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Profilaktyka wykorzystania
seksualnego dziecka
jako sk³adowa procesu kszta³cenia

Wprowadzenie

Wykorzystywanie seksualne dziecka to w³¹czenie ma³oletniego w aktywnoœæ
seksualn¹ osoby doros³ej, której dziecko nie jest w stanie w pe³ni zrozumieæ
i udzieliæ na ni¹ œwiadomej zgody, a tak¿e, do której nie dojrza³o rozwojowo pod
k¹tem psychicznym oraz czêsto fizycznym. Dziecko w tym rozumieniu nie mo¿e
zgodziæ siê w wa¿ny prawnie sposób, a sama czynnoœæ nieakceptowana jest prawnie
i obyczajowo przez ogó³ spo³ecznoœci, w której do niej dochodzi. Negatywna
percepcja wykorzystania seksualnego dziecka wynika z przewagi, jak¹ dysponuje
osoba doros³a, która (poza wyj¹tkami) przyjmuje postawê inicjatora kontaktów
seksualnych. Nawet, jeœli uwzglêdnimy fakt, i¿ w poszczególnych etapach rozwoju
dzieci i adolescentów zaobserwowaæ mo¿na przejawy ich seksualnoœci, to czyn ten
jest moralnie naganny oraz krzywdz¹cy. Dominuj¹ca rola osoby doros³ej wynikaw
tym kontekœcie z jego uwarunkowañ psychicznych, materialnych
i osobowoœciowych. To od osoby starszej spodziewaæ nale¿y siê dojrza³oœci
w dzia³aniu oraz odpowiedzialnoœci.

Umiejscowienie wykorzystania seksualnego
wœród innych forma przemocy

Przemoc jest dzia³aniem intencjonalnym, mówimy o niej w sytuacji, gdy szkoda
nie powsta³a w sposób przypadkowy. Nie oznacza to, ¿e celem sprawcy musi
byæ skrzywdzenie drugiej osoby. Sprawca czêsto traktuje przemoc
instrumentalnie, jako œrodek do osi¹gniêcia zamierzonego celu (np.
wychowawczego). W tym kontekœcie wyró¿niæ mo¿emy wiele form przemocy:
przemoc fizyczn¹, psychiczn¹/emocjonaln¹, seksualn¹, ekonomiczn¹.
Umiejscowienie przemocy seksualnej oraz jej specyfika powoduje czêsto, i¿
osoba dopuszczaj¹ca siê wykorzystania seksualnego dziecka czêsto stosuje
równie¿ inne formy przemocy w³aœnie w celu nak³onienia ma³oletniego do
poddania siê czynnoœci seksualnej lub wyra¿enia na ni¹ zgody. Przemoc
psychiczna mo¿e pe³niæ w tym kontekœcie rolê swoistego „zabezpieczenia” lub
narzêdzia umo¿liwiaj¹cego nak³onienie dziecka do ¿¹danego postêpowania (np.
zastraszanie dziecka w celu nieujawnienia sprawcy czynu lub samego
wykorzystania). Zastosowanie przemocy fizycznej mo¿e z kolei bezpoœrednio
zmusiæ dziecko do poddania siê woli agresora, a za pomoc¹ czynników
materialnych sprawca mo¿e straæ siê wynagrodziæ dziecku czyn lub nak³oniæ go
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mgr £ukasz Kominiarek

Czynny zawodowo pedagog specjalny
i wychowawca pracuj¹cy w Specjalnym
Oœrodku Wychowawczym
prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanego
Poczêcia NMP w GnieŸnie. Absolwent
studiów wy¿szych I stopnia na kierunku
pedagogika - resocjalizacja i pomoc
spo³eczna oraz studiów II stopnia
(magisterskich) UAM w Poznaniu,
specjalnoœæ: edukacja i rehabilitacja osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Swoje doœwiadczenie zawodowe
zdobywa³ podczas pracy w Poznañskim
Centrum Terapii Zaburzeñ Od¿ywiania,
Warsztatach Terapii Zajêciowej
„Œmia³ek”, Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w K³ecku.

do niego.  Mamy, wiêc do czynienia z faktem na³o¿enia siê na siebie
przynajmniej trzech form przemocy, z których dwie maja charakter wtórny do
seksualnej. Zrozumienie tej powinnoœci jest fundamentalne dla rozeznania siê
w sytuacji pokrzywdzonego dziecka oraz prawid³owej diagnozy przyczyn jego
stanu. Jest to wa¿ne tym bardziej, ¿e formy udzielania pomocy ró¿ni¹ siê
diametralnie (w szczególnoœci na dalszych etapach) i zale¿nie s¹ od form
przemocy, jakim poddane by³o dziecko.

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie,
a profilaktyka wykorzystania seksualnego dzieci

W odniesieniu do dzieci wynikiem wykorzystania seksualnego mo¿e byæ ich
dysfunkcja w obrêbie funkcjonowania rozmaitych sfer ¿ycia spo³ecznego
i psychicznego. Najczêœciej w takich przypadkach mamy do czynienia ze swoistym
upoœledzeniem postrzegania i budowania relacji miêdzyludzkich z osobami
doros³ymi, a tak¿e rówieœnikami (Beisert, Izdebska, 2012). Do³o¿enie wszelkich
mo¿liwych starañ przez instytucje zwi¹zane z szerokorozumianym wychowaniem
oraz edukacja dziecka w kierunku zabezpieczenia ich na okolicznoœæ wykorzystania
seksualnego wpisywaæ powinno siê w programy profilaktyczne. Takie dzia³anie
mo¿e mieæ charakter uniwersalny zarówno w postaci profilaktyki I, II, jak i III rzêdu.
Bior¹c pod uwagê, ¿e aktualnie w polskim systemie oœwiaty wyodrêbnia siê obok
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lekcji wychowawczych blok zajêæ z tematyk¹ dotycz¹c¹ sensu stricte wychowania do
¿ycia w rodzinie (czêsto b³êdnie uto¿samiane z edukacj¹ seksualn¹), stwierdziæ
nale¿y, ¿e to w³aœnie w toku tych lekcji powinny odbywaæ siê dzia³ania
profilaktyczne nakierowane na przeciwdzia³anie wykorzystania seksualnego osób
ma³oletnich. Zajêcia te winny przyj¹æ postaæ i formê profilaktyki I rzêdu
– skierowanej do szerokiej populacji dzieci, rodzin, opiekunów prawnych
o niezdiagnozowanym wyst¹pieniu nadu¿ycia.

Nale¿y pamiêtaæ i zaznaczyæ, i¿ ¿aden program profilaktyczny nie zagwarantuje
dziecku bezpieczeñstwa i bêdzie jednoznacznie skuteczny w stu procentach, ale
zdecydowana wiêkszoœæ badaczy tacy jak: David Finkelhor, Joanna W³odarczyk,
Monika Sajkowska wskazuj¹ na korelacje miêdzy aktywnym udzia³em dziecka,
przyrostem wiedzy na temat wykorzystywania seksualnego oraz prawid³owym
zachowaniem w kontaktach seksualnych oraz reagowaniem
w konstruktywny sposób na zagro¿enia pod wspomnianym k¹tem.  Wiêkszoœæ
uczestników poszczególnych jednostek tematycznych poœwiêconych
przeciwdzia³aniu wykorzystaniu seksualnemu dzieci informuje, i¿ ich uczestnicy
po odbyciu zajêæ prezentuje odmienny (bardziej asertywny oraz konstruktywny)
model zachowañ (Finkelhor, 2009) Ponadto, warsztaty na temat seksualnoœci
i problemu wykorzystywania seksualnego, stwarzaj¹ œrodowisko sprzyjaj¹ce
rozwojowi i zdobywaniu szerokorozumianej wiedzy przez dziecko, dziêki czemu
³atwiej mu nie tylko odnaleŸæ siê w przekazach medialnych, które czêsto
przesi¹kniête s¹ treœciami oraz podtekstami seksualnymi, ale przede wszystkim
wczeœniej i ³atwiej dziecko to zwierza siê z ewentualnych nadu¿yæ seksualnych
wzglêdem swojej osoby.

Rola rodziny w kszta³towaniu
profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci

Choæ nie bez znaczenia jest pozytywny wp³yw programów edukacyjnych
i profilaktycznych dotycz¹cych przeciwdzia³ania wykorzystywaniu dzieci pod k¹tem
seksualnym, to równie wa¿na, co dzia³ania szkó³ i szerzej placówek oœwiatowych
w tym aspekcie jest œwiadomoœæ rodzin o istnienia tego problemu i zagro¿enia dla
nieletnich z niego wynikaj¹cego. Uœwiadomienie spo³eczne faktu, i¿ w niezawiniony
sposób dziecko mo¿e staæ siê ofiar¹ wykorzystania seksualnego oraz przerwanie
swoistego tabu z tym zwi¹zanego wydaje siê kluczowe. Ogromn¹ rolê w tej materii
odegraæ mo¿e i powinna postawa nauczyciela/wychowawcy, który poprzez
w³¹czenie rodzin uczniów w szerokorozumiane kszta³cenie dziecka uœwiadomi ich,
przeka¿ê wiedzê merytoryczn¹, wzorce prawid³owych postêpowañ zwi¹zanych
z powy¿szym tematem.

Zaanga¿owanie œrodowisk pierwotnych dla dziecka w proces edukacji oraz
profilaktyki w XXI wieku jest ³atwiejszy ni¿ kiedykolwiek. Odbywaæ mo¿e siê za
poœrednictwem wykorzystywanych przez wiêkszoœæ szkó³ platform internetowych
dla opiekunów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wdro¿enie najbli¿szych dla dziecka osób
w proces jego kszta³cenia i profilaktyki niesie za sob¹ szereg pozytywnych
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konsekwencji. Fakt, i¿ rodzic stanowi „pierwsza liniê frontu” w wychowaniu
dziecka, jest osob¹, która najlepiej je zna oraz ma mo¿liwoœæ zaobserwowania go
w naturalnym œrodowisku, rozpoznaje najczêœciej jako pierwszy zmiany w jego
osobowoœci oraz zachowaniu powoduje, ¿e zaproszenie rodzica do wspó³tworzenia
i wspó³realizowania programu zwiêksza jego efektywnoœæ.  Owe w³¹czenie
odbywaæ powinno siê poprzez wdro¿enie oraz zaanga¿owanie opiekunów dzieci
w proces nie tylko budowy programu profilaktycznego, co równie¿ omówienia
jego konkretnych sk³adowych, czyli: zakresu, oraz formy pracy z jednoczesnym
nakreœleniem tematyki.

Wspomniane konsultacje s¹ tak¿e swoistym zabezpieczeniem osoby nauczyciela/
wychowawcy przed opini¹ rodziców i mo¿liwymi zarzutami z ich strony
w kontekœcie przekroczenia uprawnieñ i kompetencji. W³¹czenie rodziców tworzy
podwaliny dla dalszej wspó³pracy na p³aszczyŸnie rodzic – wychowawca, rodzic –
placówka oœwiatowa. Koñcowym skutkiem wprowadzenia warsztatów
profilaktycznych i zajêæ edukacyjnych o tematyce przeciwdzia³ania wykorzystaniu
seksualnemu dzieci  dla ich samych oraz ich rodzin bêdzie systemowa zmiana
w przestrzeni prawnej, spo³ecznej i mentalnej w kontekœcie odbioru oraz postrzegania
osób wykorzystanych seksualnie, nie, jako wspó³winnych, lecz ofiary przestêpstwa.

Objawy wykorzystania dziecka na tle seksualnym

Choæ trudno mówiæ o wzorcu symptomów, który mo¿na zaobserwowaæ
u wszystkich ma³oletnich ofiar przemocy seksualnej i ich sprawców istnieje pewien
zbór specyficznych zachowañ i postêpowañ zarówno wœród dzieci jak i doros³ych,
którzy dopuœcili siê/s¹ ofiarami formy przemocy na tle seksualnym.

U dzieci bêd¹cymi przemocy seksualnej lub wykorzystania na tle seksualnym
zaobserwowaæ mo¿na nastêpuj¹ce zachowania:

• Dziwne zachowania o pod³o¿u seksualnym lub zwi¹zane z seksem, bêd¹ce
nieadekwatne do wieku rozwojowego (np. nadmierne rozbudzenie seksualne,
nadmierne zainteresowanie seksem lub jego kompletny brak);

• Infantylnoœæ w zachowaniu przejawiaj¹ca siê na wielu polach równoczeœnie lub
tylko w jednym konkretnym aspekcie;

• WyraŸne wycofane i depresyjnoœæ w zachowaniu, dziecko przejawia wyraŸn¹
trudnoœæ w nawi¹zywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieœnikami lub doros³ymi
(wieloma lub jedn¹ osob¹);

• Uporczywoœæ lub niechêæ do przebierania siê w towarzystwie innych osób
w normalnych - rutynowych sytuacjach (np. przed zajêciami sportowymi);

• Nag³e, niesporadyczne za¿ywanie przez dziecko œrodków psychoaktywnych,
psychotropowych i/lub alkoholu (niemaj¹ce wyraŸnej przyczyny w sytuacji ¿yciowej
oraz rodzinnej dziecka);

• Nag³e pogorszenie siê wyników w nauce;
• Trudnoœci z chodzeniem lub siadaniem;
• Doœwiadczanie przez dziecko bólu intymnych czêœci cia³a;
• Bycie w ci¹¿y lub posiadanie przez ma³oletniego choroby wenerycznej;
• Czêste ucieczki z domu;
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• Zaobserwowanie u dziecka nag³ego przyp³ywu gotówki lub wrêcz chwalenie siê

przez ma³oletniego wysokim statusem materialnym.

