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Batory

Najstarszy polski okrêt � kuter po�cigowy Batory �
rozpocz¹³ nowe ¿ycie. Jednostka zosta³a oficjalnie
wprowadzona do s³u¿by turystycznej.

wróci³ do s³u¿by!

- Jestem w szoku - mówi³a 36-letnia
Magdalena Kowalkowska, turystka z War-
szawy, kiedy po raz pierwszy zobaczy³a
Batorego. - Nie my�la³am, ¿e co� takiego
przetrwa³o do naszych czasów. Jestem
zdziwiona tym bardziej, ¿e choæ kilka razy
by³am na Helu, nigdy nie widzia³am tam
tego okrêtu.

Pani Magda nie by³a jedyn¹ osob¹,
która 15 maja dziwi³a siê przygl¹daj¹c siê
Batoremu.

Ju¿ sam fakt, ¿e na pocz¹tku XXI wie-
ku udostêpnia siê zwiedzaj¹cym najstar-
szy zachowany do dzisiaj polski okrêt, na

dodatek jedyn¹ jednostkê, która czynnie
bra³a udzia³ w walkach we wrze�niu 1939
roku, i dotrwa³a do naszych czasów, bu-
dzi³ sensacjê.

- Jak to mo¿liwe, ¿e mo¿emy go tu
ogl¹daæ? Sk¹d ten okrêt siê tutaj wzi¹³? -
takie pytania pada³y wielokrotnie w
rozmowach. Wielu ludzi zatrzymywa³o siê
przed tablic¹ informuj¹c¹ o historii jednost-
ki i stara³o siê znale�æ tam odpowiedzi.

Batory nie by³ nigdy obecny w po-
wszechnej �wiadomo�ci tak jak inne, s³aw-
niejsze i wiêksze, polskie okrêty. Ta nie-
pozorna jednostka (zaledwie 21,2 me-

trów d³ugo�ci, wypieraj¹ca 28 ton wody),
ma jednak niezwykle bogat¹ historiê.

Jest niemal ca³kowicie �produktem�
polskiej my�li technicznej i stoczniowej.
Zosta³ zaprojektowany przez Polaka, in-
¿yniera Aleksandra Potyra³ê, organizato-
ra i pierwszego dyrektora Polskiego Re-
jestru Statków i wybudowana w 1932
roku w polskiej stoczni w Modlinie.

�Fakt ten by³ dlatego wa¿nym, zarów-
no dla mnie osobi�cie, jak i dla przysz³o-
�ci polskiego przemys³u okrêtowego, po-
niewa¿ ju¿ wówczas uda³o mi siê, na
skromnym jeszcze odcinku ówczesnych

WYDARZENIA kraj

Tak okrêt wygl¹da obecnie.
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potrzeb, prze³amaæ w Polakach niewia-
rê w nasze mo¿liwo�ci w zakresie w³a-
snych koncepcji technicznych� - napisa³
Aleksander Potyra³a w swoich wspomnie-
niach.

Jak na swoje czasy, Batory by³ jed-
nostk¹ bardzo nowoczesn¹. Przed drug¹
wojn¹ �wiatow¹ s³u¿y³ w Stra¿y Granicz-
nej �cigaj¹c przemytników po wodach
Zatoki Gdañskiej. Nigdy nie zdarzy³o siê,
aby który� z zatrzymywanych czy kon-
wojowanych przez niego statków podj¹³
próbê ucieczki. Szybko�æ (maksymalna
wynosi³a ponad 24 wêz³y) zapewnia³
polskiemu okrêtowi oryginalny uk³ad a¿
trzech silników. Za³oga liczy³a 10 osób,
zasiêg p³ywania 260 mil morskich. Uzbro-
jony by³ w dwa ciê¿kie karabiny maszy-
nowe typu Maxim.

Kuter by³ chlub¹ Stra¿y Granicznej.
Pe³ni³ tak¿e funkcje reprezentacyjne. Na
jego pok³adzie przebywa³o wiele znako-
mito�ci II Rzeczypospolitej, m.in. prezy-
dent Ignacy Mo�cicki i premier Felicjan
S³awoj-Sk³adkowski.

