
Spis prac Jana Papugi
 

1. Powieść „Okrutny świat”
Początkowy tytuł „Czterech z Albatrosa”, drukowany fragment „Konwój z Halifaxu” Głos Kultury 1969.

 

Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin, 1987.

Mariusz Czarniecki.
 

 

2. Powieść „Papierowa dżungla”

niedokończona /twierdził, że brakuje około 50 str. 
do końca/ czas powstania 1968 – 1974,

fragmenty drukowane;

„Na bananowej diecie”         – „Spojrzenia”

„Jeden z etapów”                   – „Spojrzenia”

„Rybacy z Albakory”             – Głos Szczeciński 

„Austryjackie gadanie”          – Tygodnik Morski

– Kultura 

–     Życie Literackie
 

Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin, 1987.

Mariusz Czarniecki.



 

3. Powieść „Przebudzenie”

I tom stron 280

czas powstania - dawno przed 60 r.
 

Nie wydana.
 

4. Opowiadania „Rio Papagaio”

„Korale dla Pelci”

„Rio Papagaio”

„Wybory”

„Nieszczęsne portki”              drukowane Twórczość 

„Kto?”

„Oceany”                                 drukowane Twórczość 

„Powrót na morze”

„Gorzała”

„Kaczy dół”

„Tajemnica milionów”

„Ulisses XX wieku”
 



Wydawnictwo Morskie Gdańsk, 1969.

Michał Misiorny.
 

5. Opowiadania „Guadalajara! Guadalajara!”

Początek topografii

Aluś

Guadalajara! Guadalajara!              druk Bułgaria, 
1973

Pasek

Psikus

Błogosławiony bezwstydzie!

Singsiarz
 

Wydawnictwo Poznańskie, 1965.

Michał Misiorny.
 

6. Opowiadania „Najpiękniejszy rejs”

Londyn 1945.

Antoni Słonimski.
 

6a.   Opowiadania „Szczury morskie”



Krajowe wydanie Najpiękniejszego rejsu.

„Zburzony dom”

„Zderzenie”

„Wieczerza wigilijna”

„Przerwany poker’

„Kapitan z Kurskiej Guberni”

„Najpiękniejszy rejs”

„Pole”

„Sea rats”

„Jego maleńka Wera”

„Burzyciel”

„Safari”

„Konwój”
 

Książka, 1946.
 

7. Wybór opowiadań ”Oceany, oceany...”

Rio Papagaio

Guadalajara! Guadalajara!

Pole



Singsiarz

Kaczy dół

Faktoria literacka

Gorzała

Uroczysko

Bieszczadzka kuracja

Wspólnota

Powrót na morze

Oceany

Jeszcze raz
 

Wydawnictwo Poznańskie, 1975.

Stanisław Telega.
 

8. Wybór opowiadań „Singsiarz”

Guadalajara! Guadalajara!

„Pole”

Singsiarz

Oceany

Kaczy dół



Gorzała

Wspólnota

Jeszcze raz...
 

Polskie Opowiadania Współczesne.

Wydawnictwo Literackie Kraków, 1983.

Jacek Kajtoch.
 

9. Opowiadania nie wydane;

1. „Błędny rycerz” 
1954                                                  str.12

2. „Na lepsze” druk. w Co tydzień powieść 
                  str.24

3. „Porucznik 
Woda”                                                       str.13

4. „Kola” druk. Kuźnica                

5. „Marzenie 
Alego”                                                       str.14

6. „Wyspy mórz południowych”
                                    str.23

7. „Agitator” druk. Życie Kulturalne wsi 55 rok
            str.13



8. 
„Pranie”                                                                       
str.14

9. „Marzenie”  
radio                                                        str.18

10. 
„Jaś”                                                                           
str.30

11. 
„Kłusownik”                                                              
str.18

12. 
„Prorok”                                                                     
str. 9

13. „Patrick 
Irishman”                                                     str.42
 

10. Reportaże

„Polacy wracają do kraju” bardzo stare

I-Londyn; II-Z Londynu do Antwerpii;

III - W Antwerpii; IV- Z Antwerpii do Gdyni
 

Reportaże z teczki „Flota”;

„Ratownicy”



„Gorące serca z północy” - 1965

„Mazury” nr.1

„Mazury” nr.2

„Stefan Okrzeja” nr.3

„U Dunów na „Hafni” - / „Bliscy ludzie”/

„Warta”- / „Rozmowy na Warcie”/

„Grecka Panna”

