadzi³ nas Wis³¹ od Grudzi¹-
dza i dalej przez Zatokê Gdañsk¹ do Helu.
Trudy swojej ostatniej wodnej podró¿y
Batory zniós³ naprawdê bardzo dzielnie.
Nie by³o z nim w trakcie tego rejsu ¿ad-
nych wiêkszych k³opotów.

- Jak reagowali ludzie na widok
Batorego w miejscach, w których
przybijali�cie do brzegu?

- By³o ogromne zainteresowanie.
Mieszkañcy przychodzili ogl¹daæ okrêt. Lo-
kalne media donosi³y o naszym przyby-
ciu na pierwszych stronach gazet. Pod-
kre�lano, ¿e Batory stanie siê w Helu po-
mnikiem obrony Wybrze¿a w 1939 roku.
W tamtych czasach mia³o to swoj¹ wy-
mowê. To jeszcze bardziej przyci¹ga³o lu-
dzi. Oficjalne w³adze te¿ stara³y siê pod
to podpi¹æ. Przychodzili do nas ró¿ni no-
table, którym t³umaczy³em co to za jed-
nostka, pokazywa³em jak wygl¹da i jak¹
ma historiê.

- Czy od razu by³o wiadomo, ¿e
Batory zostanie w Helu wbetonowa-
ny w nabrze¿e tamtejszego Portu Wo-
jennego?

- Rozpatrywano ró¿ne koncepcje. Nie
bardzo by³o nawet wiadomo, w którym
miejscu Helu ma Batory staæ. Ja by³em
za tym, aby umie�ciæ go w centrum mia-
sta, tam gdzie mog³oby go ogl¹daæ jak
najwiêcej ludzi. Zwyciê¿y³a jednak inna
koncepcja. Nie wiem dlaczego. Byæ mo¿e
jednak to w³a�nie ona uratowa³a ostatecz-
nie Batorego. Zamkniêty na terenie woj-
skowym by³ trudniejszym celem choæby
dla z³omiarzy.

- Dzisiaj Batory to pusta w �rodku
skorupa okrêtu. Z³omiarze rzeczywi-
�cie go nie dopadli, ale to przecie¿
Marynarka Wojenna dopu�ci³a do
ograbienie go niemal ze wszystkich
urz¹dzeñ.

- Sta³o siê to w czasie, kiedy mnie ju¿
nie by³o w Helu. W jaki� czas po przyby-
ciu tam Batorego, zosta³em przeniesiony
do Gdyni, do Wy¿szej Szko³y Marynarki
Wojennej, gdzie podj¹³em pracê dydak-

Kadra Marynarki Wojennej wita Batorego w Helu. Por. Gerard £ukaszewicz (trzyma w³az)
pokazuje go�ciom okrêt.

Za³oga Batorego w jego ostatnim rejsie. Stoj¹ od prawej: por. Gerard £ukaszewicz,
bosman Zenon P³achta, cywil to dziennikarz miesiêcznika �Morze� Mieczys³aw Kuligiewicz.
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tyczn¹. Straci³em okrêt z oczu. Wiadomo
mi jednak, ¿e Batory dosyæ d³ugo sta³ na
wodzie w helskim Porcie Wojennym,
a wyposa¿enie by³o z niego demontowa-
ne sukcesywnie. Najpierw zniknê³y
wszystkie elementy drewniane, rzekomo
w obawie przed po¿arem. Szyby w nad-
budówce i bulaje zosta³y zaspawane. Kie-
dy Batory zosta³ wyjêty z wody nie by³o
ju¿ na nim wiêkszo�ci urz¹dzeñ. Co siê
da³o, starali�my siê jednak odtworzyæ. Na
Batorym by³y np. przed drug¹ wojn¹
�wiatow¹ zamontowane ciê¿kie karabiny
maszynowe typu Maxim. Osobi�cie wy-
po¿yczy³em orygina³ tego karabinu, go-
towy do u¿ycia, z Muzeum Wojska Pol-
skiego i przewioz³em na w³asnych kola-
nach, poci¹giem z Warszawy na Hel, gdzie
wykonali�my dwie jego repliki i ustawili-
�my na dziobie i rufie okrêtu.

- Interesowa³ siê pan losem Ba-
torego po swoim przeniesieniu do
Gdyni?

