
Z kutrem po�cigowym Batory
wi¹¿¹ Kazimierza Lisa szczególne
wiêzy. Jego matka p³ynê³a nim
do porodu, a on sam
na jego pok³adzie
bawi³ siê jako dziecko.

Lisowie na Batorym

Rodzinny
kuter po�cigowy

Kazimierz Lis
ma dzisiaj 80 lat.

Fo
t. 

To
m

as
z 

Fa
lb

a

34 Nasze MORZE l nr 10 l pa�dziernik 2010

MORZE WSPOMNIEÑ historie prawdziwe



35Nasze MORZE l nr 10 l pa�dziernik 2010

- Piêknie wygl¹da. Trochê siê nawet
wzruszy³em - mówi Kazimierz Lis. - Ale
muszê panu szczerze wyznaæ, ¿e pamiê-
tam go w innym kolorze. Takim szarym,
jak by³y wówczas malowane okrêty Ma-
rynarki Wojennej.

Kazimierz Lis ze znawstwem przygl¹-
da siê Batoremu, przedwojennemu ku-
trowi po�cigowemu Stra¿y Granicznej,
ustawionemu na dziedziñcu nowego
gmachu Muzeum Marynarki Wojennej
w centrum Gdyni. Choæ ostatni raz widzia³
go kilkadziesi¹t lat temu, kiedy by³ kilku-
letnim ch³opcem, ten osiemdziesiêcioletni
obecnie mê¿czyzna przypomina sobie
zdumiewaj¹co wiele szczegó³ów kon-
strukcji okrêtu.

- Na pok³adzie by³y zamontowane
takie antypo�lizgowe listwy. A tam by³o
wej�cie do maszynowni, gdzie pracowa³
mój ojciec, plutonowy Józef Lis - poka-
zuje rêk¹ na rufê. - W �rodku, po prawej
stronie, by³ za� piêknie wypolerowany,
mosiê¿ny zbiornik z olejem.

Dwukrotnie ocalony

Batory to jednostka znakomicie zna-
na czytelnikom �Naszego MORZA�. Pisze-
my o nim od dwóch lat. Równie¿ dziêki
naszemu zaanga¿owaniu, okrêt zosta³ ura-
towany od zniszczenia i dzisiaj, po czê-
�ciowym odrestaurowaniu, mo¿na go
podziwiaæ w Muzeum Marynarki Wojen-
nej w Gdyni. Batory zas³u¿y³ sobie na
pamiêæ. Jest najstarszym, zachowanym do
czasów wspó³czesnych polskim okrêtem,
na dodatek jedynym, który bra³ czynny
udzia³ w wojnie obronnej 1939 roku.

�cigacz by³ konstrukcj¹ niezwyk³¹, ca³-
kowicie polsk¹ i w polskiej stoczni zbudo-
wan¹. Jego twórc¹ by³ in¿. Aleksander Po-
tyra³a, a budowniczymi stoczniowcy ze
stoczni rzecznej w Modlinie. Wspólnie dali
z siebie wszystko. Dziêki temu, w 1932 roku
powsta³a nowatorska jednostka - d³ugi na
21 metrów, czê�ciowo duraluminiowy -
kuter po�cigowy z trzema silnikami.

Okrêt s³u¿y³ w Stra¿y Granicznej.
�ciga³ przemytników po Zatoce Gdañ-
skiej. Po wybuchu drugiej wojny �wiato-
wej zosta³ zmobilizowany i podniós³ ban-
derê Marynarki Wojennej. We wrze�niu
1939 roku przewozi³ rannych pomiêdzy
Gdyni¹ i Helem. Odpiera³ te¿ ataki nie-
mieckiego lotnictwa. Jego najs³ynniej-
szym wyczynem sta³a siê ucieczka, wraz
z 16 lud�mi na pok³adzie, z oblê¿onego
Helu do Szwecji, której dokona³ w noc
poprzedzaj¹c¹ kapitulacjê Pó³wyspu.

Wojnê przeczeka³ w internowaniu. Po
powrocie do kraju s³u¿y³ w Wojskach
Ochrony Pogranicza, co jaki� czas zmie-
niaj¹c nazwy na bardziej wtedy �s³uszne�,
by³ m.in. 7 Listopadem i Dzier¿yñskim.
Po zakoñczeniu s³u¿by granicznej zosta³
przekazany Lidze Przyjació³ ¯o³nierza,
a potem Lidze Obrony Kraju. P³ywa³ po
Wi�le i Zalewie Zegrzyñskim jako jed-
nostka szkolna. Na pocz¹tku lat siedem-
dziesi¹tych mia³ zostaæ zez³omowany, ale
dziêki dzia³alno�ci grupki pasjonatów zo-
sta³ uratowany od dewastacji i wmurowa-
ny jako pomnik w nabrze¿e portu wojen-
nego w Helu.