Doros³y bêd¹cy sprawc¹ przestêpstw i nadu¿yæ na gruncie seksualnym najczêœciej:
• Nie respektuje granic w kontakcie fizycznym z dzieckiem (dotyka je w miejscach

intymnych podczas zabawy);
• Inicjuje zabawy mog¹ce w pewnym stopniu zaspokoiæ popêd seksualny

w stosunku do dziecka lub pozyskaæ materia³y o charakterze erotycznym lub
pornograficznym (np. zabawa w sesjê zdjêciow¹, zabawa w lekarza, przyw³aszczanie
odzie¿y dziecka)

• Nadu¿ywa alkoholu lub narkotyków;
• Nie kultywuje oraz nie pielêgnuje œcis³ych wiêzi rodzinnych (w szczególnoœci

z najbli¿sz¹ rodzina, co nie ma wyraŸnej przyczyny a jest indywidualnym wyborem
doros³ego);

• Przejawia w zachowaniu nadopiekuñczoœæ w stosunku do dziecka, które jest
obiektem nadu¿yæ lub skrajnie: deprecjonuje dziecko;

• Tworzy negatywny obraz dziecka, ogranicza jego kontakty z rówieœnikami.

Organizacja procesu profilaktycznego

W przeprowadzaniu ka¿dych zajêæ o tematyce profilaktycznej z dzieæmi pomaga
zrozumienie faktu, i¿ podopieczni oraz uczniowie czêsto pochodz¹ z ró¿nych
(czasem skrajnie odmiennych œrodowisk). Dziecko wychowuj¹ce siê w dobrze
sytuowanej rodzinie ju¿ na wstêpie mo¿e dysponowaæ innym zakresem wiedzy na
temat seksualnoœci ni¿ dziecko wywodz¹ce siê ze œrodowisk dysfaworyzowanych lub
zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym. Dlatego warto ju¿ na wstêpie krótko
wraz z dzieæmi omówiæ terminy, jakimi nauczyciel/wychowawca móg³by pos³ugiwaæ
siê w trakcie zajêæ. Pozwali to na unikniêcie niezrêcznoœci oraz niezrozumienia przez
uczestników zajêæ. Kluczowe jest równie¿ porozumiewanie siê prostym jêzykiem
(musi on byæ odpowiedni do poziomu rozwoju dziecka). Wielokrotne, przy ka¿dym
temacie zajêæ podkreœlaæ nale¿y, ¿e dzieci w sytuacjach wykorzystania seksualnego
przez doros³ych nie s¹ winne temu, co siê sta³o, nie ponosz¹ równie¿ winy za to, ¿e
nie poinformowa³y od razu o tym, co im siê przydarzy³o. Warto nadmieniæ równie¿,
i¿ inne dzieci maj¹ podobne doœwiadczenia, a poszczególne przypadki nie s¹
odosobnionymi. Najwa¿niejszy jest jednak fakt, ¿e ka¿de dziecko, które siê zg³osi
otrzyma pomoc. Kluczowym tutaj jest zawarcie
w omawianych treœciach informacji o instytucjach, do których ofiara nadu¿yæ mo¿e
siê zg³osiæ, samodzielnie lub za poœrednictwem nauczyciela.

Model postêpowania profilaktycznego

Edukacjê profilaktyczn¹ dzieci warto budowaæ na kanwie praw dziecka:
• Ma³oletni ma prawo do odmowy wspó³dzia³ania i zaniechania kontaktów

zarówno osobie doros³ej jak i rówieœnikowi w sytuacjach, gdy czuje siê zagro¿ony;
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• Dziecko posiada prawo i obowi¹zek alarmowaæ o doznaniu lub doznaniu

krzywdy;
• Dziecko posiada prawo do informacji na temat podjêtych wzglêdem swojej osoby

œrodków edukacyjnych i terapeutycznych;
• Prawo do intymnoœci
• Œwiadomoœci w³asnoœci „samego siebie” w kontekœcie swojego cia³a

i dysponowania nim pod k¹tem seksualnym.

Powy¿sze prawa nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach nie tyle jednostek
tematycznych, co sk³adowych ca³oœciowego procesu kszta³cenia. Rozpoczêcie
dzia³añ profilaktycznych warto rozpocz¹æ od treœci z pozoru „l¿ejszych” dla
dziecka (tematów wprowadzaj¹cych), które dotyczyæ mog¹ emocji, radzenia
sobie w sytuacjach stresuj¹cych, asertywnoœci. Tematy te mog¹ byæ wa¿ne ze
wzglêdu na u¿ytecznoœæ poznanych technik w procesie identyfikowania
i przeciwdzia³aniu przez dziecko sytuacjom potencjalnie mu zagra¿aj¹cych.
Nale¿y pamiêtaæ, aby zajêæ dotycz¹cych zasad profilaktyki przeciw
wykorzystaniu seksualnemu dzieci nie traktowaæ, jako jednorazowego
wydarzenia. Znacznie lepiej jest przeprowadzaæ zajêcia i omawiaæ tematy z ni¹
zwi¹zane krócej, a czêœciej. Takie podejœcie pomaga dziecku
zoperacjonalizowaæ zdobyt¹ wiedzê, utrwaliæ j¹ oraz przemyœleæ i sformu³owaæ
ewentualne pytania. Warto z uczestnikami zajêæ systematycznie powtarzaæ
treœci, wracaæ do poszczególnych tematów na zasadzie krótkiego omówienia
i przypomnienia. Nie bez znaczenia jest równie¿ wykorzystanie przez
nauczyciela/wychowawcê ró¿nego rodzaju okazji z ¿ycia codziennego szko³y,
klasy, placówki do rozmowy na temat zagro¿eñ, ryzykownych zachowañ
i szukaniu pomocy.

Lista wybranych instytucji pomocowych
dla dzieci i m³odzie¿y
bêd¹cych ofiarami przemocy seksualnej.

Obok publicznych instytucji zajmuj¹cych siê szerokorozumianym niesieniem
pomocy ofiarom przemocy takich jak: Policja, regionalne oddzia³y Centrów Pomocy
Rodzinie (PCPR i WCPR), Miejskie Oœrodki Pomocy Spo³ecznej wyró¿niæ mo¿emy
równie¿ inicjatywy po¿ytku publicznego œwiadcz¹ce równie¿ pomoc w omawianej
materii w sposób równie profesjonalny.

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê
ul. Mazowiecka 12/25
00–048 Warszawa

• Stowarzyszenie OPTA
ul. Marsza³kowska 85 lok. 34, 00–683 Warszawa,
tel.: 22 626 05 00, 22 424 09 89
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• Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, 00–629 Warszawa
tel.: 22 626 94 19

• Fundacja Dzieci Niczyje – Centrum Pomocy
Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa,
tel.: 22 826 88 62

• Powiœlañska fundacja spo³eczna
Poradnia rodzinna
ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00–542 Warszawa,
tel.: 22 622 99 09

• Towarzystwo Pomocy M³odzie¿y
ul. Nowolipki 2, 00–160 Warszawa, tel.: 22 887 88 05,
508 350 320

• Stowarzyszenie „Aslan”
ul. Nowolipie 17, 00–150 Warszawa,
tel.: 22 636 49 04, 22 636 49 12

• Poradnia Specjalistyczna M³odzie¿owy
Oœrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”
ul. Boryszewska 4, 00–781 Warszawa,
tel.: 22 646 57 28, 22 646 57 25, 515 103 831

• Specjalistyczna Poradnia rodzinna
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
al. Zjednoczenia 11, 01–829 Warszawa,
tel.: 22 864 73 06

• Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Dzielnicy wawer m.st. Warszawy
ul. W³ókiennicza 54, 04–974 Warszawa, tel.: 22 612 77 97

• Specjalistyczna poradnia rodzinna
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. gen. T. Pe³czyñskiego 28e, 01–471 Warszawa,
tel.: 22 664 13 42, 22 664 08 49

• Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii:
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M³odzie¿y
ul. 3 maja 127, 05–420 Józefów, tel.: 22 468 25 99
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W latach 1946–1949 mia³ miejsce du¿y nap³yw ludnoœci pochodz¹cej z ró¿nych
regionów Polski do Szczecina. Jej zadaniem by³o zasiedlanie Ziem Odzyskanych.
Wówczas przyjechali do naszego miasta tak¿e uzdolnieni poeci i pisarze.

W 1946 roku osiedlaj¹ siê w Szczecinie Tymoteusz Karpowicz, Walerian Lachnitt,
Stanis³aw Telega i Stanis³aw Szyd³owski. Rok póŸniej do³¹czaj¹ do nich: Witold
Wirpsza, Wiktor Woroszylski, Franciszek Gil i Jan Papuga. Wskazan¹ grupê
uzdolnionych literacko autorów nastêpnie zasilaj¹ tacy twórcy, jak Konstanty Ildefons
Ga³czyñski, Jerzy Andrzejewski i Edmund Osmañczyk. W owym czasie powstaje
w Szczecinie tak¿e Spó³dzielnia Wydawnicza „Polskie Pismo i Ksi¹¿ka”, za³o¿ona
przez by³ych wiêŸniów niemieckich obozów koncentracyjnych, a tak¿e Klub
Literacko-Artystyczny. Przywo³ani twórcy wykazuj¹ siê du¿ym zaanga¿owaniem
w ¿ycie literackie Szczecina, który ma szansê staæ siê znacz¹cym oœrodkiem
kulturalnym w naszym kraju….

W niniejszym artykule koncentrujê siê na szczeciñskich osi¹gniêciach wówczas
dwudziestokilkuletniego Tymoteusza Karpowicza, który po wojnie jako jeden
z pierwszych osiedla siê w Szczecinie, a w 1949 roku (po ZjeŸdzie ZLP), niestety,
go opuszcza.

O Tymoteuszu Karpowiczu s³ów kilka

Twórczoœæ Tymoteusza Karpowicza (1921–2005) – prowokowa³a i nadal
prowokuje odbiorców literackich do formu³owania kontrowersyjnych ocen.
Zachwyca czytelników otwartych na nowatorstwo, zaœ zniechêca tych, którzy nie
potrafi¹ odrzuciæ ukszta³towanych przez tradycjê literack¹ konwencji odbioru i ju¿ po
pierwszej lekturze jego utworów s¹ rozczarowani, a nawet zniechêceni. A poeta
wcale nie zabiega o przyjaŸñ czytelników, nieakceptuj¹cych jego dokonañ
literackich. Prowokuje ich do podjêcia z nim gry, któr¹ prowadzi w sposób
wyrafinowany, wrêcz „okrutny”, bowiem chce ich dra¿niæ, zaskakiwaæ, wrêcz
szokowaæ oryginalnymi po³¹czeniami s³ownymi, które generuj¹ niepowtarzalne
obrazy poetyckie. W osi¹gniêciu tego celu pomaga mu godna podziwu erudycja, jak
i fantazja jêzykowa, której móg³by Karpowiczowi pozazdroœciæ niejeden poeta1.
Kilku dowieœæ, ¿e twórczoœæ Karpowicza mo¿e staæ siê dla jej odbiorcy wspania³¹
przygod¹ intelektualn¹, czego niektórym badaczom w pewnym stopniu uda³o siê
dowieœæ, np. Edwardowi Balcerzanowi, Stanis³awowi Barañczakowi, Paw³owi
Dyblowi czy te¿ Andrzejowi Falkiewiczowi i Henrykowi Pustkowskiemu2.
Dra¿nienie czytelnika pokus¹ sensu po to, ¿eby – jak pisa³ Edward Balcerzan – go
natychmiast uniewa¿niæ3 znalaz³o szczególny wyraz w póŸniejszej twórczoœci poety,
zw³aszcza w tomie Odwrócone œwiat³o4. W jego utworach, powsta³ych w latach
czterdziestych ubieg³ego wieku, czyli okresie, w którym poeta przebywa³

Tymoteusz Karpowicz w pionierskim Szczecinie (1946–1949)

Kochajmy Poetów
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Katarzyna Krasoñ

– prof. US polonistka (Szczecin), germanistka (Poznañ), teoretyk i historyk
literatury, komparatystka, t³umaczka (zw³aszcza poezji), 1997 doktorat (promotor:
prof. Erazm KuŸma), 2009 habilitacja, 1995 t³umacz przysiêg³y jêzyka
niemieckiego, 1997 – adiunkt w Zak³adzie Teorii Literatury (IFP US),  od 2015
roku kierownik Zak³adu Literaturoznawstwa Porównawczego w IFG US.
Pracowa³a na zlecenie instytucji pañstwowych, jak i prywatnych w charakterze
t³umacza (m. in. GmBH Kary Bremen). By³a tak¿e t³umaczem w czasie corocznych
spotkañ polsko-niemieckich, organizowanych przez Klub Zwi¹zków Twórczych 13
Muz przy wspó³pracy z Uniwersytetem Szczeciñskim. Uczestniczy³a w niemiecko-
polskim Forum Literackim, projekcie naukowym, kierowanym przez prof. Ulrike
Jekutsch (UG) i prof. Andrzeja Sulikowskiego (US), uczestniczka polsko-
niemieckich spotkañ literackich (np. Greifswald, Heidelberg). Od 2001 roku
z Hansem-Georgem Oertgenem t³umaczy na jêzyk niemiecki polsk¹ poezjê
powojenn¹. W czasie pobytu naukowo-dydaktycznego w Greifswaldzie (Ernst-
Moritz-Arndt-Universität), w ramach programu Sokrates-Erasmus (2007), prowadzi³a
wyk³ady poœwiêcone niemieckim przek³adom poezji Zbigniewa Herberta
i Tymoteusza Karpowicza. By³a t³umaczk¹ i moderatork¹ spotkañ z niemieckimi
naukowcami, pisarzami, poetami i kulturoznawcami, np. prof. Elmarem Schenklem
i dr. Manfredem Linke, prof. Olavem Münzbergem, Elsabe Hädrich, dr. Klausem
Deterdingem, prof. Hannelore Scholz-Lübbering i dr. Klausem Deterdingem.
Uczestniczka i organizatorka ogólnopolskich i miêdzynarodowych konferencji
naukowych. Autorka i redaktorka monografii naukowych i licznych artyku³ów,
a tak¿e recenzji, zazwyczaj poœwiêconych dwudziestowiecznej literaturze polskiej
i niemieckiej.Publikowa³a m. in w takich pismach, jak „Litteraria”, „Przegl¹d
Humanisrtyczny”, „Napis”, „Œwiat i S³owo”, „Topos” i „Rocznik
Przek³adoznawczy”. Zakres badañ naukowych: teoria literatury, zw³aszcza
strukturalizm i fenomenologia, psychoanaliza oraz dekonstrukcjonizm w badaniach
literackich, poetyka stosowana, badanie intertekstualnych nawi¹zañ w polskiej poezji
powojennej i literaturze niemieckiej XIX i XX wieku, literatura polska i niemiecka
XX wieku, np. polska poezja lingwistyczna a niemiecka poezja eksperymentalna,
(po 1956 roku), estetyka recepcji, teoria i praktyka przek³adu literackiego (np.
metodologie literackie, tak¿e hermeneutyka, dekonstrukcjonizm i psychoanaliza
w przek³adoznawstwie), przek³ady literackie i ich funkcjonowanie w kulturze
docelowej (Descriptive Translation Studies). Obecnie pracuje w Instytucie Literatury
i Nowych Mediów US.

w Szczecinie, nie znajdziemy jeszcze – wystêpuj¹cych w jego póŸniejszych utworach
(pocz¹wszy od 1960 roku) – s³ownych fajerwerków, generuj¹cych niepowtarzalne
obrazy poetyckie.

