
kmdr por. mgr inż. Jacek Kijakowski 

Oddział Kartografii Morskiej BHMW 

 

„ZATOKA GDAŃSKA NA POLSKICH MAPACH MORSKICH” 
 

WPROWADZENIE 

 

Zatoka Gdańska ze względu na swoje geopolityczne położenie zawsze 
stanowiła istotny element polskich obszarów morskich. Akwen ten, o półkolistym 

kształcie wcina się w południowy brzeg Bałtyku między przylądkami Taran 

i Rozewie. W południowo – wschodniej części, za Mierzeją Wiślaną leży Zalew 
Wiślany łączący się bezpośrednio z wodami zatoki przez Cieśninę Pilawską. 

Północno – zachodnia część Zatoki Gdańskiej ograniczona od północnego wschodu 

Półwyspem Helskim, nosi nazwę Zatoki Puckiej [9]. 
Obraz Zatoki Gdańskiej na polskich mapach morskich był dowodem 

obecności państwa polskiego nad Morzem Bałtyckim już od pierwszych lat 

niepodległości i nie przez przypadek mapa o numerze 1 z roku 1927 przedstawiała 

właśnie Zatokę Gdańską. Wraz z upływem lat, mimo dużych zmian granic państwa 
polskiego i krajów przyległych, mapy prezentujące ten obszar nie straciły 

nic ze swojej ważności. Do roku 2008 cały ten proces można podzielić na cztery 

zasadnicze etapy, związane z następującymi grupami map: wspomnianą 
przedwojenną mapą nr 1, grupą map nr 102 i 103, grupą map nr 51, 52, 101 oraz 

współczesną grupą map nr 34, 35, 71, 73 i 151, z których wyodrębnił się atlas dla 

małych jednostek nr 3022. 
 

Tabela 1. Podział map Zatoki Gdańskiej na grupy i skale opracowania 
 

GRUPA MAP wg czasu następowania skala pasmo 

I II III IV 

   34, 35 1 : 35 000 brzegowe 

  51, 52  1 : 50 000 brzegowe 

 1 102  71, 73 1 : 75 000 brzegowe 

  101   1 : 100 000 drogowe 

 103  151  1 : 150 000 drogowe 

   atlas nr 3022 różna różne 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy nawigacyjnych map papierowych pasma 
brzegowego i drogowego, obejmujących większy obszar Zatoki i nie omawia 

opracowań wielkoskalowych, związanych z jej portami i podejściami do nich. 

 
 

 

 

 
 



1. OPRACOWANIA Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 
 

Powstanie pierwszych oficjalnych i przeznaczonych do powszechnego użytku 

map morskich sygnowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 

poprzedziły oczywiście różnorodne opracowania przedstawiające ówczesną, 

rozwiniętą już sytuację nawigacyjną tego akwenu z wiodącą rolą portu Gdańsk. 
Wspomnieć tu można o niemieckiej mapie morskiej nr 29 „Ost – See. Danziger 

Bucht, westlicher Teil” (wykonanej przez „Reichs – Marine Amt”) w skali 1: 75 000 

z roku 1898, czy jej kolejnych 7 wydaniach do roku 1920, o czym nadmienia 
ówczesny szef biura kmdr ppor. Artur Reyman w artykule „O wykorzystaniu 

morskich materiałów kartograficznych” w Wiadomościach Służby Geograficznej 

z 1938 r. [14]. Podobnie wymienić należy opracowany w BHMW prowizoryczny 
plan portu i redy Gdyni oraz plan portu wojennego z 1923 roku ilustrujące 

dynamicznie rozwijający się port Gdynia. 

 Wspominana mapa nr 29 stanowiła przez wiele lat podstawę dla żeglugi 

na Zatoce i była jednocześnie materiałem źródłowym dla map angielskich 
czy francuskich. Jednak w jej wydaniu z lutego 1937 roku w materiałach 

podstawowych wymienia się już polskie mapy morskie nr 1 i 2, o czym 

z satysfakcją pisze wspomniany Artur Reyman. 

 Ukazanie się w roku 1927 mapy nr 1 – „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Część 

zachodnia z Zatoką Pucką” poprzedził kilkuletni etap prac Oddziału Pomiarowego 

Hydrograficznego Marynarki Wojennej wykonującego pomiary lądowe oraz 
pierwsze własne pomiary batymetryczne na ORP „Pomorzanin”. Poprzedził 

je również nie krótszy etap opracowania samej mapy przy wykorzystaniu map 

Wojskowego Instytutu Geograficznego z Warszawy oraz istniejących map 
niemieckich. Wciąż jednak znaczna część danych źródłowych dla pierwszych map 

morskich pochodziła ze starszych map niemieckich. Sporządzono ją w skali             

1 : 75 000, lecz z powodu braku jakichkolwiek polskich szczegółowych opracowań 

kartograficznych tego rejonu, umieszczono na niej również 7 planów: „Plan Portu 
Gdyni”, „Wjazd do Nowego Portu”, „Port Rybacki Jastarnia – Bór”, „Ujście Wisły 

przy Schiewenhorst”, „Port Rybacki Puck”, „Port Rybacki Hel” i „Kanał Depke”. 
 

Rys. 1.  Tytulatura map nr 1: wydania z 1927 r. (czarno-biały skan) oraz z 1934 r. 



Zastosowano polskie nazewnictwo, niekiedy w dwujęzycznym opisie 

na terenie Wolnego Miasta Gdańska (rys. 3). Ciekawostką pierwszego wydania tej 

mapy jest niewątpliwie 15 rysunków panoram z widocznymi charakterystycznymi 

obiektami nawigacyjnymi od strony morza (rys. 2). 
 

Rys. 2. Niektóre z panoram obiektów nawigacyjnych mapy nr 1 wydania z 1927 r. 