„Marynarze pokoju”

„Więź pokoju”

„Mickiewicz”

„Polesie”

„Hel”

„Morska Wola”

„Wisła” – 1950

„Nowa Huta” – 1955

„Generał Walter”

„Syriusz”                   druk. Kurier Szczeciński

„Lewant”                   druk. Kurier

„Sołdek”                   Gł. Szczeciński, Tryb. Ludu - 
1974



„Narocz”

„Gopło”

„Czech”

„Puck”

“John z „Mac-Cornacaa”

„Płaszcz Bielaka"

„Warmia”                              druk./?/

„Rataj”                                    Głos Szczeciński

„Jedność Robotnicza”

„Rysy”                                    Kurier 

„Narew“

„Toruń”

„Opole”                                   Kurier

„Mazury”

„Lublin”

„Jak w Świnoujściu”
                                                       str. 4

„Self made 
mens“                                                            str. 4

„Marynarskie 
losy”                                                          str. 4



„U marynarzy z N.R.F.”
                                                 str. 4

„Jeden z nas”                   - radio
                                     str. 3

„Trudny wzrost”              - radio                                      str. 4

„Wielka robota”                                                       
       str. 4

„Dom Marynarza”
                                                          str. 5

„U rybaków”
                                                                   str. 4

„Flagowiec fińskich linii”
                                               str. 3

„Dziadunio”-  stocznia remontowa
                                str. 3

„100 żółtków” - stocz.remontowa
                                  str. 3

„Bretoni”
                                                                         str. 3

„Doliwa”                          -1953-55?
                               str.10

„Mityczny zlewozmywak” - o handlu
                            str.10

 



Reportaże z teczki „ Stocznia, basen, różne”;

„Dokerzy”                                                                      
  str. 3

„Trójmiejskie 
zachwyty”                                                 str. 4

„Kapitanat w Świnoujściu” - 
Reda                                  str. 3

„Brno - port macierzysty Pragi”

/„U czeskich marynarzy”/
                                 str. 3

IX Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych

wypowiedź Janka
                                              str. 3

„O dobrą wolę 
urzędów”                                                 str. 3

„Dom Pracy Twórczej” - o komunie w Lubiniu 

- dar z ziemi

„Zwycięski Szela”
                                                          str. 3

„Marynarskie pogwarki”  1-Mazury       
                       str. 3

„Marynarskie pogwarki”  2-Mazury       
                       str. 4



„Marynarskie pogwarki”  3-Lublin-auducja 
radiowa      str. 6

„Fragment powieści ”przebudzenie”

„Oksywie”          druk. Głos Szczeciński 50 r.

„Urania”
                                                                          str. 5

„Chłopcy z „Komarów” i „Posejdona

druk.Gł.Sscz.1949
                               str. 5

„Marzenia o morskim planie” rep. literacki
                   str. 7

„Gdańska Stocznia Remontowa”
                                    str. 6

„Stępa prze oceany” - opowiadanie
                                str. 5

„Walka o maszynę"
                                                         str. 4

„bez tytułu” ó  /z okazji I 
Maja/                                      str. 2

„Opanowanie nowej dziedziny”
                                     str. 7

„Baza rybacka dalekomorskich połowów”
                     str. 7



„Ludzie bazy po pracy”
                                                  str. 9

„Ludzie świnoujskiej bazy”
                                            str.12

„Na kursie socjalizm”
                                                     str.18

„Listy do żony” I - radio
                                                 str. 7

„Listy do żony” II - radio
                                                str. 4

reportaż o pracy na statku
                                               str. 7

„Dwudziestoletnia kuma” - radio 
1954                           str. 4

 

Reportaże z teczki bez tytułu;

„Dokmistrze”
                                                                  str. 5

„Pietryna” - /List z Lodzi/”
                                            str. 3

„Urząd bliskich i dalekich wód”
                                     str. 3

„Garowi”                          - Huta Szczecin
                      str. 4



„Piętnastotysięcznik”
                                                      str. 4

„I znów w pogoń”            - /rep. rybacki/
                        str. 4

„Romantyczny gość”        -/żaglowiec Iskra/
                  str. 3

„Królowa mórz i oceanów” -/świń. Odra/
                      str. 9

„Shipserwis”
                                                                   str. 4