Zdaniem Barañczaka szczeciñska twórczoœæ Karpowicza w latach 1946–49 – jak
i czêœciowo wroc³awska (1949–57) – odznacza siê „jednog³osowoœci¹” (monodia)5.
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Chodzi tutaj o to, ¿e – najogólniej rzecz ujmuj¹c – nie znajdujemy w niej tak
charakterystycznej dla póŸnego Karpowicza walki z pokus¹ sensu, ujawniaj¹cej siê
w kreowaniu œwiatów poetyckich IN STATU NASCENDI. W utworach powsta³ych
w Szczecinie poeta nie daje czytelnikowi szansy na œledzenie procesu tworzenia
œwiata poetyckiego. Œwiat ̄ ywych wymiarów (1948) czy te¿ Legend pomorskich
(1948)6 jest œwiatem ju¿ „gotowym”, nieprowokuj¹cym czytelnika do jego
wspó³tworzenia.

Cech¹ ³¹cz¹c¹ poszczególne etapy twórczoœci Karpowicza jest pisanie tylko dla
tych czytelników, którzy nie oczekuj¹ od niego – parafrazuj¹c Witolda Gombrowicza
- s³ów a¿ tak wielkich jak Himalaje7, co poœwiadcza wypowiedŸ podmiotu lirycznego
w wierszu Ziemia Nadodrzañska, bêd¹cego porte parole autora: WytrzeŸwia³em ze
s³ów wielkich (¯w, s. 7.).

Karpowicz jako publicysta

W latach 1946-1949 poeta by³ silnie zwi¹zany z Ziemi¹ Szczeciñsk¹. Przyje¿d¿a do
naszego miasta w po³owie 1946 roku. Próbuje drukowaæ wiersze jeszcze napisane
przez niego w czasie wojny, których nie mia³ mo¿liwoœci wczeœniej opublikowaæ,
np. wiersz Œcie¿ka, datowany na rok 1942, ukazuje siê w 1946 roku na ³amach
wydawanego wówczas czasopisma „Szczecin”8. Pracuje w Dziale Propagandy
tutejszej Rozg³oœni Polskiego Radia. Publikuje sta³y felieton U nas w Szczecinie,
a tak¿e s³uchowiska radiowe (m. in. z Z. Walick¹-Naumanow¹ i J. Janick¹).

Jako publicysta pisze z iœcie dziennikarsk¹ pasj¹ o sprawach wa¿nych nie tylko dla
m³odego artysty, ale równie¿ dla ciê¿ko pracuj¹cych fizycznie mieszkañców naszego
regionu, a nawet ca³ego kraju. Przyk³adowo fascynuje poetê rodzina Kmicików,
która nale¿a³a w czasie wojny do – pisze Karpowicz – tych licznych rodzin, które
w szeregu Zwi¹zku Polaków w Niemczech przetrwa³y wszystkie burze i wysz³y
zwyciêsko z dziejowych prób9. Wyra¿a swój podziw dla innych dzia³aczy Zwi¹zku,
np. dla – jak to sam okreœla – patrona Polactwa w Niemczech ks. Domañskiego
oraz dla ks. Styp-Rakowskiego. Ten ostatni, przed znalezieniem siê za drutami obozu
w Dachau, pe³ni³ funkcjê kierownika Szkolnictwa Polskiego na terenie Niemiec.
Imponuj¹ oni m³odemu poecie patriotyzmem i odwag¹. W tym samym czasie
Karpowicza ciekawi równie¿ rozwój stoczni w Szczecinie, Œwinoujœciu i Nowym
Warpnie10. W tym czasie interesuje równie¿ Karpowicza kwestia spó³dzielczoœci na
Ziemiach Odzyskanych, czemu daje najwiêkszy wyraz w 1956 roku11, zatem ju¿ po
opuszczeniu naszego miasta.

Karpowicz jako krytyk literacki i polityk kulturalny

Poeta staje siê w tym czasie dobrze znany równie¿ jako krytyk literacki, a tak¿e
jako polityk kulturalny. 30 paŸdziernika 1947 roku zostaje cz³onkiem Zarz¹du Klubu
Literacko-Artystycznego, bêd¹cego wówczas wa¿n¹ placówk¹ kulturaln¹ na terenie
Szczecina. Podejmuje siê próby zachêcania pisarzy z innych regionów Polski do
spotkañ z pisarzami naszego miasta, np. jest jednym z organizatorów wieczoru
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autorskiego Ewy Szelburg-Zarembiny, o czym z dum¹ wspomina na ³amach
„Odry”12. Przyczynia siê tak¿e do przyjazdu do Szczecina Grzegorza Timofiejewa.
Mimo ¿e na spotkanie z zaproszonym goœciem przyby³a niewielka grupa mi³oœników
poezji, Karpowicz uwa¿a je za udane. Wyst¹pienie autora zbiorku lirycznego
P³omieñ m¹dry i wieczny poprzedza – wiemy z relacji Karpowicza – wnikliwa
przedmowa Witolda Wirpszy, który omawia wspó³czesne pr¹dy literackie i próbuje
usytuowaæ wobec nich twórczoœæ Timofiejewa. Za jeden z najwiêkszych sukcesów
Klubu Literacko-Artystycznego uwa¿a Karpowicz zorganizowanie w 1948 roku
wieczoru autorskiego Wilhelma Szewczyka. Jest bardzo wzruszony przyjazdem
pisarza do Szczecina, kiedy – wspomina poeta – wraz z nadejœciem wiosny kwitn¹
w naszym mieœcie magnolie i kasztany. Na ³amach przywo³anego pisma „Szczecin”
Karpowicz pisze o prywatnych rozmowach z zaproszonym goœciem, który to wywar³
na m³odym poecie du¿e wra¿enie nie tylko jako pisarz, ale tak¿e jako cz³owiek13.
Cztery lata póŸniej daje równie¿ wyraz swemu zainteresowaniu twórczoœci¹
wspomnianego pisarza, kiedy decyduje siê na napisanie recenzji jego powieœci
Kleszcze14. Dokonuje wnikliwej analizy utworu. Du¿o uwagi poœwiêca tak¿e
zawartoœci ideologicznej dzie³a. Mimo wczeœniej manifestowanej sympatii do pisarza,
stara siê byæ bezstronny. W trosce o dzie³o Szewczyka chce pokazaæ – jak pisze
w recenzji – autorowi i czytelnikom dodatnie i ujemne wra¿enia z lektury15.

Tymoteusz Karpowicz (archiwum Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie)
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W latach czterdziestych Karpowicz du¿o pisze o dzia³alnoœci Klubu Literacko-

Artystycznego, którego by³ – jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am – cz³onkiem.
W kwietniu 1948 roku uczestniczy w wieczorze autorów szczeciñskich w Klubie
Literacko-Artystycznym. W swych wyst¹pieniach publicznych czêsto opowiada siê
za swobod¹ pisarzy w wyborze artystycznych inspiracji. Daje temu tak¿e wyraz
w polemice - chyba wtedy najg³oœniejszej – z Franciszkiem Gilem. G³êboko
poruszony krytyk¹ dzia³alnoœci Klubu Literacko-Artystycznego – wyra¿on¹
w bezkompromisowy sposób przez Gila16 - próbuje dowieœæ, ¿e nie jest prawd¹, ¿e
pisarz mieszkaj¹cy w Szczecinie – uto¿samianym przez oponenta poety z „prowincj¹
kulturaln¹” – nie ma mo¿liwoœci zaistnienia na ogólnopolskim rynku wydawniczym.
W przeciwieñstwie do Gila uwa¿a, ¿e o funkcjonowaniu dzie³ danego pisarza
w obiegu wysokoartystycznym nie decyduj¹ silne œrodowiska twórcze, ale talent artysty
oraz rzetelna praca, maj¹ca na celu wzbogacenie jego warsztatu pisarskiego. Zarzuca
Gilowi brak orientacji w dzia³alnoœci Klubu Literacko-Artystycznego, jak i sk³onnoœæ
do szybkiego formu³owania ocen, niepopartych dok³adn¹ znajomoœci¹ faktów17.

M³ody Karpowicz bez w¹tpienia mocno anga¿uje siê w latach czterdziestych
w ¿ycie kulturalne naszego miasta, co znajduje wyraz w jego wypowiedziach
zazwyczaj publikowanych na ³amach czasopisma „Szczecin”, jak ju¿ wczeœniej
sugerowa³am.

Dzia³alnoœæ pisarska Tymoteusza Karpowicza
w Szczecinie (1946–49)

W latach czterdziestych Karpowicz wprawdzie jeszcze nie staje siê
dramatopisarzem, ale daje wyraz swemu zainteresowaniu dramatem, a tak¿e jego
realizacj¹ teatraln¹, np. jest autorem dobrze napisanej recenzji spektaklu Milionerka
George'a Bernarda Shawa, który po raz pierwszy zostaje wystawiony 19 lipca 1947
roku w szczeciñskim Teatrze Komedia Muzyczna. Spektakl re¿yseruje Artur
M³odnicki, a jego scenografem zostaje Pawe³ Ba³akirew. We wspomnianej,
b³yskotliwie napisanej recenzji Karpowicz daje wyraz temu, ¿e odrzuca krytykê
oceniaj¹c¹18 czy te¿ – jak to okreœli³ Bereza – felietonow¹19. Ujawnia swe
kompetencje literaturoznawcze, a tak¿e wiedzê z zakresu historii oraz teorii dramatu
i teatru. Ukazuje sw¹ rzetelnoœæ badawcz¹, dokonuj¹c analizy zarówno funkcji s³owa
w przedstawieniu teatralnym, jak i pozas³ownych œrodków artystycznego wyraz20.
Swój pierwszy dramat Wracamy póŸno do domu publikuje dopiero w 1958 roku, ale
pozostawmy wroc³awski etap twórczoœci Karpowicza i powróæmy do Szczecina.
Zaraz po przybyciu do naszego miasta (1946) Karpowicz publikuje na ³amach
czasopisma „Szczecin” opowiadanie pt. Wuj Anatol21, którego bohaterem jest m³ody
cz³owiek, który po wojnie urz¹dza siê w swym nowym mieszkaniu. Otrzymuje
wiadomoœæ od swego wuja, mieszkaj¹cego poza granicami kraju, ¿e zamierza
przyjechaæ do Polski, poniewa¿ owo mieszkanie nale¿y do niego. Wspomniane
opowiadanie - jak s¹dzê - nale¿y potraktowaæ jako „grzech m³odoœci” Karpowicza.
Autor sprawdza siê jednak jako twórca prozy poetyckiej, o czym œwiadczy jego zbiór
opowieœci o Pomorzu Zachodnim Legendy Pomorskie (Lpom.), który po raz
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pierwszy ukazuje siê w za³o¿onej przez Leona Królaka Spó³dzielni Wydawniczej
„Polskie Pismo i Ksi¹¿ka„. Krytycy pisz¹ o legendach poety z nieukrywanym
entuzjazmem, a nawet zachwytem. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by tytu³y dwóch recenzji
Cieszmy siê, bo ukaza³a siê ksi¹¿ka szczeciñskiego autora Stanis³awa Telegi22 czy te¿
Ambitna inicjatywa wydawnicza Waleriana Lachnitta23.

Krytycy koncentruj¹ siê na œledzeniu œladów historii Pomorza Zachodniego
w legendach Karpowicza, co nie oznacza, ¿e nie dostrzegali walorów artystycznych
w ludowych, a zarazem baœniowych opowieœciach poety24. Przypisuj¹ wykreowanym
przez niego legendom du¿¹ rolê w procesie integracji spo³eczeñstwa polskiego,
zamieszkuj¹cego pó³nocno-zachodni region Polski. Podkreœlaj¹, ¿e tworzone przez
Karpowicza fabu³y pozwalaj¹ mieszkañcom Pomorza Zachodniego uœwiadomiæ
sobie, ¿e posiadaj¹ zwi¹zane w³aœnie z tym regionem legendy, które ocalaj¹ œlady
s³owiañskiej przesz³oœci tej ziemi25. W tym kontekœcie nabieraj¹ szczególnego
znaczenia s³owa Waleriana Lachnitta, który okreœli³ samego siebie jako nowego
cz³owieka na Pomorzu, który po wojnie w tym regionie odnalaz³ sw¹ Ojczyznê26.
Warto dodaæ, ¿e na w³aœnie taki odbiór tej ksi¹¿ki przypuszczalnie mia³a wp³yw
polityka kulturalna ówczesnych w³adz pañstwowych, np. uchwa³a Rady Pañstwa
z 9 czerwca 1947 roku o zaopatrzeniu Ziem Odzyskanych w polsk¹ ksi¹¿kê27.