 
Zasięg mapy zdeterminowany był położeniem ówczesnych granic państwa, 

a nie tylko samej Zatoki. Obejmował na zachodzie granicę polsko – niemiecką przy 

Jeziorze Żarnowieckim i rzece Piaśnica, na północy około 5 mil w morze od 
wysokości Przylądka Rozewie oraz od wschodu i południa Ujście Przekopu Wisły 

(rys.5). Przeznaczona była do prowadzenia nawigacji w zachodniej części Zatoki 

Gdańskiej. Granice lądowe naniesiono w sposób typowy dla map nawigacyjnych – 

w pasie przybrzeżnym, morskich natomiast nie naniesiono, gdyż te zostały 
określone dopiero w roku 1932 w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

z 21 października 1932 r. o granicy morskiej opublikowanym w Dzienniku Ustaw 

nr 92, poz. 789 z 27 października 1932 r. 
Elementy treści mapy są pokazane w sposób typowy dla ówczesnych 

niemieckich map morskich. Jak widać zastosowana szata graficzna i krój czcionek 

uległy przeobrażeniom przez ponad 80 lat, lecz zachowały jednak swój „morski” 
charakter na mapie (rys. 1, 3). 

Sytuacja lądowa została przedstawiona zgodnie ze standardami w pasie 

nadbrzeżnym. Charakterystyczne jest zastosowanie metody kreskowej 

do przedstawienia rzeźby terenu z uzupełnieniem jej pojedynczymi punktami 
wysokościowymi. Kolorystyka mapy na lądzie wyrażała się w stonowanych szaro             

-żółtych odcieniach. Najbardziej jaskrawymi kolorami mapy były elementy świateł 

nawigacyjnych w standardowych kolorach przedstawione jako sektory świecenia, 
płomyki i kolorowe koła. Część morska natomiast nie posiadała niebieskiego 

wypełnienia, w odróżnieniu od współczesnych map. 



Rys. 3. Fragmenty mapy morskiej nr 1 (czarno-biały skan) 
 

Zastosowano izobaty o wartościach 2, 4, 6, 10 i 20 m i zgodnie                            

z ówczesnymi standardami (obowiązującymi jeszcze do początku lat 60.) rysowano 

je w formie kropkowej. Sytuacja batymetryczna została dość szczegółowo 
przedstawiona do głębokości około 20 m, dalej wyraźnie widoczne są linie profili 

pomiarowych w odstępach około 1500 m. Głębokości większe od 70 m, leżące 

powyżej Półwyspu Hel są nieliczne i osiągają maksymalnie 100 m w rejonie Głębi 
Gdańskiej. Mapa zawiera polskojęzyczną charakterystykę dna morskiego. 

Natomiast, gdyby nie pojedynczy przypadek, można by powiedzieć, że sytuacja 

wrakowa nie występuje tu, co nie musi wcale dziwić, wziąwszy pod uwagę fakt 

trudności w określaniu położenia tego typu obiektów przy ówczesnym stanie 
zaawansowania technicznego. 

 Na otwartych wodach Zatoki Gdańskiej nie występuje oznakowanie 

nawigacyjne, spotyka się je dopiero przy podejściu do większych portów. Na Zatoce 
Puckiej widać oznakowane pławami przejście do Pucka w miejscu nazywanym 

„Depke” (dzisiejsza „Głębinka”). Na Półwyspie Hel naniesiono 4 nabieżniki 

dewiacyjne (wydanie z 1927 r.) i milę pomiarową (późniejsze wydanie z 1934 r.). 
Oprócz licznych obiektów nawigacyjnych mapa przedstawia również elementy 

militarne takie jak: granica rejonu umocnionego wokół Helu, poligony: torpedowy, 

artyleryjski i minowy na Zatoce Puckiej. Na mapie znajdziemy również dane 



magnetyczne zawarte w róży kompasowej oraz informacje na temat aktualności              

i rocznej zmiany deklinacji. 

 Mapa nr 1 doczekała się nowego wydania w sierpniu 1934 r. (rys. 4). 

Posiadała ona 5 planów: „Gdynia. Port i reda”, „Wjazd do Nowego Portu”, „Port 
Jastarnia – Bór”, „Port Puck” i „Port Hel”. Zawierała jeszcze nowsze dane 

batymetryczne, szczególnie z rejonu „Depke” oraz podejścia do Pucka i Jastarni,             

a także nową linię brzegową w Gdyni. 
Druk wszystkich przedwojennych map morskich wykonywano                          

w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie. 

 W marcu 1937 r. rozpoczęto prace kartograficzne związane z wydaniem 
nowej mapy morskiej nr 7 „Morze Bałtyckie. Zatoka Gdańska – część zachodnia”    

w skali 1:80 000. Planowano wydanie jej w miejsce mapy nr 1, przy czym poza 

skalą, różnić miała się również zwiększonym zasięgiem w kierunku wschodnim 

(rys. 5). Zawierać miała plany Gdyni i Gdańska w skali 1:25000. Do prac 
wykorzystano najnowsze materiały Wojskowego Instytutu Geograficznego, sondaż 

redy Pucka oraz bieżące polskie i niemieckie mapy morskie. Prace kreślarskie 

wykonano w 90% do końca grudnia 1938 r. [12]. Sądzić należy, że prace 
kartograficzne ukończono na początku 1939 roku, tak jak w przypadku równolegle 

finalizowanej mapy generalnej Bałtyku nr 6, która była przygotowana do druku 

22.IV.1939 r. i zdążyła jeszcze ukazać się przed wybuchem wojny [11]. Niestety 
mapa nr 7 nigdy nie została oficjalnie ogłoszona. 