Tam, kompletnie zapomniany, docze-
ka³ XXI wieku. Niemal ca³kowicie ju¿
zniszczonym okrêtem zaopiekowa³o siê
Muzeum Marynarki Wojennej. Jednostka
zosta³a wyremontowana i przetransporto-
wana do Gdyni. W maju tego roku ofi-
cjalnie rozpoczê³a nowy etap dzia³alno-
�ci � s³u¿bê dla turystów. Okrêt mo¿na
ogl¹daæ na wystawie plenerowej Muzeum
Marynarki Wojennej.

Batory prezentuje siê �wietnie. To
wynik konserwatorskich zabiegów S³awo-
mira Lewandowskiego, który przeprowa-
dzi³ na nim g³ówne prace remontowe i za-
montowa³ uzbrojenie. Ale prace przy
odbudowie nie s¹ jeszcze zakoñczone.
Utrudniaj¹ je brak dokumentacji, zdjêæ
i osób, które mog¹ pamiêtaæ kuter sprzed
wojny, co uniemo¿liwia odtworzenie nie-
których szczegó³ów konstrukcyjnych
Batorego.

Kilka razy apelowali�my do Czytelni-
ków, aby zg³aszali siê do nas je�li mog¹
pomóc w tej sprawie. Na nasz apel od-
powiedzia³ mieszkaniec Gdyni Kazimierz
Lis, którego zwi¹zki z okrêtem okaza³y siê
szczególne. Jego ojciec, Józef Lis, by³
bowiem przez ca³y okres przedwojenny
motorzyst¹ na tym Batorym, uczestniczy³
w jego budowie i na jego pok³adzie bra³
udzia³ w kampanii wrze�niowej.

Plutonowy Lis

Historiê jego ¿ycia, tak �ci�le zwi¹zan¹
z Batorym, jego syn opowiedzia³ nam

Kuter Batory � stan obecny.
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Kazimierz Lis w 1936 roku.
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Motorzysta Józef Lis ¿y³ swoj¹ now¹
prac¹. Wraz z ¿on¹ i synem zamieszka³
w s¹siedztwie portu. S¹dz¹c po u�miech-
niêtych twarzach na zdjêciach, tworzyli
szczê�liw¹ rodzinê, która powiêkszy³a siê
23 marca 1939 roku o córkê Reginê, na-
zywan¹ tak¿e Lilk¹. To, ¿e podczas jej
porodu wszystko posz³o dobrze, by³o
poniek¹d zas³ug¹ Batorego.

- Kiedy matka zaczê³a rodziæ, ojciec
zawióz³ j¹ Batorym do szpitala w Gdyni -
wspomina Kazimierz Lis. - Z pó�niejszych
opowiadañ wiem, ¿e okrêt osi¹gn¹³ wte-
dy jak¹� rekordow¹ prêdko�æ. Ojciec,
przecie¿ motorzysta, zmusi³ silniki do
maksymalnego wysi³ku.

Ma³y Kazimierz czêsto odwiedza³ ojca
w pracy. Na pok³adzie Batorego bywa³
czê�ciej ni¿ dzieci innych cz³onków za³o-
gi. By³ bowiem zafascynowany kutrem,
szczególnie jego silnikami. Raz nawet
wpad³ do wody i ojciec musia³ wyci¹gaæ
go z niej za w³osy. Józef Lis nieraz opo-
wiada³ rodzinie o po�cigach za przemyt-
nikami. Batory napsu³ im sporo krwi. Sta-
rali siê go nawet staranowaæ. Ale za³oga
dzielnego okrêtu siê nie dawa³a. Niektó-
rzy jej cz³onkowie, w tym Józef Lis, za-
p³acili za to najwy¿sz¹ cenê.

- Tu¿ przed wybuchem wojny ojciec
wys³a³ nas do rodziny, w poznañskie. Chcia³
w ten sposób zapewniæ nam bezpieczeñ-
stwo - mówi Kazimierz Lis. - Nie zdecydo-
wa³ siê na ucieczkê Batorym z Helu, bo
nie chcia³ nas zostawiaæ samych.

Józef Lis ochroni³ rodzinê, ale sam nie
zdo³a³ siê uratowaæ. Zaraz po wej�ciu

pokazuj¹c bezcenne dzisiaj, w wiêkszo-
�ci nigdzie dot¹d nie publikowane, zdjê-
cia ze swojego archiwum. To kilkana�cie
bezcennych fotografii ukazuj¹cych pluto-
nowego Józefa Lisa na pok³adzie okrêtu,
w otoczeniu za³ogi i rodziny. Na niektó-
rych widaæ tak¿e roze�mianego malca,
jakim by³ wówczas pan Kazimierz.

- Mój ojciec urodzi³ siê w 1896 roku
na terenie Wielkopolski, jeszcze pod za-
borem pruskim - opowiada. - W czasie
pierwszej wojny �wiatowej zosta³ powo-
³any do Niemieckiej Marynarki Wojennej.
S³u¿y³ na kr¹¿owniku Kolberg, walczy³ na
Ba³tyku i Morzu Czarnym.