„Przeciąć  postojowe koło” -kłopoty stoczni 
                 str. 4

„Borowikowy wyścig”     -/Bieszczady/
                         str. 6

„Dom piękna i radości” /Dom Kultury-Huty/
                str. 3

„Wielka nadzieja”            -Zakł.Naw.Fosf.
                     str. 4

„Bieszczadzka kuracja”   -/opowiadanie/
                       str. 4

„Torowi lodowatych mórz”
                                            str. 3

„Żniwa idą”                      -/flota rybacka-kłopoty/
         str. 3



„Żeglarskie gniazdo”       -/reportaż krytyczny/
              str. 4

„Urocza ale mała”            -/plaża/
                                   str. 3

„Gryf”                              -/przetwórnia rybacka/
           str. 4

„W porcie”
                                                                      str. 2

„Aby ryby było więcej”   -/trudny rejs ”Felusia”/
          str. 3

„Goście ze słonecznych Indii”
                                       str. 3

„Odrzańscy żeglarze”      - /barki/
                                  str. 3

„Czekanie na cud” -/Szcz. Fabr. Sprz. Okrętowego/
     str. 5

„Uczniowie S.R.M. stroją „Łużyce”   
                           str. 3

„W lodach” - /zima na Zalewie/
                                     str. 3

„Ze stalą i mrozem” -/Stocznia Wulkan/
                       str. 5

„Czarodzieje ścigłych kształtów”/Stocz. Jachtowa/
       str. 4



„Praca i nadzieja”      -/ rybaczenie na Dąbskim.
            str. 7

„Najlepsi”                 -/rybacy z Kołob.155/     
              str. 4

„Może być najpiękniejszy”-/port w Kołobrzegu/
           str. 4

„Wyga”                      - radio 1964
                                  str. 6

„Smutne opowiadanie”- druk. Książka dla 
wszystkich   str. 7

„Na stoczni Gdańskiej rosną statki”  
                             str. 7

„Marynarski plan z fantazją”  /o rozbudowie 
floty/        str. 7
 

Reportaże z floty z ostatnich lat;

„Mezeneles”- druk. Głos Szczeciński1972

Almanach pamięci  /rep. ze statku radzieckkiego./
        str. 4

„Bystrzyca”               - druk. Głos 
Szczeciński1972        str. 4

„Ziemia Kielecka”    - druk. Głos Szczeciński1972 
      str. 4

„Climenia”                -/masowiec francuski/



                   str. 5

„Frezer Scan”            -/statek duński/
                             str. 6

„Najlepsi na Dąbskim” - /regaty/
                                    str. 8

„Halniak”                  - druk. Głos Szczeciński1972
       str. 4

„Flora”                      - druk. Głos Szczeciński1972
       str. 4

„Sołdek” II!    - druk. Głos Szcz.1972, Tr. 
Ludu.1974   str. 4

„Poznań” -1972
                                                               str. 4

Ankieta Życia Literackiego.1972
                                    str. 1

„Jeszcze raz...”   /ostatni reportaż literacki.

/autostopem przez N.R.D./ 

druk. fragm. „Spojrzenia” 1974
                        str.31

„Wilcze gniazdo” - druk. Głos Szczeciński. 1973

/o W.S.M./
                                                        str. 6

„Marzenie” – „O naszych usiłowaniach morskich”



 druk. Życie Literackie. 
1971                             str.10
 

Reportaże z teczki „Reportaże drukowane”- Barlinek

„Wypożyczalnia marzeń”       -/biblioteka w 
Barlinku/   str. 3

„Rozyna”   
                                                                      str. 3

„Mała urocza plaża”              
                                         str. 3/?/

„Barlinecki Ge-es”               
                                           str. 4

„Państwowy Dom Dziecka”           
                                str. 4

„Drzewiarze”            -druk. Głos Szczeciński 1968 

„Zrąb”                       - /drwale/         
                              str. 4

„Zakłady Urządzeń Okrętowych” -druk. Gł. Szcz.
         str. 4

„Berlinecki Bulwar” -druk. Gł. Szcz.   
                           str. 5

„13 Muz”
                                                                         str. 5

„Rafy”                       -druk. Gł. Kułtury 1970



                 str. 5
 


	Reportaże z teczki „Flota”;
	Reportaże z teczki „ Stocznia, basen, różne”;