 

Rys. 4. Fragment mapy nr 1 z 1934 r.    Rys. 5. Zasięg projektowanej mapy 
         nr 7 na tle zasięgu mapy nr 1 [12] 

 

 

 



2. OPRACOWANIA POWOJENNE 

 

 

2.1. MAPY MORSKIE NR 102 i 103 
 

Po zakończeniu II wojny światowej odtworzone BHMW miało duże problemy 

z wykonaniem jakiegokolwiek opracowania Zatoki Gdańskiej. Brak było niemal 
wszystkiego, zarówno materiałów pomiarowych jak i pływających jednostek 

hydrograficznych. Mimo to, zatrudniony na nowo przedwojenny zespół 

kartografów, rozpoczął prace nad mapą morską właśnie Zatoki Gdańskiej. Była to 
mapa o numerze 102 „Bałtyk. Wybrzeże Polskie. Zatoka Gdańska – część zachodnia 

z Zatoką Pucką” w skali 1:75 000 oparta o dane z mapy niemieckiej nr 29 [3]. 

Prawdopodobnie było to jej wydanie z roku 1927 (mapy nr 29), o czym świadczy 

informacja w tytulaturze mapy nr 102 (rys. 7). Treść mapy uaktualniono 
nawigacyjnie, wprowadzono polskie nazewnictwo oraz umieszczono plany portów 

„Hel”, „Władysławowo” i „Jastarnia – Bór”. Ukazała się ona w druku w kwietniu 

1946 r. w wersji czarno-białej (rys. 8). Ogłaszając ją w Wiadomościach Żeglarskich 
dnia 15.VII.1946 r. [15] zamieszczono uwagę, że z wyjątkiem przetrałowanych 

torów wodnych – wody objęte granicami powyższej mapy są niebezpieczne 

ze względu na miny i wraki. 

Rys. 6. Położenie arkuszy map nr 102 i 103 wg Katalogu map morskich z 1956 r. [4] 

 
Na mapie przedstawiono system pław i nabieżników wyznaczający tor 

wodny między Gdańskiem, Gdynią, dalej na wschód od Cypla Helskiego i na północ 

na otwarte wody zatoki. Przejście przez „Depke” jest nieoznakowane pławami, lecz 
określone przez nieistniejący dziś nabieżnik w Osłoninie. Na wschód od Cypla 

Oksywskiego oznaczono pławą świetlną pozostałości z czasów wojny – 

niebezpieczne, widoczne wraki. Wrak taki jest widoczny również na środku 
głównego wejścia do portu w Gdyni. Na Półwyspie Hel nie naniesiono nabieżników 

dewiacyjnych, widocznych wcześniej na mapie nr 1. Ponadto mapa nie wykazuje 

żadnych akwenów zamkniętych dla żeglugi. 

 



Rys. 7. Tytulatura mapy nr 102 (wydania z 1946 r. i 1949 r.) 
 

Rys. 8. Fragment czarno-białej mapy nr 102 (wydanie 1946 r.) 
 



Po uwzględnieniu nowych danych pomiarowych, jej kolejne wydanie ukazało 

się jako mapa wielokolorowa pod niezmienioną nazwą, ogłoszona 22.IV.1949 r. 

w zeszycie nr 6 Wiadomości Żeglarskich (WŻ 66/49). Przedstawiała ona między 

innymi oznakowane dodatkowo pławami przejście przez „Depke” oraz kolejne 
pławy opisujące niebezpieczne wraki na wschód od Oksywia (rys 9). 

W nakładzie z roku 1952 pojawiły się nabieżniki dewiacyjne na Helu 

i w rejonie Stegny oraz mila pomiarowa między Helem i Jastarnią. 
Natomiast wydanie mapy z 1956 roku wprowadziło zmieniony równoleżnik 

podstawowy mapy (patrz tabela 12). O mapie tej informuje Katalog map morskich           

i pomocy nawigacyjnych z roku 1956 [3], jednak nie ma jej w zasobach BHMW, ani 
nie odnaleziono żadnej informacji o jej ogłoszeniu w ówczesnych Wiadomościach 

Żeglarskich. 

We wznowieniach wydania z 1957 r. (WŻ 330/57): w latach 1961 i 1963 

powtórnie zmieniono równoleżnik podstawowy (tabela 12), uaktualniono sytuację 
nawigacyjną i wrakową oraz przedstawiono przypuszczalne granice 

zidentyfikowanych akwenów minowych. Od tego wydania zaczęto wprowadzać 

również akweny zamknięte dla żeglugi na Zatoce Gdańskiej. 
Na mapach wielobarwnych obszar lądu wypełniony był kolorem żółtym              

z odcieniem zieleni. Niebieski kolor obejmował głębokości od 0 do 6 m. 

Zastosowano izobaty 2, 6, 10, 20, 40 i 100 m w formie wykropkowanej lub liniowo 
– kropkowej. Stosowana wówczas kolorystyka i kształt świateł nawigacyjnych 

mogła przypominać jeszcze tę z map przedwojennych ze względu na powszechne 

stosowanie kolorowych kółek zamiast „płomyków” (w myśl [20] stosowane były 

zamiennie). 
Batymetria ze wszystkich wydań mapy nr 102 zasadniczo oparta była o dane 

sondażowe z pierwszego wydania z 1946 r. Sondaż przybrzeżny poprowadzono 

do izobaty 20 m, z odstępami między profilami co 500-750 m. Warto tu zauważyć, 
że wybrane na mapy głębokości z tego zakresu są nadzwyczaj zagęszczone 

(co około 7 mm). Wykorzystany sondaż morski z profilami co 2 000 m sięgał ponad 

wysokość końca Półwyspu Hel. Powyżej tej linii profile sondażu morskiego odległe 

były co 3 000 m i osiągały na Głębi Gdańskiej maksymalną głębokość 118 m. 
Przedstawiona charakterystyka dna, pisana w wersji skróconej 

polskojęzycznej musiała być oparta o szczegółowe i kompleksowe pomiary, gdyż 

jest wyjątkowo dokładna. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Rys. 9. Fragmenty wielokolorowej mapy nr 102 (wydanie 1949 r.) 
 