Krytycy – jak wspomina³am – dostrzegaj¹ tak¿e w Legendach… niekwestionowane
walory artystyczne. Podkreœlaj¹, ¿e Karpowicz ujawnia w nich talent poetycki.
Lachnitt wyra¿a nadziejê, ¿e poeta w przysz³oœci jeszcze opracuje tematy -
podejmowane w snutych przez niego baœniowych opowieœciach - technik¹ mu
w³aœciwsz¹, tj. wierszem28, czego autor, niestety, nigdy ju¿ nie zrobi. Poprzestaje na
publikowaniu w latach 1947–1948 wybranych legend na ³amach pism – poza
nielicznymi wyj¹tkami – regionalnych, np. „Szczecin”, „Odra”, „Odrodzenie” czy te¿
„Polska Zachodnia”.

Pomieszczonych w tej ksi¹¿ce siedemnaœcie baœniowych opowieœci Karpowicza ma
charakter dydaktyczny. Ów dydaktyzm nie przejawia siê jednak w wypowiadanych
expressis verbis s³owach fikcyjnego narratora, lecz wynika z dokonanego przez poetê
œwiadomego wyboru legend, tworzonych na podstawie zdobytych – po d³ugich
poszukiwaniach – notek etnograficznych. Poeta uzupe³nia je w³asn¹ fantazj¹. Ponadto
poszczególne legendy tworzy wed³ug z góry za³o¿onego planu. Czasem wystarczy
mu nawet jedno zdanie, aby wyczarowaæ w³asny œwiat poetycki29. Wspomniany
dydaktyzm ksi¹¿ki przejawia siê w tym, ¿e autor – mimo i¿ snuje ró¿ne opowieœci –
wprowadza do swych legend wspólne motywy, pe³ni¹ce funkcjê „spajaj¹c¹”, np.
spotkania s³owiañskiej dobroci i ³agodnoœci z bezwzglêdnoœci¹ i zaborczoœci¹
Niemców, potêpienie zach³annoœci przy jednoczesnej afirmacji pracy30 etc.

Niekwestionowanym sukcesem poety jest opublikowany w tym samym roku, co
Legendy Pomorskie, zbiorek liryczny ̄ ywe wymiary (¯w, 1948), w którym autor –
tak, jak w Legendach… – nie ukrywa swego przywi¹zania do Ziemi Szczeciñskiej,
co ujawnia siê m. in. w nadu¿ywaniu nazw w³asnych, œciœle zwi¹zanych z naszym
regionem (np. dom Loitzów, Al. Bohaterów Warszawy, Koœció³ Œw Jakuba, etc.), co
wzbudza sprzeciw niektórych krytyków. Bywa nazywany poet¹ regionalnym lub
poet¹ Ziemi Szczeciñskiej. Zaniepokojony tym Witold Wirpsza uwa¿a, ¿e jest to
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niebezpieczna diagnoza dla Karpowicza, poniewa¿ jeœli poeta siê na ni¹ zgodzi, to
zahamuje ona jego dalszy rozwój i twórczoœæ jego gotowa jest rozp³yn¹æ siê w jakimœ
powierzchownym regionalizmie31. Wirpsza podkreœla, ¿e niebezpieczeñstwa stania siê
Karpowicza wieszczem szczeciñskim nale¿y upatrywaæ nie w osobie poety, ale
w jego otoczeniu. Jednoczeœnie wierzy, ¿e Karpowicz nie ulegnie wp³ywowi Ÿle mu
¿ycz¹cego œrodowiska32. Poeta jednak odznacza siê du¿¹ odpornoœci¹ i nie ulega
destrukcyjnemu wp³ywowi otocznia literackiego. Udaje mu siê unikn¹æ tej
„z³owieszczej wró¿by”, co znajduje wyraz zarówno w jego twórczoœci lirycznej po
1948 roku, jak i w jego wypowiedziach dyskursywnych. Po dziesiêciu latach, które
up³ynê³y od wydania zbiorku lirycznego ̄ ywe wymiary Karpowicz wyznaje: nie
by³em nigdy zwolennikiem twórczoœci regionalnej, wymieniania w utworach nazw
geograficznych, nazwisk, itp33.

Wiersze z tomiku ̄ ywe wymiary wprawdzie nie maj¹ nic wspólnego z produkcj¹
literack¹ realizmu socjalistycznego, a jego „tony” ju¿ pobrzmiewaj¹ w niektórych
presocjalistycznych wierszach poety z przywo³anego tomu34. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
wczesne wiersze Karpowicza odbiegaj¹ poziomem artystycznym od propagandowych
utworów faworyzowanych wówczas twórców, takich jak np. Miller, Braun czy te¿
Sznaper-Zakrzewska, których poziom by³ s³aby, ale za to prowokowa³y do
instrumentalnego stylu odbioru35. ̄ ywe wymiary to zbiorek postawangardowy.
Karpowicz zazwyczaj nawi¹zuje do wersyfikacji Peipera (cz³onkowanie rytmiczne
pokrywa siê z logik¹ zdania) jednak – niczym Przyboœ i Peiper – tworzy
„konstrukcje poetyckie”, przypominaj¹ce figury geometryczne

Œwiat z p³aszczyzn geometrycznych, kwasów i kolb
Jest otwarty od szóstej rano
(Blaszane strofy, ̄ w, s. 50.)

Ten obraz nasuwa skojarzenia ze znanym z jednego z wierszy Peipera wizerunkiem
ulicy:

Ulica
Dwa prostok¹ty z ceg³y w prostok¹cie z betonu36.

W³aœnie z geometrycznych konstrukcji „buduje” poeta autonomiczn¹ rzeczywistoœæ
literack¹, która nie jest odzwierciedleniem, lecz poetyck¹ wizj¹ realnie istniej¹cego
œwiata ludzi pracy, uczestnicz¹cych w budowie powojennej Polski. Nie dziwi zatem,
¿e w 1957 roku powie: Pisanie ksi¹¿ki jest w³aœciw¹ form¹ udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym37. Precyzyjne, wrêcz „matematyczne” konstrukcje poetyckie, czy te¿
œwiaty - czytamy w jednym z wierszy Karpowicza – z p³aszczyzn geometrycznych,
kwasów i kolb (¯w, s. 7.) tworzyli wczeœniej – jak dowodzi³am – jego awangardowi
protoplaœci. Karpowicz zdaje siê dobrze pamiêtaæ s³owa Peipera, ¿e postulat budowy
(podkr. autora), z jakim podchodzimy do ka¿dego dzie³a sztuki, nie jest doktorskim
wymogiem estetyki (…). Budowanie dzie³a sztuki jest to sprowadzanie chaosu
w porz¹dku, zmuszanie dowolnoœci do ³adu38.
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Warto wspomnieæ, ¿e Karpowicz stosuje w wierszach z ̄ ywych wymiarów

vivifikacjê Peipera, polegaj¹ca na nadawaniu przedmiotom martwym uczucia i woli
przy jednoczesnej dynamizacji przestrzeni (przestrzeñ jakby nie nad¹¿a³a za czasem).
Vivifikacja - jak pisze Peiper – zmierza przede wszystkim do wydobycia obrazowoœci
plastycznej i ruchu. Chodzi o to, ¿eby przedmioty martwe lub stoj¹ce na niskim
poziomie uposa¿enia biologicznego uposa¿yæ ¿yciem bardziej skomplikowanym,
nadaæ im uczucia i wolê39. W taki w³aœnie sposób postêpuje Karpowicz w wierszu
Poranek z cyklu: Wspólne i osobiste czy te¿ we wspomnianym ju¿ liryku Ziemia
nadodrzañska:

Zejdziemy wszyscy w g³¹b ch³odnej i o¿ywczej jaœni
Zbrojni w kilofy ramion, pe³ni i rzeczywiœci.
Nawet dzieci przewiane wysok¹ pogod¹ na wskroœ
Bêd¹ r¹czkami pulchnymi z pajêczyn wycieraæ liœcie
(Poranek, ¯w, s.70.)

Harujê – budowniczy ³anów, bo pe³ny k³os w d³oni
jest teraz z³ocist¹ kielni¹.
(Ziemia nadodrzañska, ̄ w, s.7.)

W utworze tym, w którym narzêdzie pracy (kilofy ramion) zostaje uto¿samione
z cz³owiekiem, poeta akcentuje zbiorow¹ u¿ytecznoœæ pracy. Takich utworów
znajdziemy w ¯ywych wymiarach du¿o wiêcej.

Czytelnik wczesnych wierszy Karpowicza s³yszy w nich g³oœne dŸwiêki.
Warto ws³uchaæ siê w rytm tych wierszy, a jest to rytm twardy i toporny:

Tranzyt, import, eksport! A¿ b³yska, a¿ oœlepia
Taryfa, maklerka, spó³ka i tona¿
(…………………………………)

Rycz¹ syreny co dnia.
Wiêc s³uchajcie panowie, nie piszcie,

¿e to œpiew, symfonia, melodia!

To ³oskot, pot, wiatr, rumor, to praca! Taœmowiec
niech wam ramieniem – , wytrychem otworzy powiekê.
(Prze³adunek, ¯w, s. 41– moje podk.)

Wy¿ej cytowany wiersz Karpowicz tworzy z krótkich zdañ, bêd¹cych
wyliczeniami, a ka¿da strofka koñczy siê kadencj¹, co czyni wypowiedŸ poetyck¹
bardziej zrytmizowan¹. Decyduje o tym nie tylko krótkoœæ wyrazów (przewa¿aj¹
jedno- i dwusylabowe), lecz tak¿e wyst¹pienie w niektórych z nich rymów
wewnêtrznych: ³oskot–pot, import–eksport. ramieniem–wytrychem. Rymy
wewnêtrzne w twórczoœci lirycznej Karpowicza z lat czterdziestych wi¹¿¹ poetê
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z twórczoœci¹ Przybosia, a oddalaj¹ od Peipera40. W pierwszym wersie pierwszej
i trzeciej strofy dominuje g³oska r: tranzyt, import, eksport, rumor, praca. Szerokie
wykorzystanie przez poetê spó³g³oski sonornej wzmacnia agresywny ton monologu
lirycznego, co tak¿e zbli¿a wiersze m³odego Karpowicza do wczesnych liryków
autora Obur¹cz. W wierszu powtarzaj¹ siê równie¿ te same sylaby ot i to (³oskot,
pot, to). Charakterystyczne dla intonacji utworów Peipera. Wskazane „huczenie”
s³owami zauwa¿alne jest w wiêkszoœci liryków, pomieszczonych w tomie ̄ ywe
wymiary. S³ychaæ w nich bij¹ce kot³y, stuk setki pneumatycznych m³otów (Warsztaty
w Troylu, ̄ w, s. 40.), ³oskot i rumor, a tak¿e ryk syren lub trzeszcz¹ce dŸwigi (Morze
w porcie, ̄ w, s. 26.). Ze wzglêdu na objêtoœæ niniejszego artyku³u zwracam uwagê
tylko na niektóre ze zwi¹zków wierszy Karpowicza z tomu ̄ ywe wymiary z tradycj¹
awangardy, a jest ich znacznie wiêcej. Wymaga³oby to jednak napisania odrêbnej
pracy. Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e z ca³oœci przywo³anego zbiorku lirycznego
wynika, ¿e poeta próbuje zapomnieæ o wojennej przesz³oœci. Interesuj¹ go przysz³e
losy zniszczonego wojn¹ kraju, co poœwiadcza nastêpuj¹ca deklaracja podmiotu
mówi¹cego, to¿samego z autorem: Jestem tylko zajêty ojczyzn¹ na co dzieñ – domem
ocala³ym z po¿aru ( Ziemia Nadodrzañska, ¯w, s. 7.).

Nieoczekiwany wyjazd Karpowicza ze Szczecina - ucieczka
przed poetyk¹ sformu³owan¹ realizmu socjalistycznego?...

Karpowiczowi – jak wczeœniej sugerowa³am – zarzucano „lokaln¹ ksenofobiê”.
Poeta jednak da³ wyraz – w czasie pobytu w Szczecinie - swemu zaanga¿owaniu
w problemy Polski powojennej zarówno w swej twórczoœci poetyckiej,
krytycznoliterackiej, publicystycznej, jak i kulturalno-oœwiatowej. Mówi o sobie
w taki oto sposób: Z regionem wi¹¿ê siê (…) wewnêtrznie, poprzez zaanga¿owanie
w problematykê prze¿yæ moralnych, psychicznych mojego œrodowiska41. Trudno
zrozumieæ, dlaczego Karpowicz – mimo takiego przywi¹zania do regionu – nagle
przeprowadza siê ze Szczecina do Wroc³awia po walnym ZjeŸdzie ZLP w po³owie
1949 roku, na którym zainicjowano w Polsce realizm socjalistyczny w literaturze.
Nie wiadomo, co by³o prawdziw¹ przyczyn¹ wyjazdu poety ze Szczecina.
W wypowiedziach publicznych autor podaje ró¿ne powody rezygnacji ze
wspó³pracy ze œrodowiskiem szczeciñskim, np. stwierdza, ¿e do Wroc³awia
„przyci¹gnê³y” go m³ode i silne œrodowiska twórcze42. Jest to sprzeczne z tym,
o czym pisa³ w artykule Szczecin literacki pod Gil-otyn¹ – o nik³ym wp³ywie
silnych œrodowisk twórczych na rozwój artystyczny m³odych pisarzy43. Nie mo¿na
równie¿ wykluczyæ, ¿e na wyjazd Karpowicza z miasta mia³ wp³yw wspomniany
Zjazd ZLP, co Karpowicz zdaje siê sam sugerowaæ: Po ZjeŸdzie ZLP w Szczecinie,
a czêœciowo ze wzglêdu na nawa³ pracy  wycofujê siê ca³kowicie z ¿ycia
literackiego (…). Poniewa¿ Szczecin nie posiada³ polonistyki postanowi³em
przenieœæ siê do Wroc³awia44. Na ostateczn¹ decyzjê Karpowicza móg³ mieæ
równie¿ wp³yw brak wsparcia w realizacji projektu przeniesienia katowickiego
tygodnika literacko-spo³ecznego „Odra” do Szczecina. Projekt ten nie zosta³
sfinalizowany. A przyczyn¹ tego – zdaniem Karpowicza – by³ brak uniwersytetu
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w Szczecinie. Poeta postulowa³ o jego utworzenie na ZjeŸdzie w Dusznikach (26
maja 1958). Uwa¿a³, ¿e w³aœnie m³odzi absolwenci uczelni bêd¹ potem
podejmowaæ wa¿ne decyzje, dotycz¹ce kszta³tu przysz³ej literatury.

