M/S Batory
Przed II Wojną Światową podróż do Stanów Zjednoczonych nikomu nie kojarzyła się z samolotem. Co prawda Polskie Linie
Lotnicze LOT planowały połączenie Warszawy z Nowym Jorkiem, ale skończyło się na planach. Realizacja miała nastąpić
gdzieś w połowie lat 40., ale z wiadomych przyczyn nie doszła do skutku. Naszym „oknem na świat” pozostawała Gdynia i jej
port. Posiadaliśmy kilka statków, których zadaniem był transport pasażerów za ocean. „Kościuszko”, „Polonia” i „Pułaski” to
jednostki średniej wielkości. Na zachód płynęły z emigrantami, wracały z różnymi towarami importowanymi do Polski. Nie
były to luksusowe liniowce, bowiem ich pasażerowie chcieli jak najtaniej dostać się do Ameryki. Tutaj liczyła się liczba przewiezionych osób, a nie komfort podróży.
Ambasadorami polskiej kultury, poczucia smaku i luksusu były dwa znacznie większe transatlantyki: „MS Piłsudski” oraz
„MS Batory”. Wnętrza każdego z tych statków zaprojektowali najlepsi polscy artyści, którzy zajęli się gustownym wystrojem
wnętrz, dbając nawet o najdrobniejsze szczegóły, takie jak popielniczki, czy kształt sztućców.
„Batory” miał długość 160 m i dzięki dwóm 9-cylindrowym silnikom o mocy 12 680 KM rozwijał prędkość 20 węzłów. Rejs
do Nowego Jorku trwał osiem dni. Do wybuchu wojny statek odbył 39 rejsów przez Atlantyk. Jego pokład w najszerszym
miejscu osiągał niemal 22 m. Tak naprawdę pokładów było siedem. Trzy najwyższe pełniły rolę reprezentacyjną.
Szczytowy pokład słoneczny mieścił mostek kapitański i przestrzeń sportową z dwoma niewielkimi boiskami do gier zespołowych. Pasażerowie bardzo chętnie na nim przebywali w czasie ciepłych, słonecznych dni. Tylko tutaj dopuszczano stroje
kąpielowe. W przypadku sztormowej pogody zamykano go.
Leżący pod nim, częściowo odkryty pokład łodziowy posiadał przeszkloną werandę z palmiarnią. Z werandy pasażerowie
korzystali przy gorszej pogodzie. Panowie mogli grać w brydża, posiedzieć w niewielkim barze lub w palarni rozkoszując się
widokiem wzburzonych fal oceanu. Tutaj też usytuowano najdroższe kabiny.
Poziom niżej to ostatni z trzech reprezentacyjnych pokładów – spacerowy. To na nim pulsowało życie towarzyskie statku.
Ciągnąca się przez prawie całą długość statku weranda sprzyjała towarzyskim spotkaniom elit. Tutaj nie można było pokazywać się w stroju kąpielowym, za to istniała możliwość wynajęcia leżaka z kocem. Na tym pokładzie pasażerowie mieli
dostęp do wielu pomieszczeń o przeznaczeniu rozrywkowym. Była czytelnia, bar, ogród zimowy, kilka świetlic i salonik dla
dam z towarzystwa. Ozdobę poziomu spacerowego stanowiła pięknie dekorowana sala balowa. Projektanci nie zapomnieli
o dzieciach. Na tym poziomie mogły bawić się w specjalnym pokoju zabaw, gdzie czuwała nad nimi animatorka, zwana wówczas „matką okrętową”.

M/S Batory.
Czytelnia
Cztery najniższe poziomy oznaczono literami A, B, C, D. Były całkowicie osłonięte, nie posiadały balkonów, ani werand,
a jedynie małe bulaje. Im niższy pokład tym tańsze mieścił kabiny. Ale nawet ich pasażerowie mogli skosztować odrobiny
luksusu. Na pokładzie „A” urządzono dwie duże jadalnie, był salon fryzjerski, kolejny pokój zabaw i niewielki salonik towarzyski. W oczy rzucała się wszechobecna życzliwa załoga. Wystarczyło z kabiny wystawić obuwie na korytarz, aby służba je
wyczyściła.