 

 



Tabela 2. Zestawienie wydań mapy nr 102 „Bałtyk. Wybrzeże Polskie. Zatoka 

Gdańska – część zachodnia z Zatoką Pucką” 

 
 

Brakująca, wschodnia część zatoki doczekała się swojego obrazu na mapie 

drogowej nr 103 „Bałtyk. Wybrzeże Polskie i ZSRR Zatoka Gdańska i Zalew 
Wiślany” w skali 1: 150 000 w sierpniu 1953 r. (rys. 10). 

Fakt wprowadzenia tej mapy do użytku nie został jednak odnotowany                

w ówczesnych Wiadomościach Żeglarskich. Powodem tego niezrozumiałego dziś 
postępowania było utrzymywanie w tajemnicy tego typu informacji. 

Ponadto wszystkie wiadomości z WŻ nie podawały, do jakiej mapy 

się odnoszą (jedynie co najwyżej określały odpowiadający im Spis latarń). Praktyka 

ta trwała od początku 1947 r. (kiedy przestano wymieniać jedyną wtedy mapę 
nr 102) do dnia 15.I.1955 r. (WŻ nr 2), poza okresem pomiędzy 15.V.1950 r. 

(WŻ nr 6) a 28.XII.1950 r. (WŻ nr 14). 

Mapa nr 103 jako mapa drogowa, umożliwiała podejście do wszystkich 
portów zatoki, w tym również po raz pierwszy do Bałtijska i do kierunku na 

Kaliningrad. Wejście do obu tych portów wymagało jednak posiadania 

dokładniejszych map radzieckich. 

Zawierała ona zgeneralizowaną treść mapy nr 102 oraz dokładniejszych map 
radzieckich, a być może jeszcze i niemieckich. Podobnie jak mapa nr 102 

przedstawiała akweny zaminowane (poza wydaniem z roku 1954). 

 
 

 

 
 

 

 

 

Lp. 
Data 

wydania 
Data małej 

korekty 
Uwagi 

1 1946.IV 1946.IV 
druk: Główny Urząd Pomiarów 

Kraju, Warszawa 

2 1949.I 1949.25.I 
druk: Wojskowy Instytut 
Geograficzny, Warszawa 

3 1951.XI 1952.15.III 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, Warszawa 

4 1957.II 1957.27.VII 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, Warszawa 

5 1957.II 1961.22.VII 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, Warszawa 

6 1957.II 
1963. 

24.VIII 

druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, Warszawa 



 

Rys. 10. Fragmenty mapy nr 103 (wydanie 1953 r.) 

 

 
Tabela 3. Zestawienie wydań mapy nr 103 „Bałtyk. Wybrzeże Polskie i ZSRR 

Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany” 

Lp. 
Data 

wydania 

Data małej 

korekty 
Uwagi 

1 1953.VIII 1954.15.VII 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, W-wa 

2 1953.VIII 1959.30.V 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, W-wa 

3 1953.VIII 1961.28.X 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, W-wa 

4 1953.VIII 1964.04.VII 
druk: Wojskowe Zakłady 

Kartograficzne, W-wa 

 

 

 



W kolejnych wydaniach pojawiły się nadrukowane wyraźnym, mocnym 

czerwonym kolorem granice akwenów minowych. Były one przedstawiane 

za pomocą czerwonej linii z przyległą „wstążką” w formie „szrafury” (gdzie: 

„wstążka” – zacieniowanie linii; „szrafura” – powierzchnia na mapie zakreskowana 
gęsto liniami równoległymi lub krzyżującymi się, wywołująca wrażenie jednolitego 

deseniu, w celu zaakcentowania graficznego danych obiektów terenowych [23]). 

Granice akwenów minowych stanowiły swoisty, częściowo oznakowany system 
rozgraniczenia ruchu. Pozwalały bezpiecznie podejść do Władysławowa, Gdyni             

i Gdańska oraz przemieszczać się po zatoce systemem korytarzy wodnych. 

W wydaniu z roku 1957 nie występował jeszcze na wodach Zatoki Gdańskiej  
żaden zbliżony do współczesnych, system rozgraniczenia ruchu, jedynie trasy 

wodne przedstawione czarną pogrubioną linią. Widoczne już były na swoich stałych 

miejscach pławy świetlne „GN”, „GD” i „NP”. Na wodach Zatoki Puckiej 

występował natomiast system pław łączący Puck, Jastarnię i Kuźnicę. Składał się on 
z grupy przeważnie nieświetlnych pław od „J-1” do „J-5”, „ZP” i dzisiejszej 

„GŁ” oraz 10 nieświetlnych, oznakowujących przejście przez „Depke” (rys. 15                         

z późniejszej mapy nr 101). Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że po zachodniej 
stronie ujścia Przekopu Wisły widoczne jest czynne wówczas świecące 

oznakowanie nawigacyjne. 

Mapa nr 103 mimo, iż obejmowała obszar ówczesnego ZSRR nie posiadała 
wkartowanych granic lądowych ani morskich. Śladem istnienia granicy była 

widoczna na Mierzei Wiślanej para staw granicznych, wyznaczająca kierunek 

granicy od strony morza. 

Na mapie nr 102, na południe od Cypla Redłowskiego w rejonie dawnej 
granicy między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk pojawiła się liczna grupa staw 

dewiacyjnych w pasie nadbrzeżnym (poligon dewiacyjny Kolibki). Na Półwyspie 

Hel naniesiono milę pomiarową i nabieżniki dewiacyjne na końcu cypla i w porcie 
wojennym (wciąż występujące na aktualnych mapach, mimo, że są znacznie rzadziej 

wykorzystywane). 