Kiedy w 1918 roku Polska odzyska³a
niepodleg³o�æ, zg³osi³ siê na ochotnika do
Wojska Polskiego. Bra³ udzia³ w powsta-
niu wielkopolskim. Nied³ugo potem zo-

Batory w Helu, rok 1932.
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Za³oga Batorego w 1935 roku.
Józef Lis stoi czwarty od lewej.

sta³ przeniesiony do Marynarki Wojennej.
S³u¿y³ na kanonierce Genera³ Haller.

Pó�niej rozpocz¹³ s³u¿bê w Stra¿y
Granicznej. Pocz¹tkowo na l¹dzie, na gra-
nicy z Prusami Wschodnimi. Tam pozna³
swoj¹ ¿onê Weronikê.

18 pa�dziernika 1930 roku, w Chorze-
lach niedaleko Przasnysza, urodzi³o siê ich
pierwsze dziecko � syn Kazimierz. Kilka
miesiêcy pó�niej Lisowie zostali przenie-
sieni na Hel.

- To by³ awans. W porównaniu z Cho-
rzelami Hel wydawa³ siê prawdziw¹ me-
tropoli¹ - mówi Kazimierz Lis. - Nie wiem
dok³adnie co zdecydowa³o o przeniesie-
niu. Widaæ kto� musia³ doszukaæ siê w pa-
pierach ojca, ¿e ma du¿e do�wiadczenie
marynarskie, a akurat wtedy zaczê³a po-
wstawaæ flotylla morska Stra¿y Granicznej.
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12 sierpnia 1934 r. � z rodzicami i cioci¹ (w �rodku) na Batorym.

Z rodzicami - 13 kwietnia 1936 r.
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Niemców na Hel zosta³ uwiêziony
w Gdañsku. By³ na ich �czarnej li�cie� i ju¿
17 listopada 1939 roku zosta³ rozstrzelany.

Jaki ojciec taki syn

Dzieciêce zabawy na pok³adzie Ba-
torego, fascynacja okrêtem i maszynami
� zapewne to w³a�nie zawa¿y³o na dal-
szym ¿yciu Kazimierza Lisa, które posta-
nowi³ zwi¹zaæ z budownictwem okrêto-
wym. W 1945 roku rozpocz¹³ pracê
w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni,
w której pracowa³ a¿ do emerytury.
Z dwoma przerwami.

Pierwsza nast¹pi³a w 1949 roku. Jako
nastolatek, mia³ wówczas 19 lat, zaanga-
¿owa³ siê w konspiracjê antykomuni-
styczn¹. Zosta³ cz³onkiem tajnej organi-
zacji niepodleg³o�ciowej o nazwie Armia
Krajowa �Syrena�. Dzia³a³a ona na tere-
nie Wybrze¿a i Czerska. Jej cz³onkowie
zajmowali siê kolporta¿em ulotek wymie-
rzonych przeciwko ustrojowi socjalistycz-
nemu, zgromadzili tak¿e kilka sztuk bro-
ni. Bezpieka oblicza³a stan liczbowy gru-
py na 50 osób.

�Syrena� dzia³a³a przez oko³o dwa lata.
W 1949 roku zosta³a rozpracowana.
Cz³onków organizacji po kolei aresztowa-
no i poddano okrutnemu �ledztwu. Kazi-
mierza Lisa �wygarniêto� wprost ze stocz-
ni. 10 maja 1950 roku zosta³ skazany na
dwa lata wiêzienia.

- Karê odby³em w wiêzieniu w Gdañ-
sku, tym samym, w którym hitlerowcy
trzymali mojego ojca - mówi. - A ostatnie
trzy miesi¹ce przymusowo pracowa³em
w kopalni wêgla kamiennego. Na wol-
no�æ wyszed³em w sierpniu 1951 roku.

Drug¹ przerwê w pracy w stoczni mia³
Kazimierz Lis, kiedy zosta³ powo³any do
wojska. By³ ju¿ wtedy technikiem, wiêc
wys³ano go najpierw na kurs oficerski.
Awansu na pierwszy stopieñ oficerski jed-
nak nie dosta³, kiedy zorientowano siê,
¿e by³ karany politycznie. S³u¿bê odby³
jako bosman-torpedysta na okrêcie pod-
wodnym Mazur. Podporucznikiem uczy-
ni³ go dopiero ostatni polski prezydent
na uchod�stwie Ryszard Kaczorowski. Ju¿
w wolnej Polsce.

- Po wojnie raz tylko jeden mia³em
okazjê zetkn¹æ siê z Batorym - opowia-
da. - Kiedy� trafi³ na remont do naszej
stoczni. Wiedzia³em o tym. Jako� jednak
nie zebra³em siê, aby pój�æ go obejrzeæ.
Nie wiem dlaczego.

Tomasz Falba
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Grupa pracowników gdyñskiej stoczni i cz³onków za³ogi kutra,
z jego modelem, podczas remontu Batorego w 1935 roku.
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Na pok³adzie Batorego � 5 sierpnia 1932 r.

Józef Lis (z lewej) z dowódc¹ Batorego Marcinem Chmielewskim
i jego synem Marianem - rok 1932.
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