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brytyjskim zbiornikowcem „Britisch Light”]
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Morze. – 1987, nr 4 (674), s. 12
Aktualności : nowe morskie czasopismo : [„Prawo i Orzecznictwo Morskie” jako
kontynuator Biuletynu Informacyjnego „Orzecznictwo Izb Morskich”] // Morze. –
1986, nr 10 (668), s. 12
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Aktualności : nowy dziób „Inowrocławia” : [zderzenie z niedużym statkiem
radzieckim] // Morze. – 1982, nr 6 (618), s. 12
Aktualności : o „Zawiszy” w Nauticalu : [akcja ratownicza „Zawiszy Czarnego” na
barku „Marques” podczas Operacji Żagiel opisana w czerwcowym numerze z 1984 r.
„The Nautical Magazine” przez kpt. Włodzimierza Zakrzewskiego] // Morze. – 1985,
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Zatoce Tokijskiej zatonął statek wędkarzy „Fuji Maru 1” // Morze. – 1988, nr 11
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Aktualności : ofiary sztormów : [seria katastrof na morzach : francuskiego trawlera
„Jeanne Gougy”, brytyjskiego zbiornikowca marynarki wojennej „Green Ranger”,
zderzenie norweskiego zbiornikowca „Thralt Broving” z japońskim „Munakata
Maru”] // Morze. – 1963, nr 1 (386), s. 18
Aktualności : operacja „Mount Louis” : [wydobywanie radioaktywnego ładunku z
zatopionego francuskiego statku] // Morze. – 1986, nr 12 (670), s. 13
Aktualności : opłacalny połów : [irlandzki trawler „Sharelga” zahaczył siecią o okręt
podwodny, przewrócił się i zatonął] // Morze. – 1982, nr 9 (621), s. 12
Aktualności : pech i szczęście „Maksyma Gorkiego” : [zderzenie w pobliżu
Spitsbergenu z polem lodowym radzieckiego statku pasażerskiego z 950 osobami na
pokładzie // Morze. – 1989, nr 8 (702), s. [12]
Aktualności : podniesienie „European Gateway” // Morze. – 1983, nr 6 (628), s. 13
Aktualności : polowanie na barkę : [w Przegalinie pękły cumy wielkiej barki
załadowanej gruzem i Wisła wyniosła ją na Zatokę] // Morze. – 1987, nr 4 (674), s.
13
Aktualności : potrzeby wyprzedzają technikę
wiertniczych] // Morze. – 1980, nr 5 (594), s. 24
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[katastrofy