Na zatoce widoczne są akweny zamknięte dla żeglugi lub żeglugi 

i rybołówstwa, szczególnie liczne po wschodniej stronie. Po stronie zachodniej 
zatoki występuje znany z mapy nr 1 akwen zamknięty dla żeglugi na północ od Helu 

(rejon umocniony Hel), zasygnalizowany dodatkowo pławą świetlną „Hel”. Ponadto 

z dniem 1.IV.1963 r., poprzez ręczną korektę mapy nr 102, wprowadzono akwen 
zakazany do uprawiania żeglugi i kotwiczenia na całej Zatoce Puckiej dla statków 

obcych bander. Granica tego obszaru zaczynała się na wysokości Oksywia, 

przebiegała równoleżnikowo do punktu położonego na południe od cypla Helskiego 
i dalej na otwartych wodach zatoki łączyła się na pławie „Hel” ze wspomnianym 

wcześniej akwenem (rys.15 z późniejszej mapy nr 101). 

Na uwagę zasługuje fakt, iż forma treści ówczesnych map została 

usystematyzowana publikacją Znaki konwencjonalne i skróty stosowane na polskich 
mapach morskich opublikowaną w lutym 1947 r. jako publikacja nr 1. Kolejnym jej 

uzupełnieniem i poprawieniem były Znaki konwencjonalne i skróty stosowane 

na polskich mapach morskich. Nr 1, [20] z roku 1959.  
W dniu 26.IV.1969 r. poprzez Wiadomości Żeglarskie (WŻ 208/69) wycofano 

mapy nr 102 i 103 podając, że „z dniem 1.V.1969 r. w WŻ nie będą wymieniane 



do korekty mapy morskie nr 102 i 103 ponieważ ich nakłady zostały wyczerpane     

i nie będą więcej wznawiane. Na ich miejsce BHMW wprowadziło nowe 

opracowania map morskich nr nr 51, 201 ...” [18]. 

 Czas obowiązywania poszczególnych map wynosił odpowiednio: nr 102 – 23 
lata i nr 103 – niecałe 16 lat. 

 

 

2.2 MAPY MORSKIE NR 51, 52 i 101 

 

Od końca lat 60. mapy morskie Zatoki Gdańskiej zaczęły ukazywać 
się w kolejnej, trzeciej już odsłonie. Stworzono ciekawą kombinację map w skali 

1:50 000 (nr 51 i 52) ze spinającą je mapą w skali 1:100 000 (nr 101). Warto 

tu zauważyć, że ta koncepcja wzajemnego położenia arkuszy jest bliska 

współczesnej, opartej na nieco innych skalach. W miejsce starej mapy 102, 
obejmującej również środkową część zatoki pojawiły się mapa nr 51 „Bałtyk. 

Zatoka Gdańska. Część zachodnia” (WŻ 225/67) oraz mapa nr 52 „Bałtyk. Zatoka 

Gdańska. Część południowa” (WŻ 498/72). 

Mapa 51 pełniła funkcję mapy brzegowej dla portów zachodniej części Zatoki 

Gdańskiej, w tym Puckiej. Zawierała ona dodatkowo plany portów: „Gdynia”, 
„Władysławowo”, „Hel” i „Jastarnia Bór”. Mapa nr 52 pełniła istotną rolę 

w prezentacji Zalewu Wiślanego, ponieważ obejmowała w całości jego polską 

część. Od roku 1979 zawierała 4 plany portów: „Krynica Morska”, „podejście 
do Krynicy Morskiej”, „Port Frombork” i „Port Tolkmicko” oraz jako element 

dodatkowy od pierwszego wydania 3 rysunki charakterystycznych staw zalewu. 

 

Rys. 11. Położenie arkuszy map nr 51, 52 i 101 wg Katalogu map morskich z 1970 r. [4] 



Rys. 12. Fragmenty map nr 51 z 1967 r. i 1975 r. 
 

Czystorysy map nr 51 i 52 zostały wykonane na podstawie map topo-

graficznych w skali 1:25 000, skorygowanych treścią map w skali 1:10 000 
oraz planszetów sondażowych Wydziału Pomiarowego w skali 1:10 000, 1:25 000 

i 1:50 000, skorygowanych również przez plany Urzędu Morskiego [13]. 

Granice akwenów minowych są główną, charakterystyczną cechą map tej serii 

(rys.12). W kolejnych edycjach były one coraz mniej akcentowane poprzez ich 
częściową likwidację oraz pozbawienie znaku granicy widocznej „szrafury”.                

W wyniku zakończenia akcji rozminowania wód Zatoki Gdańskiej w 1974 r. 

(Informacja o zaprzestaniu trałowania bojowego z dniem 1.I.1974 r. z WŻ 338/74 
[19]) w wydaniach obu map z 1976 r. granice te zniknęły bezpowrotnie. Obecnie 

przyjmuje się, że ryzyko dla nawigacji nawodnej jest uważane za niestanowiące 

większego niebezpieczeństwa, aniżeli zwykłe zagrożenia dla nawigacji. Jednak 

pewne ryzyko nadal istnieje w stosunku do kotwiczenia, połowów lub działalności 
na dnie morza. 

Zastosowana szara kolorystyka lądu w wydaniach mapy nr 51 z lat 1967- 

1980 i mapy nr 52 z lat 1972-1980 jest dosyć charakterystyczna dla tych wydań map 
zatoki. Zastąpił ją dobrze znany nam ze współczesnych map – żółty kolor, 

odpowiednio dla mapy nr 51 w 1982 r. i 52 w 1986 r. 



W obu wydaniach map z 1972 r. zastosowano powszechnie formę 

„płomyków” dla świateł nawigacyjnych. Pojawiły się również nieużywane dzisiaj 

czerwone kółka (przypominające współczesne sektory świateł), otaczające 

charakterystyczne lądowe obiekty typu: komin, wieża, pomnik, wyraźnie widoczne  
z morza (rys.14). 

Zastosowano izobaty 2, 5, 10, 20, 50 i 100 m, już wyłącznie jako linie ciągłe. 