W przededniu wybuchu drugiej woj-
ny �wiatowej Batory zosta³ zmobilizowa-
ny i sta³ siê okrêtem Polskiej Marynarki
Wojennej. Jednostka przewozi³a rannych
i bra³a udzia³ w obronie przeciwlotniczej
Helu. W noc poprzedzaj¹c¹ kapitulacjê
Pó³wyspu, na okrêcie podjêto udan¹ pró-
bê przedarcia siê przez niemieck¹ bloka-
dê do Szwecji. By³ to najs³ynniejszy epi-
zod zwi¹zany z dziejami jednostki. Wraz
z 16 osobami na pok³adzie, Batory zosta³
internowany w Szwecji.

Po wojnie wróci³ do Polski i ponow-
nie s³u¿y³ pogranicznikom, raz po raz
zmieniaj¹c nazwy. Ostatecznie, od 1957
roku, pe³ni³ s³u¿bê jako jednostka szko-
leniowa Ligi Obrony Kraju na Zalewie
Zegrzyñskim. Po wyeksploatowaniu
stan¹³ na Kanale ¯erañskim i oczekiwa³
na swój koniec.

I zapewne zosta³by ostatecznie zez³o-
mowany, gdyby nie zaanga¿owanie kil-
ku pasjonatów, w�ród nich Gerarda £uka-
szewicza, oficera Marynarki Wojennej z
Helu. Dziêki m.in. jego staraniom, w 1974
roku, kuter zosta³ prowizorycznie napra-
wiony i przeprowadzony pod jego do-
wództwem na Hel.

Tam zosta³ wbetonowany w nabrze-
¿e Portu Wojennego i praktycznie zapo-
mniany na 30 lat. Ze wzglêdu na to, ¿e
Batory sta³ na terenie jednostki wojsko-
wej, zwykli tury�ci nie mieli do niego
dostêpu. Na dodatek, wraz z up³ywem
czasu, coraz bardziej niszcza³, rozkradany
na prawo i lewo.

WYDARZENIA kraj

Batory w trakcie remontu na Helu.

Wprowadzenie kutra do nowej roli u�wietni³ wystêp orkiestry.
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Kiedy Port Wojenny w Helu opusto-
sza³, kuter ponownie stan¹³ przed wid-
mem zag³ady. Na szczê�cie zaopiekowa³
siê nim dyrektor Muzeum Marynarki Wo-
jennej w Gdyni kmdr por. dr S³awomir
Kudela. Uda³o mu siê przekonaæ dowódz-
two polskiej floty, aby przekaza³o okrêt
do kierowanej przez niego placówki.

Kiedy tak siê sta³o, mo¿na by³o Bato-
rego poddaæ renowacji. Podjê³a siê tego
firma Gotyk z Lubicza pod Toruniem.
Okrêt zosta³ zabezpieczony i przetrans-
portowany do Gdyni, gdzie stan¹³ na
wewnêtrznym dziedziñcu nowego gma-
chu Muzeum Marynarki Wojennej (mo¿-
na go ogl¹daæ od strony ekspozycji ple-
nerowej).

Okrêt udostêpniono do zwiedzania 15
maja, w Noc Muzeów. �Dopieszczanie�

- Czy podejmuj¹c siê renowacji
Batorego zdawa³ pan sobie sprawê z
ogromu zadania?

- Przyznam, ¿e nie do koñca. Oczywi-
�cie zna³em Batorego z historii i fotogra-
fii, ale przed rozpoczêciem pracy, jako
¿e by³ zamkniêty na terenie  Portu Wo-
jennego w Helu, nigdy go nie widzia³em.

- Nie przerazi³ siê pan, kiedy go
pierwszy raz zobaczy³?

- Cieszy³em siê, ¿e jest ca³y.
- A nie ba³ siê pan, ¿e po wyjêciu

z betonu siê rozsypie?
- Nie. Kiedy wszed³em do �rodka

okrêtu, stwierdzi³em, ¿e blacha jest w po-
rz¹dku. Pomimo tego, wyjêcie Batorego
z betonu by³o chyba najtrudniejszym mo-
mentem pracy nad nim. Wszystkiego do
koñca nie da siê przecie¿ przewidzieæ.