Po wyjeŸdzie Karpowicza Szczecin stopniowo opuszczali równie¿ inni wybitni
poeci i pisarze, np. Andrzejewski, Ga³czyñski i Woroszylski czy te¿ Wirpsza. Ich
„emigracja” mia³a niekwestionowany wp³yw na os³abienie poziomu ¿ycia literackiego
w naszym mieœcie.

Katarzyna Joanna Krasoñ
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Jesteœmy dziadkami Patryka Czaplickiego, który od 10-ego roku ¿ycia,
przez wiele lat uczêszcza³ na zajêcia do Pracowni Modelarskiej
kierowanej przez Pana Zenona Urbanowicza. Pan Zenek – bo tak o nim
mówiono, okaza³ siê znakomitym propagatorem modelarstwa, jako
wstêpu do wielkiej techniki. Stawiaj¹c pierwsze kroki w technice,
w³aœnie w Pa³acu M³odzie¿y, Patryk odkry³, a póŸniej doprecyzowa³
zami³owanie do techniki, konsekwencj¹ by³a nauka w Technikum
Mechaniczno-Elektronicznym na kierunku mechatronika. Zosta³ te¿
finalist¹ Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektronicznej, co dawa³o mu
wybór studiów na ka¿dej uczelni technicznej w Polsce. Wybra³
Politechnikê Poznañsk¹, kierunek automatyka i robotyka. 8 lutego 2021
roku otrzyma³ tytu³ in¿yniera w dyscyplinie automatyka, elektronika
i elektrotechnika. W czasie studiów by³ przewodnicz¹cym ko³a
naukowego – robotyka, automatyka informatyka oraz koordynatorem
projektu bezza³ogowej ³odzi podwodnej. Pomys³ ten Patryk wyniós³
z pracowni modelarstwa Pa³acu M³odzie¿y! Dziêki zyskanej wiedzy
Patryk mia³ przyznane stypendium dla najlepszych studentów. By³
cz³onkiem Wydzia³owej Rady Samorz¹du Studentów oraz Komisji
ds. Partnerów Zewnêtrznych.

Od marca 2021 roku, Patryk rozpocz¹³ nowy kierunek studiów na
Politechnice Poznañskiej – in¿ynieriê zarz¹dzania specjalnoœæ –
zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem przysz³oœci – studia stacjonarne II stopnia.

Jako dziadkowie i osoby wspieraj¹ce Patryka chcielibyœmy
podziêkowaæ Dyrekcji, wychowawcom, a przede wszystkim, Panu
Zenonowi Urbanowiczowi z Pa³acu M³odzie¿y, za stworzenie podstaw
do zainteresowania technik¹, dziêki czemu dokona³ tych, a nie innych,
¿yciowych wyborów.

Dziêkujemy

Wojciech Kubicki
dr Ludmi³a Zalewska-Kubicka”

List przytaczamy w ca³oœci, gdy¿ „Dialogi” prezentowa³y w ramach
rubryki „Nauczyciel z pasj¹”, postaæ Zenona Urbanowicza – cz³owieka
wyj¹tkowego, charyzmatycznego. Gratulujemy Panu Zenonowi
wybitnego ucznia, a  Dziadkom zapa³u w wspieraniu tak
utalentowanego wnuka!

Napisali do nas...

„Szanowni Pañstwo!
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Zaliczana do klasyki literatury dzieciêcej powieœæ Frances Hodgson Burnett po raz
pierwszy opublikowana zosta³a w 1911 r. W Polsce trzy lata póŸniej czytelnicy poznali
tekst w t³umaczeniu Jadwigi W³odarczykowej. £atwo wiêc policzyæ, ¿e powieœæ
o tajemniczym domu wœród wrzosowisk w hrabstwie Yorkshire i jego mieszkañcach, ju¿
od ponad stu lat zyskuje wci¹¿ nowych czytelników. Doczeka³a siê wielu przek³adów
i wydañ. Najnowsze z 2021 roku Wydawnictwa Mg, zachwyca mnie ok³adk¹ i ilustracjami
Charlesa Robinsona (stworzy³ je do pierwszego brytyjskiego wydania) i Wandy
So³owijówny (do nich mam ogromny sentyment). Nie od dziœ wiadomo, ¿e piêknie
wydana ksi¹¿ka, to dodatkowa przyjemnoœæ dla naszych zmys³ów.  Teraz, gdy przyroda
budzi siê do ¿ycia, lektura tej powieœci mo¿e byæ niezwyk³¹ przyjemnoœci¹ nie tylko dla
m³odych czytelników. Wracajmy do ksi¹¿ek z dawnych lat, podsuwajmy dzieciom…

Mary, kapryœna i rozpieszczona 9-latka trafia po œmierci rodziców do swego wuja. Do tej
pory mieszka³a w Indiach, w wielkim, bogatym domu. Nie brakowa³o jej niczego oprócz…
uwagi i mi³oœci rodziców, której niestety nie zazna³a. Jej piêkna matka i zapracowany ojciec
mieli wa¿niejsze sprawy na g³owie ni¿ opieka nad córk¹… Gdy dziewczynka trafia, do
posiad³oœci wuja w Anglii, pozostawiona sama sobie, spojrzy nieco szerzej na œwiat i ludzi
wokó³ niej. W domu, który kryje nie jedn¹ tajemnicê nauczy siê samodzielnoœci, zacznie
dostrzegaæ piêkno przyrody, nawi¹¿e bliskie przyjaŸnie i naprawi relacje w rodzinie wuja,
który po œmierci swej ¿ony unieszczêœliwi³ nie tylko siebie…

Ta powieœæ to piêkna lektura na wiosenny czas (ach, te opisy budz¹cej siê do ¿ycia
przyrody!) nie tylko dla m³odego czytelnika. Warto do niej wróciæ po latach, by
przypomnieæ sobie historiê dwójki rozkapryszonych (ale i zaniedbanych przez rodziców)
dzieci, które odkrywaj¹ piêkno i si³ê przyrody oraz przyjaŸni. Frances Hodgson Burnett
zawar³a w niej mi³oœæ i wiarê w uzdrawiaj¹c¹ moc natury, pochwa³ê prostego ¿ycia
i pozytywnego myœlenia. To równie¿ opowieœæ o czarach, które siê dziej¹ jeœli w nie
mocno wierzymy.

Mary i jej kuzyn Colin tak jak ogród, dziêki uwadze, troskliwoœci i opiece zmieniaj¹ siê
zyskuj¹c radoœæ i pe³niê ¿ycia. Sympatyczna s³u¿¹ca Marta, jej otoczony zwierzêtami brat
Dick, mrukliwy ogrodnik… Trudno nie polubiæ wszystkich bohaterów tej historii…

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród, przek³ad: Jadwiga
W³odarkiewiczowa, ilustracje: Charles Robinson i Wanda So³owijówna,
Wydawnictwo Mg, 2021

Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl

RELAKS Z KSI¥¯K¥
Kwiecieñ – 2021
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Na 64 polach

absolwent Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej, by³y pracownik
naukowy Politechniki Szczeciñskiej, powa¿nie traktuje wszystkie swoje
obowi¹zki. Dba nie tylko o rozwój sportowy swoich wychowanków, ale i o swój
rozwój jako nauczyciel i trener. Przeszed³ wszystkie stopnie awansu
zawodowego do nauczyciela dyplomowanego w³¹cznie. Oprócz tego na kursach
i studiach podyplomowych uzyska³ uprawnienia sêdziego szachowego i dyplom
trenera na AWF w Warszawie w specjalnoœci szachy. Przez cztery lata pe³ni³ te¿
funkcjê wojewódzkiego trenera koordynatora. W tym czasie w rywalizacji
juniorów w dyscyplinie szachy województwo zachodniopomorskie awansowa³o
z dziesi¹tego na szóste miejsce.

Szachy w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie maj¹ nied³ug¹ historiê. Pierwsze
próby utworzenia szachowego przytuliska dla dzieci i m³odzie¿y podejmowa³
jeszcze na pocz¹tku funkcjonowania placówki pan Ludwik Stanger – nestor
szczeciñskich szachów, wielokrotny mistrz Polski kolejarzy. Poœwiêca³ siê sprawie
w czynie spo³ecznym, a na zajêcia przychodzi³ ze swoimi szachami. Brak sprzêtu
szachowego by³ wtedy powszechny, a o zegarach szachowych mo¿na by³o, co
najwy¿ej, pomarzyæ. To utrudnia³o organizowanie turniejów z prawdziwego
zdarzenia. Nie odbiera³o jednak zapa³u chêtnym do zg³êbiania tajników
królewskiej gry. Coraz czêstsze wyjazdy zawodowe uniemo¿liwia³y panu
Ludwikowi prowadzenie zajêæ i szachy w Pa³acu na wiele lat pokry³ kurz. Na
szczêœcie jak grzyby po deszczu powstawa³y w mieœcie kluby szachowe, które
chêtnie przyjmowa³y zdoln¹ m³odzie¿ w swoje szeregi, zw³aszcza wychowanków
pana Ludwika.

Z czasem popularnoœæ szachów wœród m³odzie¿y wzrasta³a, a kulminacja
nast¹pi³a  w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku w okresie meczu
o mistrzostwo œwiata miêdzy genialnym Amerykaninem Robertem Fischerem
i ówczesnym mistrzem œwiata Rosjaninem Borysem Spasskim. Na czas
transmisji meczu w telewizji (to by³y czasy!) zamiera³y podwórka, a ka¿de
dziecko marzy³o by otrzymaæ pod choinkê komplet szachów.

Wzrost popularnoœci szachów wœród dzieci i m³odzie¿y zrodzi³ potrzebê
utworzenia wyspecjalizowanej sekcji dla tej grupy wiekowej. W 1994 roku
z inicjatywy Dyrekcji Pa³acu M³odzie¿y próbê reaktywowania sekcji szachowej
podj¹³ siê pan Robert Kula. Pan Robert, najlepszy szachista Szczecina, by³
niew¹tpliwie wartoœci¹ dodan¹ dla nowopowsta³ej pracowni, która coraz liczniej
przyci¹ga³a m³odych adeptów sztuki szachowej. Jeszcze w tym samym roku
szkolnym pan Robert zmuszony by³ jednak zawiesiæ swoj¹ dzia³alnoœæ w Pa³acu
M³odzie¿y z uwagi na zmianê miejscowoœci zamieszkania. Na szczêœcie

Nauczyciel z pasj¹ – Jan Czuchnicki
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uczestnikiem jego zajêæ by³ syn szachisty pana Jana Czuchnickiego. I oto pan Jan
w stanie wy¿szej koniecznoœci podj¹³ siê dalszego prowadzenia sekcji.

W okresie ostatniego æwieræwiecza przez sekcjê szachow¹ Pa³acu M³odzie¿y
w Szczecinie przewinê³o siê oko³o dwóch tysiêcy wychowanków. Prze¿yli tu
niezapomniane chwile uczestnicz¹c w licznych turniejach szachowych
indywidualnych i dru¿ynowych. Do tych niezapomnianych nale¿¹ spotkania
dru¿ynowe z reprezentacjami ró¿nych miast w Polsce, Niemczech i Szwecji. Pa³ac
M³odzie¿y na swoim podwórku nie ma mocnych. W ubieg³ym roku szkolnym
w mistrzostwach szkó³ jego wychowankowie zdobyli pierwsze miejsca we
wszystkich rocznikach szkolnych, pocz¹wszy od klas I do VIII. Wielu naszych
absolwentów zdobywa wci¹¿ liczne nagrody w turniejach w kraju i zagranic¹. Mile
wspominaj¹ stawiane w Pa³acu pierwsze kroki w tej pasjonuj¹cej dziedzinie sportu.

Pracownia Szachowa w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie nie jest sensu stricto
wyczynowym klubem sportowym, nastawionym jedynie na rywalizacjê i osi¹ganie
za wszelk¹ cenê licz¹cych siê sukcesów. Nie istnieje tu typowa dla takich klubów
selekcja polegaj¹ca na eliminacji kandydatów z jakichœ wzglêdów mniej rokuj¹cych
i koncentruj¹c siê jedynie na pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ bardziej uzdolnion¹.
Zajêcia w pracowni maj¹ charakter otwarty – uczestniczyæ mo¿e ka¿de dziecko bez
wzglêdu na swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹. Szczególn¹ opiek¹ otaczane s¹ dzieci maj¹ce
problemy w nauce i mniej sprawne pod innymi wzglêdami. Dzieci i m³odzie¿ maj¹
tu przede wszystkim spêdziæ po¿ytecznie i mile czas, nawi¹zywaæ kontakty
rówieœnicze, które czêsto zamieniaj¹ siê w wieloletnie przyjaŸnie, oraz rozwijaæ
swoj¹ ulubion¹ pasjê sportow¹.

Pracownia Szachowa organizuje imprezy nie tylko dla swoich cz³onków. Do
wieloletniej tradycji nale¿y organizacja ca³orocznej Szkolnej Ligi Szachowej
z atrakcyjnymi nagrodami na koniec roku szkolnego, z tradycyjnym… tortem
szachowym. Impreza wspomagana przez Urz¹d Miejski w Szczecinie jest otwarta dla
wszystkich uczniów szkó³ podstawowych i œrednich Szczecina, a czêsto bior¹ w niej
udzia³ dzieci z miejscowoœci oœciennych. Jej celem jest popularyzacja szachów wœród
dzieci i m³odzie¿y oraz integracja lokalnego œrodowiska szachowego. Niedawno
Szkolna Liga Szachowa obchodzi³a swój jubileusz 25-lecia.

