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kapitański: 
 
(...) 
Morze jest soczewką poezji 
w horyzontu stalowej obręczy, 
monstrualnym tyglem alchemika, 
co kolorów eksplozją olśniewa, 
kliszą, którą blask muśnie i znika 
jak świetlista, niknąca w mgłach mewa (...) 

 
Tadeusz Kubiak (1924-1979), poeta, sa-

tyryk, autor książek dla dzieci i młodzieży.  
Od 1948 roku był redaktorem Polskiego 
Radia. Zaprezentowany cytat pochodzi z 
wiersza Pieśń  rybaka: 

 
(...) 
Pójdą za mną wesołe delfiny, 
ryby śpiewające w zatoce, 
pójdą za mną, za moją łodzią 
czarne od nocy jałowce. (...) 

 
Stanisław Horak (1925-1990), poeta, 

prozaik, publicysta. Pracował w śląskich 
placówkach kulturalnych – Operetce Śląskiej 
w Gliwicach, gdzie był Kierownikiem Lite-
rackim. Przytoczony cytat pochodzi z wiersza 
Milczenie morza: 

 
(...) 
Chciałbym pisać o tobie 
ale morze jest dzisiaj szare 
i ptak biały nad nim 
skrzydłami niebo kołysze (...) 

 
Helena Raszka (1930-2016), poetka. Od 

ponad pół wieku związana ze Szczecinem. 
Przytoczony fragment pochodzi z wiersza 
bez tytułu: 

 
(...) 
Czekam na skraju plaży, 
wsparta o falochron, 
z ciężkim słońcem we włosach 
– wypalona po stopy, 
ślepa po horyzont (...) 

 
Leonid Teliga (1917-1970), pisarz, tłu-

macz dziennikarz, żeglarz. Pierwszy Polak, 
który samotnie okrążył świat pod żaglami na 
jachcie „Opty” (1967–1969). Rejs zorganizo-
wał sam i głównie za własne pieniądze. Już w 
czasie rejsu zmagał się nie tylko z żywiołem, 
ale również z nowotworem. Począwszy od 
1971 roku redakcja miesięcznika „Żagle” 
przyznaje corocznie nagrodę jego imienia za 
twórczość o tematyce żeglarskiej i populary-
zację żeglarstwa.  
 Cytat pochodzi z wiersza  Sytuacja 
„Opty”– czna:  

 
(...) 
W farwaterze księżyca 
„Opty” dziób swój nurza 
Czasem gnębi go cisza 
Częściej straszy go burza (...) 

 
Tadeusz Śliwiak (1928-1994), poeta, 

dziennikarz, aktor. Należał do grupy literac-
kiej „Muszyna” i „Barbarus”. Kierownik 
literacki studenckiego klubu „Pod Jaszczura-
mi”,  Teatru Rozmaitości, red. Życia Literac-
kiego. Aktor Teatru Starego w Krakowie. 
Prezentowany cytat pochodzi z wiersza 
Leonidowi Telidze – Żeglarzowi: 

(...) 
Toporem zręcznym – ostrzem nagłym 
wywiodę z lasu łódź i maszt 
i spojrzę jak u styku nieba 
wstępuje w obszar morza – czas (...) 

 
Bohdan Drozdowski (1931-2013), poeta, 

prozaik, dramaturg, publicysta, tłumacz. 
Redaktor Życia Literackiego w latach 1956–
1959, dwutygodnika Współczesność w latach 
1956–1966, redaktor naczelny miesięcznika 
Poezja w latach 1972–1986. Przytoczony 
cytat pochodzi z wiersza Żeglarz: 
 
(...) 
To fordewind uderzył, zwolniłeś szot grota, 
dajesz się nieść tej sile, co cię pcha na skały – 
niebo skomli nad tobą – ptak błękitno-biały, 
fala bryzgi od dziobu w oczy twoje miota – (...) 
      

Zbigniew Jankowski (1931), poeta, pro-
zaik-marynista. Wraz z żoną Teresą Ferenc – 
poetką, założyli związaną z morzem Koło-
brzeską Grupę Poetycko-Plastyczną Reda. 

Autor antologii Morze u poetów wydanej 
w 1977 roku oraz poprawionej i wydanej 
ponownie pod zmienionym tytułem w 2013 
roku Morza Polskich Poetów Wiersze i wypo-
wiedzi. Wybrany cytat pochodzi z wiersza 
Marynistyka: 

 
(...)  
Reszta jest wodą, a żeglarzem ten, 
kto z niej wyciśnie własną łzę. 
Reszta jest wodą, która przegryzie 
jałowy piach naszych ciał.  