Wydania mapy 51 z lat 1967 i 1969 posiadają wypełnienie kolorem niebieskim 
od 0 do 5 m, gdzie od 2 do 5 m był on „szrafurowany”. W następnych latach 

niebieskie wypełnienia objęły zakres 0-10 m, ze „szrafurą” w zakresie 5-10 m oraz 

pojawiła się oraz tzw. „wstążka” (niebieskie zacieniowanie) przy izobacie 15 m. 
Ponadto, od roku 1980 wszystkie wydania polskich map morskich nosiły     

w prawym dolnym rogu opisu pozaramkowego czerwone oznaczenie systemu 

oznakowania IALA (Region A). Obecnie umieszczane są pod tytulaturą mapy. 

Pierwsze nakłady map 51 i 52 opisywały pływające oznakowanie nawigacyjne 
zatoki w sposób zbliżony do swych poprzedniczek nr 102 i 103. Mapa nr 51 od roku 

1975 (rys.12) i mapa nr 52 od 1980 r. przedstawia już inny, bardziej zbliżony 

do współczesnego system rozgraniczenia ruchu za pomocą czerwonych, wyraźnych 
znaków. System ten ulegał od tego czasu kilkakrotnym gruntownym zmianom, 

jednak obejmował już kompleksowo zachodnią część Zatoki Gdańskiej. Na Zatoce 

Puckiej natomiast od wydania mapy nr 51 z 1992 r. poprzez usunięcie centralnie 
usytuowanej pławy „ZP” zmienił się istniejący system na kierujący jednostki wprost 

z podejściowego toru wodnego do Gdyni w stronę Pucka i Jastarni. Ponadto 

w wydaniu w roku 1996 na Cyplu Rzucewskim zgaszono światło na stawie.  

Na mapie nr 52 w 1969 r. w ujściu Przekopu Wisły do istniejącego po zachodniej 
stronie świetlnego oznakowania nawigacyjnego dołączyło również świetlne 

po stronie wschodniej. Stan ten obowiązywał już do końca dni obu map. Ponadto, 

do roku 1979 pokazana była tam jeszcze mila pomiarowa między Jantarem i Stegną 
(rys. 13). 

 

Rys. 13. Fragmenty mapy nr 52 z 1972 r. 
 

 



 Jedynie na mapie nr 52 istniała możliwość naniesienia granicy z ZSRR. 

Przedstawione rozwiązanie było połowiczne, gdyż wykazano graniczne 

oznakowanie nawigacyjne (2 nabieżnikowe stawy graniczne i nieświetlne pławy 

graniczne z Zalewu Wiślanego), wzdłuż którego umieszczono napis „granica 
państwowa polsko – radziecka” (rys.13). Dodatkowo samodzielnie zaznaczono 

fragment granicy państwa wzdłuż linii nabieżnika na lądzie i na otwartym morzu. 

Całej granicy morskiej niestety nie przedstawiono nawet w ostatnim wydaniu z roku 
1986. 

 Od wydania mapy nr 51 z 1992 r. zniknął rejon czasowo zamknięty dla 

statków obcych bander na Zatoce Puckiej, wprowadzony tam w 1963 r. (usunięty 
wcześniej przez WŻ 219/1991). 

 Obserwacja następujących po sobie map nr 51 pozwala zauważyć przede 

wszystkim rozwój dużych portów zatoki, ich rozrastające się redy i kotwicowiska, 

wprowadzenie akwenów okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa nr: 2, 5, 
10, 11, 14, czy akwenu zamkniętego dla żeglugi i rybołówstwa nr 15. Przykładowo 

w 1972 r. umieszczono informację „Port Północny w budowie”, po czym                 

w nakładzie z roku 1976 można już obejrzeć efekt bliski końcowego (rys. 14). 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Zmiany zachodzące na mapie nr 51 (nakłady z lat: 1972, 1975, 1976)             
w czasie budowy Portu Północnego 



Spośród wielu wydań mapy 51 część z dwóch nakładów została dodatkowo 

pokryta liniami pozycyjnymi mobilnego systemu radionawigacyjnego BRAS dla 

nawigacyjnych potrzeb Marynarki Wojennej. Linie siatki w kolorach czerwonym           

i zielonym nadrukowane były na obszarze morskim w odstępach około 1 cm. 
Wydanie z roku 1984 oparte było o konfigurację stacji bazowych Władysławowo – 

Górki Zachodnie – Krynica Morska. W 1988 r. konfigurację systemu określały 

stacje na Rozewiu, miejscowości Narmeln przy granicy z Polską po radzieckiej 
stronie oraz na Półwyspie Taran. Krótkie kolorowe opisy konfiguracji umieszczono 

w lewym, dolnym rogu opisu pozaramkowego, natomiast do numeru mapy dopisano 

dużą, czerwoną literę B. 
 W ciągu 32 lat istnienia mapy nr 51 ukazało się 12 jej nakładów, przy czym 

2 z nich w wariancie z siatką BRAS. Spośród wszystkich rozpatrywanych map 

Zatoki Gdańskiej jest ona rekordzistką pod tym względem. 

 
 

Tabela 4. Zestawienie nakładów mapy nr 51 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Część 

Zachodnia” 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Lp. Data wydania Data małej korekty Nakład (egz.) Uwagi 

1 1967.II 1967.21.I 2000  

2 1967.II 1969.10.V brak danych  

3 1967.II 1972.2.XII brak danych  

4 1967.II 1975.12.IV 2000  

5 1967.II 1976.13.XI 2500  

6 1967.II 1978.29.VII 2500  

7 1967.II 1980.19.VII 2500  

8 1967.II 1982.12.VI 2500  

9 1967.II 1984.31.III 2500  

10 1967.II 1984.31.III 1000 
 Nr 51B z nadrukiem 

siatki BRAS 

11 1967.II 1988.02.VI 3000  

12 1967.II 1988.02.VI 500 
Nr 51B z nadrukiem 

siatki BRAS 

13 1967.II 1992.05.II 1000  

14 1967.II 1996.02.III 1850  

wycofanie mapy z użytku: 23.01.1999 r. (WŻ 89/99) 



Tabela 5. Zestawienie nakładów mapy nr 52 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Część 

Południowa” 

 
Pięcioma nakładami mapy nr 52 posługiwano się przez ponad 26 lat. 