Szachy ciesz¹ siê wci¹¿ nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Rozpowszechnienie
komputerów i Internetu sprzyja rozwojowi tej królewskiej dyscypliny –
umo¿liwia tworzenie baz szachowych partii w³asnych i przeciwników, s³uchanie
wyk³adów szkoleniowych na wideo, obserwacjê na ¿ywo turniejów szachowych
i walkê o mistrzostwo œwiata. Z ³atwoœci¹ mo¿na zagraæ partiê online
z przeciwnikami z ca³ego œwiata. Szachy pomagaj¹ w kszta³towaniu wielu
interdyscyplinarnych cech charakteru, ucz¹ koncentracji, uodparniaj¹ na stres
i pora¿ki, u³atwiaj¹ nawi¹zywanie kontaktów rówieœniczych. Szachy ucz¹, bawi¹,
wychowuj¹. Wci¹¿ aktualna jest rada sprzed dwóch wieków genialnego mistrza
szachowego Paula Morphy'ego, któr¹ da³ wszystkim rodzicom: „Chcesz byæ
spokojny o przysz³oœæ swojego dziecka? Naucz je graæ w szachy!”

Fotoreporta¿ str. 2
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Kpt. Eugeniuszowi Daszkowskiemu

Wiersze pod ¿aglami s³ów
p³ywaj¹ po morzach
naszej wyobraŸni…

czasami pojawia³ siê na nich Kapitan
który ju¿ wybra³
swój port przeznaczenia
nam pozostawi³
¿yciowy baga¿…
marynarsk¹ opowieœæ
która nie ma zakoñczenia…

Portret opisany

Pamiêtam zimowe grudniowe popo³udnie 2000 roku. W siedzibie Zwi¹zku
Literatów Polskich w Szczecinie przy £ukasiewicza 8,  ówczesny prezes Wac³aw
Falkowski przedstawi³ mnie kilkorgu zebranym osobom. W wiêkszoœci panowie,
i jak siê okaza³o, w wiêkszoœci pisarze maryniœci. Jedyn¹ pani¹ wœród tego grona
by³a poetka Barbara T. Dominiczak. Od pierwszego spojrzenia i promiennego
uœmiechu Basi przypad³yœmy sobie do serca. Ale nie o niej to wspomnienie… Poœród
panów wyró¿nia³ siê sylwetk¹ i… dystansem kapitan Eugeniusz Daszkowski.
Nobliwy starszy pan z jasnym spojrzeniem i powœci¹gliwym sposobem bycia,
milcz¹co przys³uchuj¹cy siê rozmowie. Przyci¹ga³ moje spojrzenie, gdy podawa³am
mu herbatê, ale nie odzywa³ siê ani nie anga¿owa³ w rozmowê. Odleg³y.

W nastêpnych latach pojawia³ siê na zebraniach czy wydarzeniach literackich
w mieœcie sporadycznie.

Imponowa³ swoj¹ wysok¹ wyprostowan¹ sylwetk¹ i dumnie uniesion¹ g³ow¹,
z lekko sarkastycznym wyrazem twarzy cz³owieka, który doœwiadczy³ ¿ycia
niedostêpnego nam, ludziom z l¹du. Zawsze elegancki z t¹ niewymuszon¹
dystynkcj¹, z któr¹ nosili siê, niestety coraz mniej dziœ liczni, mê¿czyŸni ze starej
szko³y przedwojennych oficerów. W mundurze wyró¿nia³ siê nawet w grupie innych
kapitanów, mia³ w sobie naturaln¹ godnoœæ, która wzbudza szacunek, ale te¿ otacza
cz³owieka aur¹ nieprzystêpnoœci. Kiedy zabiera³ g³os, skupia³ uwagê. Mówi³
spokojnie i z namys³em, dobieraj¹c zdania, panuj¹c nad emocjami. I jeszcze coœ, co
zwróci³o moj¹ uwagê i pozosta³o w pamiêci na zawsze… W wypowiedziach
Eugeniusza Daszkowskiego goœci³a nieuchwytna nutka nostalgii, która momentami
przybiera³a postaæ artyku³owanego rozgoryczenia z powodu otaczaj¹cej Go
rzeczywistoœci. Czy z tego wynika³ ów dystans do otoczenia? Gdy inni siê g³oœno

Kapitana Daszkowskiego portret…
ze wspomnieñ odtworzony
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œmiali, Kapitan tylko siê uœmiecha³.  Szczególnie dawa³o siê to zauwa¿yæ w gronie
kapitanów. Jak¿e wyró¿nia³ siê na tle ¿ywio³owego, jowialnego i mocno
egotycznego W³odzimierza Grycnera albo zawsze uœmiechniêtego, œpiewaj¹cego
z gitar¹, d³ugow³osego kapitana, Lecha Katkowskiego czy znakomitego gawêdziarza,
erudyty i mistrza s³owa, pe³nego pasji i sarkastycznego humoru Józefa Gaw³owicza.
Z tym ostatnim ³¹czy³y kapitana Daszkowskiego serdeczne wiêzy przyjaŸni, co by³o
widaæ w ich wzajemnej relacji. Zazwyczaj razem pojawiali siê na spotkaniach
i wspólnie organizowali wydarzenia literacko-kulturalne w latach prezesowania
oddzia³owi ZLP przez Józefa Gaw³owicza, kiedy to i ja zakorzenia³am siê w tym
œrodowisku.

To by³o dwadzieœcia lat temu. W pierwszej dekadzie mojej przynale¿noœci do
szczeciñskiego oddzia³u

Relacje zwi¹zkowe i literackie… (od roku 2000 do 2021)

W tamtych latach rzadko widywa³am kapitana Daszkowskiego. Sporadycznie na
spotkaniach literackich  w Patio przy Podgórnej, gdzie mia³ swój wieczór autorski, ale
raczej by³ prezentowany ni¿ sam mówi³ o swoim pisaniu. Na wieczorze Basi
Dominiczak zabiera³ g³os, hojnie komplementuj¹c Poetkê. W podcieniach Klubu pod
Masztami pojawia³ siê, by milcz¹co przys³uchiwaæ siê gawêdom prezesa Gaw³owicza,
wspomnieniom poety Janusza Krzymiñskiego czy debiutom literackim malarza,
rzeŸbiarza i pisarza ze Stargardu, Edwarda Siekierzyñskiego. Sekundowa³ dzia³alnoœci
prezesa przy kolejnych ods³onach witra¿y w Seminarium Duchownym, w tym¿e
Klubie pod Masztami czy w Koœciele pw. Œw. Ducha. z udzia³em Jana Oberbeka.

A potem na kilka lat  Pisarz prawie znik³ z naszej ma³ej sceny. Chorowa³.
Zapamiêta³am Go ze spotkania w kwietniu 2011 roku, kiedy to przejê³am obowi¹zki
prezesowania oddzia³owi od Józefa Gaw³owicza. Po spotkaniu wyborczym podszed³
do mnie i œciskaj¹c mi d³oñ, gratulowa³ i ¿yczy³ powodzenia, ostrzegaj¹c
jednoczeœnie przed trudami nowego zadania. Widzê Jego jasn¹ twarz, chyba ju¿
naznaczon¹ cierpieniem, ale te¿ ¿yczliwe spojrzenie, które mówi³o o sympatii.
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Powróci³ niespodziewanie w 2015 roku po kilkuletniej nieobecnoœci nie tylko

fizycznie, ale i twórczo.
Do roku 2001 by³ ju¿ autorem 18 ksi¹¿ek, powieœci, zbiorów opowiadañ,

literackich reporta¿y, wspomnieniowych ksi¹¿ek o Wyszkowie. I nikt siê nie
spodziewa³, ¿e w roku 2014 znów zaistnieje jako pisarz. A tu niespodziewanie
powróci³a wena. Po publikacji rozmowy rzeki, któr¹ z Eugeniuszem Daszkowskim
przeprowadzi³a Katarzyna Szkarpetowska, a w której to Kapitan zawar³
streszczenie swojego bycia na Morzu i na L¹dzie, nast¹pi³ swoisty comeback
pisarza. W kolejnych latach wychodz¹ powieœci i wspomnienia, nawet trzy pozycje
w roku 2017 - Droga na kapitañski mostek… dalszy ci¹g wspomnieñ
i podsumowanie zawodowego ¿ycia.  Dwa zbiory opowiadañ Morski kalejdoskop
oraz Feralny rejs.  Kiedy w 2018 roku pracowa³am z Kapitanem przy wydaniu
Jego ksi¹¿ki Marynarze i celnicy, zbiorze literackich reporta¿y  odtwarzaj¹cych
odleg³e ju¿ dzisiaj czasy marynarskiego ¿ycia w czasach PRL-u, zwierza³ mi siê
pan Eugeniusz, ¿e ju¿ pisze kolejn¹ powieœæ i ma w planie nastêpn¹, wci¹¿ nowe
pomys³y.  I je zrealizowa³. Po hucznej promocji ksi¹¿ki, która uœwietni³a 60-lecie
pracy twórczej Pisarza oraz Jego 88. Urodziny, obchodzone w Ksi¹¿nicy
Pomorskiej, gdzie podczas gali honorowano Jubilata odznaczeniami i gratulacjami,
prezentowano dorobek i zas³ugi nie tylko dla polskiej literatury, Kapitan dosta³ coœ
wiêcej ni¿ tylko satysfakcjê z sukcesu. Otrzyma³ cenn¹ motywacjê do dzia³ania.
Pisa³. Jeszcze  w tym samym roku wyda³ powieœæ Satu i pracowa³ nad nastêpn¹.
W 2019 promowa³am we wrzeœniu w Sali Herberta w Ksi¹¿nicy wraz z Autorem
Rejs do D¿edy.

Kapitan nie ustawa³. Zbli¿a³y siê Jego 90. urodziny. Pragn¹³ je uœwietniæ kolejn¹
ksi¹¿k¹. Pisa³ historiê o mi³oœci, oczywiœcie na statku. Opowiada³ mi ze
wzruszeniem, ¿e to pewnie bêdzie jego ostatnia ksi¹¿ka. A przecie¿ mia³ jeszcze
pomys³y. Chcia³by ods³oniæ ¿ycie na statkach z "bohaterami" partyjnymi. Przecie¿
nikt o tym nie napisa³. Tak jak do tej pory nikt nie opowiedzia³ historii o celnikach.
Ale te ju¿ maj¹ swoje miejsce! To przecie¿ nasza, nie tylko morska historia.

Kolejne telefony. Serdeczne rozmowy. Troska o zdrowie. I nadszed³ rok 2020.
Wychodzi Mi³oœæ na statku. Przejêty Autor przygotowuje swoje 90-lecie. Odbywa
siê ono w lutym, miesi¹cu urodzin Pisarza.  Uroczyœcie. Jak zawsze laudacje,
gratulacje, symboliczne statuetki… szanty i wiersze. Stanis³aw Heropolitañski czyta³
fragmenty powieœci. Jubilat snu³ wspomnienia… Do Sali Herberta zagl¹da³o zimowe
s³oñce. Podpisywa³ dedykacje. Wzruszenia. Zdjêcia.

Zd¹¿y³ spotkaæ siê jeszcze na ¿ywo ze swoimi czytelnikami, podzieliæ, jak zawsze
powœci¹gliwie, radoœæ z wydanej ksi¹¿ki.

A potem wszystko zamkniêto. Ksi¹¿nicê te¿. Jeszcze we wrzeœniu Anna
Neugebauer zorganizowa³a Kapitanowi spotkanie autorskie w Kubryku literackim
w Starej RzeŸni. Jeszcze przy muzyce rozmawiano o mi³oœci na statku i o ¿yciu
marynarzy.

Potem ju¿ tylko telefony i krótkie rozmowy o nienajlepszym samopoczuciu.
¯yczenia œwi¹teczne i noworoczne. Ju¿ bez entuzjazmu.  Ostatnia rozmowa 22
lutego.  Nie wiem czy pisa³ swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿kê.

27 marca 2021 roku odszed³ na wieczn¹ wachtê.
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Pisarz odczytywany

Emerytowany kapitan ¿eglugi wielkiej, rektor dwóch kadencji szczeciñskiej
Akademii Morskiej, marynista. Autor znacz¹cego dorobku pisarskiego, jako jeden
z nielicznych, a niektóre Ÿród³a mówi¹, ¿e jedyny z pisz¹cych kapitanów,
mog¹cy siê poszczyciæ 26 wydanymi ksi¹¿kami. Wszystkie mówi¹ o morzu,
o pasji, która powiod³a ch³opca z Wyszkowa w szeroki œwiat. Która zamieni³a
marzenia w spe³nienie. Pod¹¿y³ szlakiem swoich Mistrzów - Conrada,
Borchardta, Melvilla… Zapisa³ siê nie tylko w pamiêci marynarzy, oficerów czy
w Klubie Kapitanów ¿eglugi wielkiej. Wszed³ te¿ do panteonu ludzi pióra, i zaj¹³
swoje miejsce… tak¿e w Stowarzyszeniu Polskich Marynistów, które
wspó³tworzy³.