na

platformach

Aktualności : pożar na „Mikołaju Koperniku” // Morze. – 1982, nr 10 (622), s. 13
Aktualności : pożar na „Reymoncie” // Morze. – 1979, nr 6 (583), s. 24
Aktualności : pożar u polskich wybrzeży : [fiński masowiec z węglem „Alpilla”] //
Morze. – 1983, nr 11 (633), s. 12
Aktualności : pożar zbiornikowca [„Boheme” na rzece Missisipi po zderzeniu z
dwoma barkami] // Morze. – 1962, nr 12 (385), s. 19
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Aktualności : przyczyny katastrofy w Zeebrugge : [„Herald of Free Enterprise”
wypłynął z portu z otwartą bramą dziobową] // Morze. – 1987, nr 8 (678), s. 13
Aktualności : remont „Liwca” nieopłacalny // Morze. – 1982, nr 3 (615), s. 13
Aktualności : resztki „Titanica” : [wrak statku zlokalizowano na głębokości ok. 4000
m] // Morze. – 1985, nr 11 (657), s. 13
Aktualności : rozłamał się na dwie części : [zatonął w wyniku sztormu zbiornikowiec
„Keo” pod flagą liberyjską, załoga nie zdołała się uratować] // Morze. – 1969, nr 12
(469), s. 19
Aktualności : sensacyjny proces : [kapitan zbiornikowca sprzedał paliwo w
Durbanie i podpalił statek aby zatrzeć ślady kradzieży] // Morze. – 1985, nr 4 (650),
s. 15
Aktualności : staranowanie polskiego ekspresowca : [drobnicowiec PLO „Hel”
staranowany w kanale La Manche przez liberyjski zbiornikowiec „Styron”] // Morze.
– 1987, nr 8 (678), s. 13
Aktualności : statek widmo przyjął załogę : [pożar na duńskim kabotażowcu z
ładunkiem 400 ton dynamitu] // Morze. – 1987, nr 5 (675), s. 13
Aktualności : tanie życie pasażerów na gapę : [kara więzienia za wyrzucenie za burtę
na morzu pasażerów na gapę] // Morze. – 1987, nr 12 (682), s. 12
Aktualności „Anthenian Venture” : [eksplozja; nikt nie przeżył] // Morze. – 1988, nr
7 (689), s. 12
Aktualności : tragedia „Dumy Baltimore” : [zatonął pod naporem wichru i wody] //
Morze. – 1986, nr 7 (665), s. 13
Aktualności : tragedia na Atlantyku : [zatonięcie w sztormie platformy wiertniczej
„Ocean Ranger”, zginęła cala załoga] // Morze. – 1982, nr 1 (613), s. 21
Aktualności : tragedia u wrót Zeebrugge : [brytyjski prom pasażersko-samochodowy
„Herald of Free Enterprise” przewrócił się na płytkim morzu, około 200 osób nie
żyje] // Morze. – 1987, nr 4 (674), s. 12
Aktualności : tragedia w Stoczni Północnej : [w trakcie oczyszczania ścian
pomieszczenia środkami chemicznymi budowanego statku rybackiego nastąpił
wybuch; 8 osob poniosło śmierć na miejscu, 19 rannych, z których wiele nie
przeżyło] // Morze. – 1980, nr 8 (597), s. 14
Aktualności : tragedia w Zatoce Biskajskiej : [„Harmattan” - łącznikowiec polskiej
floty rybackiej zderzył się we mgle z hiszpańskim drobnicowcem „Dauca”;
drobnicowiec zatonął wraz z załogą] // Morze. – 1984, nr 8 (642), s. 12
Aktualności : tragiczne zatonięcie duńskiego żaglowca : [zatonął szkuner „Activ”
wraz z załogą] // Morze. – 1983, nr 11 (633), s. 13
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Aktualności : tragiczne zderzenie : [norweskiego zbiornikowca „Silii” z francuskim
frachtowcem „Ville de Majunga”] // Morze. – 1969, nr 9 (466), s. 26
Aktualności : utrata „Koronowa” : [przesunięcie ładunku i zatonięcie masowca PŻM]
// Morze. – 1979, nr 5 (582), s. 16
Aktualności : utrata „Zamościa” : [drobnicowiec PLO został staranowany i zatonął
20.01.1979 r. po zderzeniu u wejścia do portu w Antwerpii z samochodowcem „Jinei
Maru”] // Morze. – 1979, nr 3 (580), s. 17
Aktualności : w porcie bezpiecznie? : [tankowiec w porcie Rotterdam i chłodniowiec
w Sewilli // Morze, 1980, nr 9 (598), s. 12
Aktualności : wrak „Flory” został usunięty ; [kabotażowiec o nośności 450 DWT
został wydobyty w Kołobrzeskim porcie] // Morze. – 1986, nr 10 (668), s. 13
Aktualności : wstrząsająca katastrofa : [zatonięcie 119 osób wraz ze statkiem
rzecznym „Dandara” na Nilu] // Morze. – 1959, nr 7, s. 18
Aktualności : wybuch na portugalskim okręcie [„Antonio Enes” w magazynach
amunicji] // Morze. – 1987, nr 4 (674), s. 13
Aktualności : wyrok w sprawie zatonięcia „Admirała Nachimowa” : [wyrok 15 lat
więzienia dla kapitanów dwóch radzieckich statków za zderzenie jednostek w
pobliżu portu Noworosyjsk] // Morze. – 1987, nr 5 (675), s. 13
Aktualności : z ostatniej chwili : [w drodze na Operację Żagiel zatonął bark
„Marquez”, w tym samym wyścigu w klasie dużych żaglowców zwyciężył „Dar
Młodzieży”] // Morze. – 1984, nr 7 (641), s. [13]
Aktualności : z zagranicy : [zderzenie filipińskiego promu „Dona Paz” ze
zbiornikowcem „Victor” – z 3158 osób uratowano 26] // Morze. – 1988, nr 5 (687),
s. 7
Aktualności : zaginął kontenerowiec [meksykański „Tuypa”
Bermudzkim” podczas sztormu] // Morze. – 1987, nr 4 (674), s. 13