Mapą drogową spinającą w całość mapy nr 51 i 52 na Zatoce Gdańskiej była 

mapa nr 101 wydanie z września 1971 roku, ogłoszona 6.03.1971 r. (WŻ 117/71), 

zastępując tym samym mapę nr 103 (rys.15). Zawierała zgeneralizowane 
oznakowanie nawigacyjne (szczególnie w obszarze Zatoki Puckiej). Sytuacja 

lądowa obejmowała jedynie ważniejsze elementy niezbędne do prowadzenia 

nawigacji [13]. 
Kolorystyka mapy tej jest zbliżona do pozostałych, występujących w tym 

samym czasie, z tym, że zawiera wypełnienie kolorem niebieskim od 0 do 10 m, 

gdzie od 5 do 10 m był on „szrafurowany”. Podlegała razem z mapami nr 51 i 52 
podobnej ewolucji w formie i treści w najdłuższym jak dotąd średnim okresie 

obowiązywania, bo wynoszącym prawie 30 lat. 

9 nakładów mapy nr 101 (w tym w 2 z nich w wariancie z siatką BRAS) 

obowiązywało przez 27 lat. 

Tabela 6. Zestawienie nakładów mapy nr 101 „Bałtyk. Zatoka Gdańska” 

Lp. 
Data 

wydania 
Data małej korekty Nakład (egz.) Uwagi 

1 1970.IX 1970.28.XI 2000  

2 1970.IX 1973.14.IV 1500  

3 1970.IX 1976.10.I 3000  

4 1970.IX 1978.29.VII 3000  

5 1970.IX 1980.26.VII 2000  

6 1970.IX 198218.IX 2500  

7 1970.IX 1984.23.VI 2500  

8 1970.IX 1984.23.VI 1000 
Nr 101B nadrukiem 

siatki BRAS 

9 1970.IX 1987.14.XI 3000  

10 1970.IX 1987.14.XI 1500 
Nr 101B nadrukiem 

siatki BRAS 

11 1970.IX 1992.02.V 1000  

wycofanie mapy z użytku: 29.11.1997 r. (WŻ 814/97) 

Lp. Data wydania Data małej korekty Nakład (egz.) Uwagi 

1 1972.V 1972.1.VII 1500  

2 1972.V 1976.13.XI 1000  

3 1972.V 1979.9.VI 1000  

4 1972.V 1980.19.VII 2000  

5 1972.V 1986.11.VIII 2500  

wycofanie mapy z użytku: 23.01.1999 r. (WŻ 89/99) 



 

Rys. 15. Fragment mapy nr 101 z roku 1970 

W roku 1984 część nakładu mapy nr 101 wydrukowano z siatką BRAS                     

w konfiguracji stacji bazowych Władysławowo – Górki Zachodnie – Krynica 

Morska. Natomiast w 1987 r. część nakładu zawierała siatkę w konfiguracji 
systemu: Rozewie, Narmeln, Taran. 

Druk wszystkich wydań map morskich nr 51, 52 i 101 zrealizowano                             

w Wojskowych Zakładach Kartograficznych w Warszawie. 

 

2.3 MAPY MORSKIE NR 34, 35, 71, 73 i 151. 

 

W roku 1985, Komisja Hydrograficzna Morza Bałtyckiego, odbywająca się                    
w Leningradzie zdecydowała o opracowywaniu międzynarodowych map morskich 

w oparciu o system geodezyjny WGS 84 (World Geodetic System 1984). 

Na następnej konferencji, która miała miejsce w 1988 roku, w Hamburgu 

ustalono, iż zainteresowane państwa będą zobowiązane do wydawania serii map 
międzynarodowych na swoją strefę odpowiedzialności. Zgodnie z ustaleniami prace 

te rozpoczęto w BHMW od skal generalnych i drogowych. 

W związku z realizacją przez Polskę kolejnych międzynarodowych ustaleń, 
BHMW przystąpiło do opracowania map morskich wyspecyfikowanych                        

w międzynarodowym katalogu pokrycia mapami morskimi rejonu Morza 

Bałtyckiego [1] – BALTINTCHART. Zaczęły powstawać mapy morskie o godłach  
i zasięgach wzajemnie skorelowanych na całym Bałtyku, a wszystkie oparte                   

o elipsoidę i układ współrzędnych WGS 84. Wszystkie mapy objęte tym katalogiem 

sporządzone zostały zgodnie z wytycznymi technicznymi opisanymi w publikacjach 

Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) [1, 2] oraz pochodzącymi od 
nich narodowymi takimi jak Znaki, skróty terminologia stosowane na polskich 

mapach morskich [22]. Każda z map posiadała własny numer narodowy 

i przydzielony numer międzynarodowy poprzedzony dużymi literami INT. 



W nowym, wciąż obowiązującym układzie map międzynarodowych znalazły 

się następujące mapy brzegowe i drogowe Zatoki Gdańskiej wprowadzone przez 

BHMW do BALTINTCHART: 

 nr 34 INT1289 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Podejście do portów Gdańsk                

i Gdynia”; 

 nr 73 INT1288 „Bałtyk. Zatoka Gdańska – część zachodnia”; 

 nr 151 INT1291 „Bałtyk. Od Rozewia do Taranu”. 

Rys. 16. Fragment Katalogu map INT [1] dla map Zatoki Gdańskiej 
 

Oprócz map o znaczeniu międzynarodowym BHMW wydało mapy serii narodowej 

uzupełniające pokrycie pozostałej części zatoki: 

 nr 35 „Bałtyk. Zatoka Pucka”; 

 nr 71 „Bałtyk. Zatoka Gdańska – część wschodnia”. 