Jego ksi¹¿ki to swoista literatura faktu,  ¿ycia spo³ecznoœci jedynej w swoim
rodzaju, na wskroœ mêskiego œrodowiska, które kszta³towa³y tysi¹clecia
doœwiadczeñ poznawania i ujarzmiania morskiego ¿ywio³u. Sprawdzianu
cz³owieczeñstwa w najbardziej ekstremalnych warunkach. Prze¿ycia
i doœwiadczenia na miarê heroizmu albo samozniszczenia, poznawanie samego
siebie i charakterów innych ludzi uwik³anych w najdziwniejsze sytuacje ¿yciowe
na niewielkiej przestrzeni statku. Egzotyczne kraje, odmienne kultury, ale przede
wszystkim umiejêtnoœci przewidywania zmiennoœci kapryœnego morza… s¹
tematami niekoñcz¹cej siê opowieœci Pisarza. I mimo w pe³ni literackiego
charakteru tej twórczoœci jest pisanie Eugeniusza Daszkowskiego jego
nieustannym odtwarzaniem swojego w³asnego ¿yciorysu. Pod ró¿nymi imionami,
w ró¿nych rolach, w ró¿nych miejscach i czasie,  bohaterem tych historii jest
Eugeniusz Daszkowski… syn, m¹¿, ojciec… kolega, przyjaciel, znajomy…
uczeñ, harcerz, student, absolwent… nauczyciel, wyk³adowca, rektor,
zwierzchnik… marynarz, oficer… w koñcu kapitan… a tak¿e w którymœ
momencie swej w³asnej historii pisarz, wnikliwy obserwator zdarzeñ, sytuacji,
epizodów, przeró¿nych typów ludzkich… Uwa¿ny s³uchacz opowieœci i relacji
innych, zbieraj¹cy doœwiadczenia, gromadz¹cy wiedzê, by zamieniæ j¹
w uniwersaln¹ przypowieœæ o ludziach morza. Tak¿e kronikarz, zapisuj¹cy
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skrupulatnie, odtwarzaj¹cy wielokrotnie czas miniony dla pamiêci nastêpnych
pokoleñ. Daj¹cy œwiadectwo swojego Czasu. Tak by³o. Historia zamkniêta
w ramach XX wieku, w przestrzeni ojczystego kraju, jego historii  wpisanej
w historiê œwiata, zapisanej w istnieniu imiennych i bezimiennych bohaterów,
których przywo³a³o morze.

Rozpocz¹³ Eugeniusz Daszkowski swoj¹ morsk¹ przygodê pisarza marynisty od
tytu³u Wachta. Czy to nie symboliczne zaci¹gniêcie siê na statek literatury.
Kolejne znacz¹ce tytu³y wykreœlaj¹ ten pisarski a jednoczeœnie marynarski rejs…
Marynarski widnokr¹g, Afrykañskie spotkania, Do portu przeznaczenia…
Najznakomitsza nagrodzona ksi¹¿ka to Blindziarze z San Pedro… I dalej
p³yniemy w Ma³pi rejs, byæ mo¿e na Morskie manowce.

Powraca³ Kapitan ze swoich rejsów nie tylko do Szczecina, ale tak¿e do
rodzinnego Wyszkowa, któremu poœwiêci³ dwie swoje wa¿ne ksi¹¿ki
i nieustannie powraca³ wspomnieniem w innych. Uczyniono Go wiêc
Honorowym Obywatelem Miasta. Zapisa³ siê tak¿e Autor Ostatniego rejsu
"Narwika" niezwykle cenn¹ pozycj¹ w polskiej literaturze, mianowicie napisa³
ksi¹¿kê Pierwsza po Bogu, o pierwszej kobiecie-kapitanie, Danucie Walas-
Kobyliñskiej. Do grona marynarskiej braci, identyfikowanej dotychczas z jedynie
mêskim zawodem, otworzy³a pani kapitan drogê na morskie szlaki kobietom, nie
tylko w charakterze pasa¿erek. A szczeciñski pisarz wprowadzi³ je do literatury.

Gdy wykreœlam kurs literackich rejsów i odczytujê symboliczne "porty
przeznaczenia", do których zawija³ kapitan Daszkowski, to wydaje mi siê, ¿e nie
przypadkiem poœród ostatnich tytu³ów znalaz³y siê pozycje Satu czy Rejs do
D¿edy, bowiem tematyka tych opowieœci powraca do pierwszych doœwiadczeñ
Autora jako marynarza. Zatoczone ko³o. Spe³nione marzenia. Zrealizowane
plany.

Akceptacja czasu, miejsca i akcji. Jednoœæ. Z parodosem i exodusem. Jak w
antycznym dramacie. Zejœcie z kapitañskiego mostka na l¹d, dope³nienie
pisarskiego przeznaczenia. Spuœcizna opisana.

I wezwanie! 27 marca 2021 zamustrowaæ na ¿aglowiec marzeñ…
I odp³yn¹³…

Mo¿e po tamtej stronie
Alfa Ursae Minoris
czeka³ na niego gwiezdny ¿aglowiec
którym wyruszy³ w swój wymarzony rejs
przez kosmiczne oceany
ku l¹dom na planetach nieznanych
rajskim wyspom…
gdzie oczekuje Go
wiecznie m³oda
marynarska przygoda…
Ahoj! Kapitanie!

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Jest symbolem nie tylko morskiej Gdyni ale i ca³ej morskiej Rzeczypospolitej, a
tak¿e obecnoœci polskiej bandery na morzach ca³ego œwiata. Ca³a te¿ Polska –
i Polonia –- zbiera³a w latach 20-ych XX wieku pieni¹dze na rozbudowê polskiej
floty handlowej i wojennej, w tym na zakup odpowiedniego ¿aglowca dla
Pañstwowej Szko³y Morskiej (PSM) w Gdyni, by zast¹piæ nim wczeœniejszy
wys³u¿ony „Lwów” – „Kolebkê nawigatorów”. Wys³ana w tym celu delegacja, z
komendantem „Lwowa" kpt.¿.w. Konstantym Matyjewiczem-Maciejewiczem na
czele, wybra³a niszczej¹cy we francuskim porcie St. Nazaire stalowy trzymasztowy
¿aglowiec „Colbert”, w którym fachowe oko „kapitana kapitanów” bezb³êdnie
odkry³o dawn¹ piêknoœæ by³ej niemieckiej fregaty szkolnej „Prinzess Eitel
Friedrich”, zbudowanej  w s³ynnej stoczni Blohm&Voss w Hamburgu w 1909
roku – czyli ju¿ 112 lat temu! Wczeœniej – a¿ do koñca I wojny œwiatowej –
¿aglowiec s³u¿y³ w³aœnie jako niemiecki statek szkolny, a po jej zakoñczeniu zosta³
przez aliantów przekazany Francji, w ramach reparacji wojennych. Niestety Francuzi
- poza zmian¹ nazwy na „Colbert” – nie docenili jego walorów i przekazali
niszczej¹cy ¿aglowiec baronowi de Foreste, który tak¿e nie znalaz³ œrodków na
planowan¹ jego przebudowê na luksusowy jacht i postanowi³ jednostkê sprzedaæ…

Nabyty przez Pomorski Komitet Floty Narodowej – w 1929 roku, tylko za 7 tys.
funtów szterlingów – zdewastowany i bezwolny ¿aglowiec, wrêcz wrak, zosta³ w
dramatycznym sztormie, tylko dziêki determinacji „Macaja”, uratowany
i przeholowany na remont z Francji do Danii. Tam w stoczni w Nakskov przywrócono
„ksiê¿niczce” jej pierwotne piêkno, do dziœ zachowane. Do s³u¿by pod polsk¹ bander¹
¿aglowiec wszed³ rok póŸniej, a uroczysta ceremonia chrztu
i podniesienia polskiej bandery – 13 lipca 1930 roku –- zgromadzi³a w Gdyni wielu
goœci, z udzia³em najwy¿szych ówczesnych w³adz pañstwowych i koœcielnych. Matk¹
chrzestn¹ by³a Maria Janta-Po³czyñska, ozdobna bandera by³a dzie³em kaszubskich
hafciarek, poœwiêci³ j¹ ks. biskup St. Okoniewski, a podnosi³ minister przemys³u i
handlu E. Kwiatkowski, w asyœcie komendanta K. Maciejewicza
i dwóch s³uchaczy gdyñskiej PSM.  Podczas wspomnianej zbiórki na kupno ¿aglowca
najbardziej ofiarnymi okazali siê mieszkañcy Pomorza, dlatego te¿ fregata otrzyma³a
pocz¹tkowo imiê „Pomorze", a potem „Dar Pomorza”… Tak zaczê³a siê  trwaj¹ca
nadal – ju¿ w drugim stuleciu „Bia³ej Fregaty” –- jej s³u¿ba pod polsk¹ bander¹…

Do wybuchu II wojny œwiatowej „Dar Pomorza”, z komendantem K.
Maciejewiczem i s³uchaczami gdyñskiej PSM na pok³adzie, doskonale spisywa³ siê
w roli ambasadora wolnej ju¿ i morskiej Polski, odbywaj¹c dalekie podró¿e szkolne,

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Ambasador Morskiej Rzeczypospolitej
„Dar Pomorza” –  ¿aglowiec szkolny Gdyni i Szczecina
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najczêœciej pionierskie dla polskiej bandery, m.in. do Nowego Jorku, Ameryki
Po³udniowej i Afryki. Szczególn¹ wymowê mia³o pierwsze pod polsk¹ bander¹
op³yniêcie œwiata (na prze³omie  lat 1934–1935 – trasa na mapie), kiedy Bia³o-
Czerwona – tak¿e po raz pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej –- zawita³a do wielu
portów obcych, m.in. w Japonii, gdzie opiekunem i przewodnikiem za³ogi by³
obecny œwiêty …o. Maksymilian Kolbe. Do tych historycznych dokonañ trzeba te¿
dodaæ pierwsze polskie obejœcie Hornu (w marcu 1936 r.), w innym rejsie
szkolnym, wokó³ Ameryki Po³udniowej…

Drug¹ wojnê œwiatow¹ „Dar Pomorza” spêdzi³ internowany w Sztokholmie, sk¹d
powróci³ do kraju w paŸdzierniku 1945 r. Po wojnie, nadal jako ¿aglowiec szkolny
PSM, p³ywa³ g³ównie na Ba³tyku i Morzu Œródziemnym, a od 1972 r. ruszy³ dalej,
uczestnicz¹c m.in. w œwiatowych zlotach i regatach ¿aglowców (tzw. Operacjach
¯agiel), dwukrotnie w nich zwyciê¿aj¹c, w latach 1972 i 1980, kiedy wyró¿niony
te¿ zosta³ honorow¹ nagrod¹  Cutty Sark Trophy, przyznawan¹ przez kapitanów za
miêdzynarodow¹ przyjaŸñ i rycerskoœæ podczas regat. By³o to te¿ swoiste
uhonorowanie i zwieñczenie 50 lat p³ywania polskiego „Daru Pomorza” po morzach
i oceanach ca³ego œwiata! Znamienity by³ te¿ udzia³ w transatlantyckich regatach
Operation Sail'1976,  zorganizowanych dla uczczenia 200-lecia podpisania
amerykañskiej Deklaracji Niepodleg³oœci, z fina³em regat we wschodnich portach
USA. Wspania³e przyjêcie ¿aglowca przygotowa³a wtedy Amerykañska Polonia…

Warto tu przypomnieæ – z naszego szczeciñskiego punktu widzenia – ¿e „Dar
Pomorza”, kojarzony praktycznie tylko z Gdyni¹,  ma te¿ sporo powi¹zañ z naszym
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miastem, poczynaj¹c od tego, ¿e jeszcze jako „Prinzess Eitel Friedrich” bywa³
w niemieckich portach Szczecina i Œwinoujœcia, przed I wojn¹ œwiatow¹. Potem
z kolei, po II wojnie, by³ ¿aglowcem szkolnym obu PSM-ek – gdyñskiej
i szczeciñskiej, której pierwszym dyrektorem by³ w³aœnie legendarny „kapitan
kapitanów", czyli wieloletni komendant „Lwowa” i „Daru Pomorza” kpt.¿.w.
Konstanty „Macaj” Maciejewicz.  Oczywiœcie ¿aglowiec cumowa³ wtedy
wielokrotnie przy Wa³ach Chrobrego - co najmniej 17 razy, mo¿e wiêcej? –
przewo¿¹c nawet z Gdyni do Szczecina czêœæ pomocy naukowych. To na jego
pok³adzie przechodzili praktyki tak¿e s³uchacze szczeciñskiej PSM, PSRM i WSM,
stanowi¹cy póŸniej trzon kadr oficerskich P¯M i innych armatorów. Jednym z nich
by³ np. szczecinianin emerytowany kpt.¿.w. Wiktor Czapp, v-ce przew.
Towarzystwa Przyjació³ „Daru Pomorza”…

Ta historyczna pierwsza szczeciñska PSM-ka mieœci³a siê wtedy – w latach 1947–
1953 – w gmachu przy al. Piastów 19, który obecnie jest siedzib¹ jednego
z wydzia³ów ZUT (by³ej Politechniki Szczeciñskiej). Upamiêtniaj¹ to dwie tablice –
PSM i kpt. K. Maciejewicza, a tak¿e morski wystrój gmachu, z ogrodzeniem
z  ³añcuchów kotwicznych, i boczna brama, ze stylizowanymi kotwicami. Szczeciñskie
dzieje „Daru Pomorza” przypomina te¿ piêkny model ¿aglowca (na zdjêciach),
zdobi¹cy hol gmachu naszego Muzeum Narodowego, przy Wa³ach Chrobrego…

Po s³ynnej OpSail'1980 – we wrzeœniu 1981 r. – „Dar Pomorza” powróci³ do
Gdyni z ostatniego rejsu szkolnego, i na zakoñczenie s³u¿by zosta³ odznaczony
Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, maj¹c w
dorobku 102 rejsy szkolne pod Bia³o-Czerwon¹, podczas których odwiedzi³ 383
porty obce i przep³yn¹³ ponad pó³ miliona mil morskich, co odpowiada oko³o 50
rejsom dooko³a œwiata! Na jego pok³adzie przesz³o praktyki zawodowe  blisko 14
tys. s³uchaczy szkó³ morskich Gdyni i Szczecina, pod dowództwem szeœciu
komendantów, spoœród których najbardziej zas³u¿onymi byli kpt.¿.w. Konstanty
„Macaj” Maciejewicz, i kpt.¿.w. Kazimierz Jurkiewicz. Dnia 4 lipca 1982 roku
obowi¹zki ¿aglowca szkolnego resortu ¿eglugi przej¹³ nowo zbudowany „Dar
M³odzie¿y”, na który uroczyœcie przeniesiono banderê z „Daru Pomorza”, ju¿
formalne wycofanego ze s³u¿by szkolnej. Poczta Polska wyemitowa³a w 1980 r.
znaczek pocztowy przedstawiaj¹cy sylwetkê „Dar Pomorza”, z portretem kpt.
K. Maciejewicza. Znaczek pozostawa³ w obiegu do  1994 roku…