- Co pana najbardziej zaskoczy³o
przy remoncie?

- Kiedy Batory sta³ na Helu, zosta³ do-
szczêtnie wybebeszony. Spotka³em kil-
ka osób, które twierdzi³y, ¿e wiedz¹ co
siê sta³o z niektórymi elementami wypo-

Ze S³awomirem Lewandowskim,
w³a�cicielem firmy Gotyk, który remontuje

Batorego rozmawia Tomasz Falba

Król
jest tylko jeden
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trwa³o do ostatniej chwili. Choæ na okrê-
cie nie zakoñczono wszystkich planowa-
nych prac, m.in. monta¿u uzbrojenia
(patrz rozmowa poni¿ej), ju¿ wygl¹da
imponuj¹co, szczególnie dla tych, którzy
pamiêtaj¹, w jakim by³ stanie na Helu.

Przy okazji odby³a siê skromna uro-
czysto�æ oficjalnego wprowadzenia Bato-
rego do s³u¿by turystycznej. Na kutrze
zawieszono banderê z legendarnego nisz-
czyciela Piorun, zagra³a marynarska or-
kiestra, a butelkê szampana, w ge�cie
symbolicznego chrztu, rozbi³a o burtê
okrêtu córka Gerarda £ukaszewicza, 21-
letnia studentka Politechniki Gdañskiej,
Monika.

- Jestem bardzo dumna - wyzna³a �Na-
szemu MORZU� chwilê po ceremonii. -
Zw³aszcza, ¿e wiem co to za okrêt.

Dyrektor Kudela, w okoliczno�ciowym
przemówieniu, przedstawi³ krótko zgro-
madzonym historiê kutra, a Gerard £uka-

WYDARZENIA kraj

Butelkê szampana rozbi³a
o burtê kutra Monika £ukaszewicz.
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S³awomir Lewandowski -
renowator Batorego.
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sa¿enia. Nikt jednak ¿adnego z nich nie
odda³. To mnie dziwi. Mo¿e ci ludzie nie
chc¹ byæ pos¹dzeni o kradzie¿? Nie wiem.
Szkoda jednak, ¿e nie chc¹ pomóc zwra-
caj¹c te rzeczy.

- A wed³ug pana oceny, sporo siê
zachowa³o oryginalnych czê�ci?

- My�lê, ¿e tak. Byæ mo¿e nawet za-
skakuj¹co wiele. W�ród nich mog¹ byæ
elementy wnêtrza, wyposa¿enia kajut,
nadbudówki. Ale tak¿e bulaje. Mo¿e jak
kto� przeczyta tê rozmowê, to siê zre-
flektuje? By³oby mi³o. Nikt nikogo nie
bêdzie poci¹ga³ do odpowiedzialno�ci z
tego tytu³u, ¿e odda jak¹� oryginaln¹
czê�æ Batorego.

- Czy uda³o siê odkryæ na okrêcie
elementy pamiêtaj¹ce czasy sprzed
drugiej wojny �wiatowej?

- Telegraf sterowy w maszynowni na
przyk³ad. Nity. Ca³a konstrukcja Batore-
go jest przecie¿ nitowana. Do jego budo-
wy u¿yto wielu tysiêcy nitów. Tylko na
ramkê okna przedniego nadbudówki  a¿
200!

- Uda³o siê panu dotrzeæ tak¿e do
oryginalnej farby...

- Znalaz³em j¹ w ró¿nych zakamarkach
okrêtu: w za³omach pod masztem i komi-
nem, pod mocowaniami kó³ ratunkowych.
Teraz Batory ma oryginaln¹ barwê.

- Czy rzeczywi�cie okrêt wygl¹da
obecnie dok³adnie tak jak w 1939
roku?

- Aby tak by³o, trzeba jeszcze parê
rzeczy do niego do³o¿yæ, np. tubê g³o-

sow¹, buczek, reflektor, szalupê i uzbro-
jenie. Bêdê to sukcesywnie robiæ. D¹¿ê
do odtworzenia jego wygl¹du sprzed
wojny.

- Na przedwojennych fotogra-
fiach nie ma jednak np. relingów
sztormowych na dachu nadbudów-
ki. Dlaczego je pan zachowa³?