 
Władysław Perkowski (1934), poeta, ab-

solwent Państwowej Szkoły Morskiej w 
Gdyni, kapitan statków handlowych. Prezen-
towany cytat pochodzi z wiersza Ojczyzna 
śródziemna: 

 
(...) 
Oddalony o odległość do 
na zawsze zostanę  
w środku koła 
daleko przed daleko za (...) 

 
Mieczysława Buczkówna-Jastrun (1924-

2015), poetka, tłumaczka, pisarka. Cytowany 
fragment pochodzi z wiersza Morski piasek: 

 
(...) 
Morze się rzucało w gorączce sztormu, 
Całe w dreszczach, spienione, 
Bredziło meduzami abstrakcji, 
Krwawiło utratą kolorów –  
Jak po operacji (...) 

 
Zbigniew Herbert (1924-1998), jeden z 

najwybitniejszych polskich poetów, eseista, 
dramaturg i tłumacz. Z wykształcenia eko-
nomista, prawnik i filozof.  
 W latach 1965-1968 członek redakcji 
Poezji, członek redakcji wydawanego poza 
cenzurą czasopisma Zapis.  Zamieszczony 
cytat pochodzi z wiersza Morze: 
 
(...) 
Odyseusz odnalazł gałązkę z Itaki 
I żegna horyzonty – krajobrazy martwe 
Skończone poematy. Szum i szum jednaki 
Wiersz się w oddech zapala – pączek róży  

wiatrów. (...) 

Tadeusz Różewicz (1921-2014), wybitny 
poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. 
Cytat pochodzi z wiersza bez tytułu: 

 
(...) 
morze w nocy 
łamało siebie 
hucząc 
roztrzaskiwało kadłub 
o nikłe betonowe 
falochrony (...) 

 
Andrzej Braun (1923-2008), prozaik, po-

eta, reporter, tłumacz. Odbył szereg rejsów 
szlakiem Conrada po Archipelagu Malajskim. 
Cytowany fragment pochodzi z wiersza 
Elegia nadmorska: 

 
(...) 
Żegnaj Latarnio Morska,  
jak płacząca siostra! 
Jeszcze wiatr spazmujący  
policzki ci chłosta. 
Z wrzasku ptaków wstawałaś,  
jak Afrodis z muszli (...) 

 
Ernest Bryll (1935), wybitny poeta, pro-

zaik, dramaturg, krytyk filmowy i tłumacz.  
Redaktor Po prostu, Miesięcznika Literackie-
go, Współczesności. Ambasador RP w Irlandii 
w latach 1991–1996. Cytat pochodzi z wier-
sza Latający Holender: 
 
(...) 
Z furkotem lotek nad nami nie pomkną krzyczące  

ptaki 
Plecy uciska pustka, a reje wiatr przygarbił 
Na załamanie rąk i na daremne znaki 
Spoziera mleczne niebo Szklistą źrenicą  

umarłych. (...) 
 

Jerzy Masior (1924-2003), poeta, malarz, 
żeglarz, lekarz. Prezentowany cytat pochodzi 
z wiersza Tęsknota morza zamieszczonego w 
zbiorze z 1978 roku pt.: Chodzenie na wiatr: 

 
(...) 
Kliwrem rozcięty horyzont 
w nagrzanym kręgu jesieni 
będziemy szli na południe – 
wachta się tylko wymieni. (...) 

 
Nikos Chadzinikolau (1935-2009), polski 

pisarz greckiego pochodzenia, poeta, prozaik, 
tłumacz i historyk literatury. Przetłumaczył 
utwory ponad 500 autorów greckich na język 
polski oraz dzieła 130 polskich autorów na 
język grecki. Prezentowany cytat pochodzi z 
wiersza Sztorm: 

 
(...) 
Wiatr dzwoni pustą flaszką 
fale jątrzą gorycz brzegów 
głośniej 
niż barbarzyńcy 
w podboju Grecji (...) 

 
Andrzej Bartyński (1934), poeta, pie-

śniarz, gdy miał 9 lat, stracił wzrok w czasie 
przesłuchania przez gestapo we Lwowie. 
Współtworzy pierwszą w Polsce Antologię 
poetów niewidomych Przydział na świat 
(1993), współautor antologii współczesnej  
 

 
(Dokończenie na stronie 11) 