Nawiasem mówi¹c, Niemcy i Szwecja chcia³y wtedy odkupiæ „Dar Pomorza”, na
szczêœcie tak siê nie sta³o, natomiast 72-letni ¿aglowiec przekazano Centralnemu
Muzeum Morskiemu w Gdañsku (CMM), i przekszta³cono w 1982 r. w statek-
muzeum, nadal cumuj¹cy w Basenie Prezydenta w Gdyni, przy Nabrze¿u
Pomorskim, obok Skweru Koœciuszki. Ten jeden z najpiêkniejszych i najstarszych na
œwiecie zachowanych ¿aglowców szkolnych – teraz muzealnych – goœci corocznie
ponad 100 tys. zwiedzaj¹cych, których ³¹cznie uzbiera³o siê ju¿ ponad 4,5 mln,
w tym wielu Polonusów! ̄ aglowiec mieœci teraz wiele wystaw sta³ych i czasowych,
ponadto jest siedzib¹ Stowarzyszenia Kapitanów ̄ eglugi Wielkiej, Bractwa
Kaphornowców, i Towarzystwa Przyjació³ „Daru Pomorza”. Na morzach ca³ego
œwiata rolê Ambasadora Morskiej Rzeczypospolitej godnie przej¹³ STS „Dar
M³odzie¿y”, „trzeci w wielkiej sztafecie”, który – symbolicznie, czêœciowo œladami
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„Daru Pomorza” – ju¿ dwukrotnie op³yn¹³ w tej roli œwiat, najpierw w latach 1987–
1988, i po raz drugi w rocznicowym wyj¹tkowym  Rejsie Niepodleg³oœci, na
prze³omie 2018/2019. Za³ogê szkoln¹ w tym pierwszym rejsie stanowili studenci
i wyk³adowcy obu WSM – gdyñskiej i szczeciñskiej, a w Rejsie Niepodleg³oœci –
z wizyt¹ w Szczecinie – zabrak³o niestety studentów naszej AM, ale w jednym
z etapów byli s³uchacze œrednich szkó³ morskich Szczecina i Œwinoujœcia…

Nasza najs³ynniejsza „Bia³a Fregata” uroczyœcie obchodzi³a w 2009 roku okr¹g³¹
setn¹ rocznicê wodowania, które mia³o miejsce w Hamburgu 12 paŸdziernika 1909
roku. Stulecie fetowano g³ównie w Gdyni, ale np. wokó³ boiska szko³y podstawowej
w Strzebielinie (woj. pomorskie) posadzono wtedy sto lip! Tak¿e w Szczecinie nie
zapomniano o tej rocznicy, której poœwiêcona by³a Œrodowiskowa Konferencja, pod
has³em „Konstanty Maciejewicz – kapitan kapitanów – nawigator i wychowawca”,
zorganizowana przez AM, Klub Kapitanów, i Komitet Spo³eczny „¯eglarski
Szczecin”. Ponadto, w ramach naszego Programu Edukacji Morskiej, mia³ miejsce
w Pa³acu M³odzie¿y rocznicowy „¯eglarski wieczór”, którego uczestnicy te¿
„po¿eglowali” - co prawda tylko wirtualnie, ale za to po ca³ym œwiecie i a¿ przez
100 lat historii „Bia³ej Fregaty”. Prowadzili ich w tym rejsie wychowankowie
„Daru Pomorza” i PSM – kapitan-senior Wiktor Czapp, i kpt. Józef Gaw³owicz,
wspierani przez œp. in¿yniera Olgierda Maciejewicza, syna legendarnego „kapitana
kapitanów”. By³y wspomnienia, zdjêcia, medale, wydawnictwa, by³a dobra lekcja
morskich dziejów Rzeczypospolitej…

Przypomnê jeszcze, ¿e we wspomnianych regatowych Operacjach ̄ agiel „Dar
Pomorza” kiedyœ zwyciê¿a³, osi¹gaj¹c pod pe³nymi ¿aglami prêdkoœæ do 17
wêz³ów! Wielu fachowców jest zdania, ¿e móg³ nadal d³ugo p³ywaæ, ale trudno, sta³o
siê, od 1982 r. jest statkiem-muzeum, i w tej roli – chocia¿ krzepki – te¿ wymaga
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sta³ej opieki. W³aœnie co jakiœ czas – ostatnio jesieni¹ 2020 r., teraz ju¿ na holu, jak
na zdjêciu – „Dar Pomorza” przechodzi do stoczni, na remonty i dalsz¹ modernizacjê
muzealnych wnêtrz i ekspozycji. Te wspania³e tradycje polskiego szkolnictwa
morskiego kultywuje zarówno statek-muzeum „Dar Pomorza”, jako filia CMM, ale
te¿ macierzysta uczelnia, czyli powo³ana w 1920 r. najpierw w Tczewie, potem

w 1930 r. przeniesiona do Gdyni PSM, póŸniejsza WSM i AM, teraz Uniwersytet
Morski. Tysi¹ce wychowanków zarówno wszystkich trzech naszych ¿aglowców
szkolnych, jak i absolwentów wy¿szych szkó³ morskich Gdyni i Szczecina, a potem
tak¿e œrednich szkó³ morskich Szczecina, Œwinoujœcia, Ko³obrzegu i Dar³owa, to
by³a i jest podstawowa kadra floty handlowej i gospodarki morskiej
Rzeczypospolitej…

„Dar Pomorza” doczeka³ siê tysiêcy publikacji, w tym ponad 20 pozycji
ksi¹¿kowych i albumowych. Wœród nich szczególne miejsce zajmuj¹ wspomnienia
drugiego po J. Conradzie naszego najwiêkszego pisarza-marynisty kpt.¿.w. Karola
Olgierda Borchardta, który by³ starszym oficerem „Daru Pomorza”, w latach 1938–
1939; w jednej z kabin oficerskich ¿aglowca urz¹dzono wystawê pami¹tek z Jego
domu. Swoje trwa³e miejsce w morskich dziejach RP ma te¿ oczywiœcie pierwszy
Komendant „Daru Pomorza”, i pierwszy dyrektor szczeciñskiej PSM, legendarny ju¿
„Kapitan kapitanów” - kpt.¿.w. Konstanty „Macaj” Maciejewicz.  Upamiêtnia
„Macaja” zarówno statek-muzeum „Dar Pomorza”, jak i pobliska tablica pami¹tkowa
(na zdjêciu – na zdjêciu), i gdyñski UM. To nie wszystko – Jego imiê nosi³o by³e
szczeciñskie Liceum Morskie, które mieœci³o siê na zacumowanym przy Wa³ach
Chrobrego hulku szkolnym s/s „Kapitan K. Maciejewicz”, a ponadto jest Patronem
dziewiêciu placówek oœwiatowych i dru¿yn harcerskich, w ca³ej Polsce, w tym
m.in. w Szczecinie, Policach, Stepnicy, Rewalu i Ko³obrzegu (jak SP nr 56
w Szczecinie). Ma te¿ swoj¹ ulicê w Szczecinie, i wspomnian¹ tablice pami¹tkow¹,
na gmachu ZUT. Jest  bohaterem monograficznej  ksi¹¿ki szczeciñskiego
dziennikarza Marka Koszura: „Kapitan kapitanów” (Szczecin: Glob, 1987). Na
naszym nadodrzañskim Bulwarze Gdyñskim stoi swoisty pomnik - maszt z by³ego
statku szkolnego s/s „Kapitan K. Maciejewicz”. Swego czasu rozwa¿ane te¿ by³o
nadanie imienia kpt. K. Maciejewicza – albo kpt. A. Ledóchowskiego – naszej
WSM, potem AM, ale ten pomys³ nie doczeka³ siê realizacji…

Dzisiaj statek-muzeum „Dar Pomorza”, wraz z cumuj¹cym obok okrêtem-
muzeum ORP „B³yskawica”, to rzeczywisty g³ówny symbol Morskiej
Rzeczypospolitej, wraz z niedalekimi gmachami Wydzia³u Nawigacyjnego UM,
Oceanarium Gdyñskiego, Muzeum Marynarki Wojennej MMW), i pozosta³¹
historyczno-pami¹tkowa infrastruktur¹ Skweru Koœciuszki. Planowane jest te¿
wzbogacenie ca³oœci o przekazany ju¿ MMW i aktualnie remontowany okrêt
podwodny ORP „Sokó³”, który docelowo ma byæ posadowiony obok, w suchym
doku, po adaptacji na okrêt-muzeum. Bêdzie to wiêc kompleksowa wspania³a
lekcja historii Morskiej Rzeczypospolitej, jej Marynarki Wojennej, i jej szkolnictwa
morskiego. Po drugiej stronie kolejny rozdzia³ z dziejów Bia³o-Czerwonej na
morzach œwiata – Basen Jachtowy im. Mariusza Zaruskiego, z Marin¹ Gdyñsk¹, i z
Alej¹ ̄ eglarstwa Polskiego, któr¹ otwiera tablica pami¹tkowa poœwiêcona
W³adys³awowo Wagnerowi, pierwszemu Polakowi, który op³yn¹³ œwiat na swoich
trzech „Zjawach”, w latach 1932-1939, ale to ju¿ inna historia…
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utworzenia uczelni, a na stronie umg.edu.pl jest te¿ Galeria Starych Fotografii,
pozyskanych od absolwentów. Podobne archiwum prowadzi i gromadzi statek-
muzeum „Dar Pomorza”. Mo¿na tam dosy³aæ kolejne pami¹tkowe zdjêcia,
dokumenty i inne, zwi¹zane z ¿aglowcem i uczelni¹. PóŸniejsze tradycje
szkolnictwa morskiego w polskim Szczecinie te¿ s¹ bogate i barwne, a kultywuj¹ je
m.in. nasza AM, Kluby Kapitanów, Stowarzyszenie Absolwentów AM,
Stowarzyszenie „¯eglarski Szczecin”, Klub Stella Maris, i inni. To w³aœnie
z inicjatywy „¯eglarskiego Szczecina” utworzone zosta³o w Ksi¹¿nicy Pomorskiej,
w 2008 roku, Archiwum Morskie, z ju¿ dzia³aj¹c¹ Kolekcj¹ Cyfrow¹. Celem tego
jest zbierane i archiwizowane wa¿nych i cennych materia³ów, dokumentuj¹cych
historiê instytucji, przedsiêbiorstw, organizacji, stowarzyszeñ i ludzi, zwi¹zanych
z morzem, flot¹, ¿eglarstwem, szkolnictwem morskim, itp.  S¹ to miêdzy innymi:
rêkopisy, ksi¹¿ki i artyku³y, czasopisma, dokumenty ¿ycia spo³ecznego, zbiory
kartograficzne, dokumenty osobiste i urzêdowe, nagrania dŸwiêkowe – odpowiednio
opracowane – i inne. Niezmordowanym propagatorem tej idei jest m.in.
emerytowany kpt.¿.w. W³odzimierz Grycner – wiêcej informacji na https://
zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/collectiondescription/68 Takie materia³y mo¿na
przekazywaæ lub przesy³aæ na adres l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl

Do podobnych przedsiêwziêæ mo¿na te¿ dodaæ ciekaw¹ czasow¹ wystawê
fotograficzn¹, pod has³em „Szczecin. Atlas obecnoœci”, przygotowan¹
i eksponowan¹ w 2021 r. na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. Jest to z kolei barwny
przegl¹d dziejów polskiego Szczecina, od roku 1945 do wspó³czesnoœci, poprzez
dawne i nowe obrazy miasta, charakterystyczne miejsca, wydarzenia, ludzi, itp. Tam
w czêœci prezentuj¹cej szczeciñskie osobistoœci znaleŸli siê m.in. K. Maciejewicz
i Ludek M¹czka. Organizatorzy te¿ apeluj¹ o nadsy³anie podobnych archiwalnych
zdjêæ, na adres wystawy@zamek,szczecin.pl

Tak wiêc inicjatywy te powinny zainteresowaæ wszystkich mi³oœników morza,
i naszej morskiej i ¿eglarskiej – szczeciñskiej i zachodniopomorskiej – historii. Mo¿e
np.  ktoœ posiada historyczne zdjêcia albo widokówki z wizyt niemieckiej fregaty
szkolnej „Prinzess Eitel Friedrich", w przedwojennych portach Œwinoujœcia
i Szczecina, w latach 1910–1919, i ju¿ polskiego „Daru Pomorza”, po wojnie,
w latach 1947–1980, i mo¿e je udostêpniæ, by wzbogaciæ powy¿sze archiwa?
Chêtnie takie zdjêcia poka¿emy tak¿e w „Dialogach”, kontakt e-mail
dialogi@palac.szczecin.pl

Wiêcej szczegó³ów – dla zainteresowanych – na stronach internetowych: Dar
Pomorza  Dar Pomorza dooko³a œwiata  statek-muzeum Dar Pomorza
umg.edu,pl

                      Tekst: Wies³aw Seidler
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Kpt.¿.w.
Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz

(1890-1972)

Zdjêcia: kpt. K. Maciejewicz - Komendant „Daru Pomorza” (3 x - lata 1930-
1939); zdjêcie prawe górne - z nagrobka  (kwatera zas³u¿onych Cmentarza
Centralnego w Szczecinie) (z archiwum rodzinnego œp. Olgierda Maciejewicza, syna
„Macaja”.)
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Morski
Szczecin

Fot. Wies³aw Seidler
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