- To rzeczywi�cie powojenny doda-
tek. Ale nie bêdê go odcina³, bo zrós³ siê
z okrêtem tak, ¿e trudno go usn¹æ.

- Czy odtwarzaj¹c Batorego wyko-
rzystywa³ pan oryginaln¹ dokumen-
tacjê, np. stoczniow¹?

- Niestety, ¿adna dokumentacja siê nie
zachowa³a. Przynajmniej ja nic o niej nie
wiem. To znacznie utrudnia odtwarzanie
szczegó³ów okrêtu, bo jak np. wygl¹da³o
ko³o sterowe? Dlatego je�li kto� dyspo-
nuje zdjêciami, dokumentami, czy czym-
kolwiek co mog³oby u³atwiæ proces reno-
wacji Batorego, zachêcam do kontaktu z
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

- Czy podczas pracy korzysta³ pan
z pomocy ludzi, którzy pamiêtaj¹ Ba-
torego?

- Oczywi�cie. Ale ich pamiêæ siêga lat
powojennych. Nie ma nikogo, kto pamiê-
ta³by ten okrêt sprzed drugiej wojny �wia-
towej.

- Ile czasu zaj¹³ panu dotychcza-
sowy remont?

- Prawie rok. Pracowa³em czêsto po
12 godzin na dobê.

- Renowacja Batorego jest ju¿ za-
koñczona?

- Nie. Prace trwaj¹ i potrwaj¹ jeszcze
jakie� dwa lata. Zdecydowali�my siê udo-
stêpniæ go jednak zwiedzaj¹cym ju¿ te-
raz, bo nawet w takim stanie jak dzisiaj,
jest po prostu piêkny i wart pokazania.

- Jak bêd¹ dalej przebiegaæ prace
nad Batorym?

- Trzeba wyremontowaæ jeszcze wie-
le elementów, szczególnie w �rodku �
pomalowaæ, uszczelniæ itp. S¹ te¿ plany,
aby czê�ciowo odtworzyæ wnêtrze kutra.

- Pewne decyzje przy renowacji
Batorego uznaæ jednak mo¿na za
kontrowersyjne, choæby przeciêcie
go na pó³ na czas transportu z Helu
do Gdyni.

- Nie by³o innego rozs¹dnego wyj�cia,
aby móc go umie�ciæ na dziedziñcu no-
wego budynku Muzeum Marynarki Wo-
jennej. Zapraszam zreszt¹ wszystkich kry-
tyków, by przekonali siê, ¿e dzisiaj na-
wet nie widaæ, w który miejscu by³ prze-
ciêty.

- Batory rozpocz¹³ nowy etap swo-
jej historii. Czym by³ dla pana jego
remont?

- Powiem tak. Zajmujê siê renowacja-
mi ró¿nych urz¹dzeñ technicznych od
trzydziestu lat. Uratowa³em kilka zabyt-
kowych motocykli i samochodów. Ale
praca nad Batorym by³a czym� szczegól-
nym, bo zabytkowych motocykli i aut jest
wiele, a ten okrêt jest tylko jeden. Król
jest jeden.
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szewicz podziêkowa³ wszystkim, którzy
zaanga¿owali siê zarówno w pierwsze, to
w 1974 roku, jak i drugie, obecne, rato-
wanie Batorego przed zniszczeniem.
W�ród wymienionych znalaz³o siê tak¿e
�Nasze MORZE�, które od samego pocz¹t-
ku patronuje temu przedsiêwziêciu, a na-
wet (rêkoma ni¿ej podpisanego) osobi�cie
wziê³o udzia³ w renowacji jednostki.

- Dzisiejsza uroczysto�æ to naprawdê
wielka chwila dla wszystkich mi³o�ników
dziejów polskiej floty - mówi dyrektor
Kudela. - Jestem szczê�liwy, bo Batory
jest ju¿ bezpieczny i otrzyma³ nowe ¿ycie.
Zas³u¿y³ na to.

Tomasz Falba

WYDARZENIA kraj

Ludzie, którzy uratowali Batorego,
od lewej: S³awomir Lewandowski,

S³awomir Kudela i Gerard £ukaszewicz.
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