- Sporadycznie go widywa³em bêd¹c
w Helu. Okrêt sta³ tam, gdzie sta³, zawsze
odmalowany i wyczyszczony, nie budzi-
³o to mojego niepokoju. Gorzej, kiedy
Hel przesta³ byæ tak wa¿ny dla Marynar-
ki Wojennej jak by³ do tej pory. Ba³em
siê, ¿e kiedy� z³omiarze po prostu
ukradn¹ Batorego, jak nieraz s³yszy siê
w telewizji, ¿e kradn¹ most, tory kolejo-
we czy czo³g. Dlatego bardzo siê ucie-
szy³em, kiedy Muzeum Marynarki Wojen-

Kuter po�cigowy Batory (21
metrów d³ugo�ci) to najstarszy okrêt
RP, który dotrwa³ do naszych cza-
sów. Zosta³ zaprojektowany i zbu-
dowana w kraju, w 1932 roku. Jest
jedyn¹ jednostk¹, która zachowa³a
siê do naszych czasów, a która czyn-
nie bra³a udzia³ w walce z Niemca-
mi we wrze�niu 1939 roku. Najs³yn-
niejszym wyczynem Batorego by³o,
dokonane w przededniu kapitulacji
Helu, przerwanie blokady Pó³wyspu
i brawurowa ucieczka do Szwecji,
gdzie zosta³ internowany. Po woj-
nie s³u¿y³ w Wojskach Ochrony Po-
granicza. Wycofany z eksploatacji
pewnie zosta³by pociêty na z³om,
gdyby nie akcja kilku osób, które
postanowi³y go uratowaæ. W�ród
nich wyró¿ni³ siê Gerard £ukasie-
wicz, ówcze�nie porucznik Marynar-
ki Wojennej s³u¿¹cy w Helu. I tak
w 1974 roku kuter zosta³ po raz
pierwszy uratowany przed zniszcze-
niem i trafi³ do Helu, gdzie wmuro-
wany zosta³ w nabrze¿e tamtejsze-
go Portu Wojennego. Tu przecze-
ka³ ponad 30 lat praktycznie zapo-
mniany, bo stoj¹c na terenie woj-
skowym nie by³ dostêpny dla
wszystkich zwiedzaj¹cych. Z tego
stanu wyrwa³ go dyrektor Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni, kmdr
por. dr S³awomir Kudela, który
przej¹³ okrêt od floty wojennej, od-
remontowa³ i w grudniu ubieg³ego
roku postawi³ na dziedziñcu nowe-
go gmachu placówki, budowanego
w centrum Gdyni. W ten sposób
Batory zosta³ uratowany po raz dru-
gi. Od samego pocz¹tku (podobnie
jak niegdy� �Morze�) sprawie rato-
wania jednostki towarzyszy �Nasze
MORZE�, które objê³o nad nim pa-
tronat, a nawet czynnie w³¹czy³o siê
w remont historycznego okrêtu.

Ocalony
dwa razy

nej w Gdyni uda³o siê przej¹æ okrêt. Kil-
ka razy je�dzi³em na Hel zobaczyæ jak
jest remontowany i naprawdê by³em zbu-
dowany. Mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e
Batory zosta³ po raz drugi w swojej histo-
rii uratowany. Muszê zreszt¹ powiedzieæ,
¿e w moim ¿yciu tak siê jako� u³o¿y³o,
¿e Batory towarzyszy³ mi w ró¿nych sy-
tuacjach. Dam przyk³ad. Obecnie pracu-
jê w Polskim Rejestrze Statków. Twórc¹
tej instytucji by³ m.in. Aleksander Poty-
ka³a, jednocze�nie konstruktor Batorego.
I jak tu nie wierzyæ w przeznaczenie?

- Wspomina³ pan, ¿e kiedy Bato-
ry by³ ratowany pierwszy raz, spra-
wa trafi³a na czo³ówki gazet. Jak pan
my�li, dlaczego dzisiaj, kiedy sta³o siê
to po raz drugi, nie budzi to ju¿ ta-
kich emocji? Media informowa³y
o tym zdawkowo.

- Có¿, chyba takie czasy. Ale ja wie-
rzê, ¿e najlepsze lata Batory ma jeszcze
przed sob¹.

Gerard £ukaszewicz
do dzisiaj wspomina akcjê
ratowania Batorego.
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