Na trzech najniższych pokładach oprócz kajut znalazły się: okrętowa pralnia, chłodnia, garaż dla 18 aut, kino dźwiękowe,
magazyn win oraz gabinet lekarski z możliwością hospitalizacji. Na najniższym poziomie pasażerowie mogli skorzystać z darmowego basenu i pomieszczenia, które dziś z nazywamy „salą fitness”, a wówczas była to po prostu sala ćwiczeń gimnastycznych.
MS Batory posiadał kabiny w trzech klasach. Klasa pierwsza dorównywała pomieszczeniom w luksusowych hotelach. Klasa
druga także oferowała wysoki poziom usług. W kajutach klasy trzeciej montowano piętrowe łóżka, a ubikacje znajdowały się
na korytarzu, choć każda kajuta posiadała swoją umywalkę z lustrem.
Pierwsza podróż Batorego to powrót z włoskiej stoczni, gdzie był zbudowany, przez Triest do Gdyni. Zaczęła się 21 kwietnia
1936 roku. Na dziewiczy rejs zaproszono wybitne osobistości. W szampańskiej zabawie udział wzięli m.in. Monika Żeromska, Melchior Wańkowicz, Wojciech Kossak, Arkady Fiedler, Irena Eichlerówna i wiele innych szacownych osób. Oczywiście
pozostali pasażerowie za bilety musieli płacić i to sporo. Po drodze odwiedzono Dubrownik, Barcelonę, Casablancę Maderę
i Londyn. Wszystkie miasta na trasie można było zwiedzić za opłatą kilkunastu, czy kilkudziesięciu złotych.
Pływanie zarówno „Piłsudskim”, jak i „Batorym” nie należało do tanich. Podróż do Nowego Jorku i z powrotem do Gdyni
w dwupokojowej kabinie zewnętrznej, dla dwóch osób, z łazienką kosztowała 4028 zł, natomiast jednopokojowa kabina dla
jednej osoby – 1855 zł. Średnia pensja wynosiła wówczas około 150 zł miesięcznie. Adekwatnie do dzisiejszych cen kabina
dwupokojowa dla dwóch osób kosztowałaby 80 tys. zł., a jednopokojowa dla jednej osoby 37 tys. zł.
II Wojna Światowa to zupełnie inna historia „Batorego”. Powszechnie mówiono o nim „Lucky Ship”. Do 1945 roku odbył
59 rejsów. Przebudowany „Batory” miał miejsce nie dla 760 pasażerów, lecz dla 2200. Przewiózł ponad 120 tys. osób. Na początku byli to żołnierze brytyjscy, później żołnierze opuszczający Francję, potem Kanadyjczycy i Amerykanie. Polskim statkiem
pływali nie tylko żołnierze. Latem 1940 roku ewakuowano kilkaset brytyjskich dzieci, które uciekając przed nalotami znalazły
schronienie w Australii. Dzieci podczas rejsu zostały nauczone przez polskich marynarzy całego tekstu i melodii „Roty”. Później, przez wiele miesięcy „Batorego” nazywano „rozśpiewanym statkiem”.
Innym razem polski liniowiec bezpiecznie dostarczył do Kanady rezerwy brytyjskiego złota, zabierając „przy okazji” największe skarby Zamku Wawelskiego. Przez kilka dni był najdroższym okrętem świata. W jego ładowniach znalazło się 2950
skrzyń ze złotem oraz 34 skrzynie z wawelskimi arrasami. Na pokładzie dla niepoznaki leżeli ranni żołnierze. „Batory” zręcznie
unikał niemieckich U-Bootów i nigdy nie wpadł na żadną minę. Ale był to przecież „Lucky Ship”.
Po wojnie pojawił się problem. Statek został zbudowany jako transatlantyk utrzymujący kontakt z Polonią amerykańską.
Czasy zimnowojenne zupełnie temu nie sprzyjały. Co prawda nasz liniowiec po 7 latach wrócił do ojczyzny z wojennej tułaczki,
ale rejsy do Nowego Jorku zostały zawieszone w 1951 r. „Batory” pływał na „Linii Indyjskiej” z Gdyni przez Gibraltar, Kanał
Sueski do Bombaju. Po odwilży październikowej wrócił na Atlantyk, ale nie pływał do USA, tylko do Montrealu w Kanadzie.
Smutny koniec przyszedł w 1969 r., „Batory” przez dwa lata pełnił rolę stojącego w Gdyni hotelu, a latem 1971 r., mimo
protestów miłośników marynistyki, został sprzedany na złom.
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