w

„Trójkącie

Aktualności : zakończenie śledztwa w sprawie eksplozji w Stoczni Północnej [w
Gdańsku]// Morze. – 1981, nr 2 (603), s. 20
Aktualności : zatonął „Busko Zdrój” : z ostatniej chwili // Morze. – 1985, nr 2 (648),
s. [12]
Aktualności : zatonął m/s „Sopot” – załoga i pasażerowie uratowani : [zatonął w
sztormie] // Morze. – 1986, nr 11 (669), s. 12
Aktualności : zatonięcie „Telemacha” : [prywatny polski jacht rozbił się w czasie
sztormu na Morzu Egejskim; kapitan nie żyje] // Morze. – 1987, nr 7 (677), s. 13
Aktualności : zatonięcie radzieckiego okrętu : [okręt podwodny o napędzie
nuklearnym] // Morze. – 1986, nr 12 (670), s. 13
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drobnicowca PLO „Leonid Teliga”] // Morze. – 1987, nr 7 (677), s. 13
Aktualności : zwyciężyli ocean… : [problemy z silnikiem i holowanie przez ocean
„Arcturusa” i „Urana”] //Morze. – 1984, nr 4 (638), s. 12
Alarm dla Adriatyku : [w listopadzie 1984 r. zatonął włoski tankowiec z 1300 tonami
chloroetylenu / na podstawie „Stern’a” – oprac. H.C. // Morze. – 1988, nr 11 (693),
s. [15]
ANDRUSZKIEWICZ, EWA
Ministerstwo zdrowia zlikwiduje w Sopocie karetkę wodną, bo wypływała „tylko” 15
razy / Ewa Andruszkiewicz // Dziennik Bałtycki. – 2020, nr 265, s. 5
ANDRUSZKIEWICZ, EWA
Na zatokę Gdańską nie wypłynie już wodna karetka : [likwidacja jedynej na Zatoce
Gdańskiej karetki wodnej przez Ministerstwo Zdrowia] / Ewa Andruszkiewicz //
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Bernacki // Morze. – 1984, nr 8 (642), s. [9]
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„Morro Castle” płonie : z cyklu słynne katastrofy morskie / Stanisław Bernatt //
Morze. - 1964, nr 9, s. 10-11
BERNATT, STANISŁAW
Pamiętna noc : [tragedia „Titanica”] / Stanisław Bernatt // Morze. – 1962, nr 4
(377), s. 10-11
Bez dziobu… : Archiwum Neptuna : [w styczniu 1909 r. do Nowego Jorku
przypłynął włoski parowiec pasażerski „Florida” po staranowaniu angielskiego
transatlantyka „Republic”] // Morze. – 1990, nr 5 (711), s. [32]
BĘDŹMIROWSKI, JERZY
Zbrodnie na oceanach : [akty piractwa podczas I wojny światowej częścią oficjalnej
doktryny wojskowej Niemiec; napady na statki pasażerskie, okręty szpitalne,
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