Rys. 17. Położenie wszystkich aktualnych arkuszy map morskich Zatoki Gdańskiej [7] 



 W nowej konfiguracji map brzegowych funkcje mapy nr 51 przejęły 

dokładniejsze nr 34 i 35. Podstawowym zadaniem mapy nr 34 jest operowanie              

w zachodniej części Zatoki Gdańskiej, między Gdynią, Helem i ujściem Przekopu 

Wisły. 
 Czas aktualności 2 nakładów (2 nowych wydań) mapy nr 34 INT1289 do 

2008 r. wynosi 11 lat.  

 
Tabela 7. Zestawienie nakładów mapy nr 34 INT1289 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. 

Podejście do portów Gdańsk i Gdynia” 

Lp. Data wydania 
Data małej 

korekty 
Nakład 
(egz.) 

Uwagi 

1 1996.XII 1996.23.XI 1700 druk: WZKart W-wa 

2 2005.XII 2005.25.XI 900 
druk: 22 WOK 

Komorowo 

 

W związku z rozbudową infrastruktury pasa przybrzeżnego w rejonie Górek 

w dniu 25 grudnia 1999 r. (WŻ 768/99) ukazał się poglądowy plan ujścia Wisły 
Śmiałej w formie czarno – białej wklejki do mapy 34. Następnie w jego miejsce 

8.XII.2000 r. (WŻ 720/00) wydano barwny plan „Ujście Wisły Śmiałej”.                     

W następnych latach plan ten był aktualizowany stosownie do zmian sytuacji 
nawigacyjno – hydrograficznej. 

 W nowym układzie map po raz pierwszy Zatoka Pucka została przedstawiona 

na osobnej mapie nr 35, zapewniając w skali 1: 35 000 wykonanie wszystkich zadań 
nawigacyjnych w tym rejonie. Mapa zawiera plany portów: „Puck” i „Jastarnia” 

oraz „Port Rybacki Hel”. Przedstawiła istotne zmiany w systemie oznakowania 

nawigacyjnego na Zatoce Puckiej i reprezentuje jego obecny stan. 

Czas aktualności 2 nakładów (2 nowych wydań) mapy nr 35 do 2008 r. 
wynosi prawie 10 lat. 

 

Tabela 8. Zestawienie nakładów mapy nr 35 „Bałtyk. Zatoka Pucka” 

Lp. Data wydania 
Data małej 

korekty 

Nakład 

(egz.) 
Uwagi 

1 1998.V 1998.16.V 1500 
druk: 22 WOTK 

Komorowo 

2 2004.XII 2004.26.XI 1000 
druk: 22 WOK 

Komorowo 



 

Rys. 18. Fragmenty Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej 
 z map nr 34 (wyd. 2005 r.) i 35 (wyd. 2004 r.) 

 

Kolejna mapa brzegowa – nr 71 zastępując mapę nr 52, kosztem nieco 

mniejszej dokładności pozwoliła na objęcie znacznie większej powierzchni 
wschodniej części zatoki niż jej poprzedniczka. Mapa w dużej części obejmuje 

obszary rosyjskich wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, umożliwiając 

podejście do redy i portu Bałtijsk. Nie zapewnia jednak dalszego przejścia w stronę 
Kaliningradu poprzez Cieśninę Pilawską i rosyjską część Zalewu Wiślanego 

(Kaliningradskij Zaliv) ze względu na swoją skalę. 

Czas aktualności 2 nakładów (2 nowych wydań) mapy nr 71 do 2008 r. 
wynosi 9 lat. 

 

Tabela 9. Zestawienie nakładów mapy nr 71 „Bałtyk. Zatoka Gdańska – część 

wschodnia” 

 

Lp. Data wydania 
Data małej 

korekty 

Nakład 

(egz.) 
Uwagi 

1 1998.XII 1998.28.XI 1000 
druk: 22 WOTK 

Komorowo 

2 2005.XII 2005.10.XI 800 
druk: 22 WOK 

Komorowo 



Kolejna mapa brzegowa nr 73 przejęła z powodzeniem rolę mapy nr 51              

w odniesieniu do całej zachodniej części zatoki, przy czym jej zwiększony zasięg 

osiągnął środek zatoki i przekroczył linię Rozewie – Taran. Mapa ta zawiera plan 

portu Władysławowo. 
Czas aktualności 4 nakładów (w tym 3 nowych wydań) mapy nr 73 do 2008 r. 

wynosi 9 lat. 

 
Tabela 10. Zestawienie nakładów mapy nr 73 INT1288 „Bałtyk. Zatoka Gdańska – 

część zachodnia” 

Lp. Data wydania 
Data małej 

korekty 
Nakład 
(egz.) 

Uwagi 

1 1998.XII 1998. 28.XI 1000 
druk: 22 WOTK 

Komorowo 

2 1998.XII 2000.11.VIII 
1000 

(wznowienie) 
druk: 22 WOTK 

Komorowo 

3 2004.XI 2004.19.XI 500 
druk: 22 WOK 

Komorowo 

4 2007.XII 2007.26.X 500 
druk: 22 WOK 

Komorowo 

 

 

Rys. 19. Przykłady treści map nr 73 (wyd. 2004 r.) i 71 (wyd. 2005 r.) 
 



Mapa nr 151 „Bałtyk. Od Rozewia do Taranu” nie jest związana wyłącznie  

z Zatoką Gdańską, gdyż zapewnia również przejście na północ od niej w połączeniu 

z serią map pasma drogowego w skalach 1:150 000 i 1:250 000. Jest jednak 

najdokładniejszą ze współczesnych map przedstawiających zatokę w całości 
(rys. 20). 

Czas aktualności 3 nakładów (w tym 2 nowych wydań) mapy nr 151 do 2008 

r. wynosi ponad 10 lat. 
 

Tabela 11. Zestawienie nakładów mapy nr 151 INT1291 „Bałtyk. Od Rozewia do 

Taranu” 

Lp. 
Data 

wydania 

Data małej 

korekty 
Nakład (egz.) Uwagi 

1 1997.VII 1997.26.VII 1700 
druk: 22 WOTK 

Komorowo 

2 1997.VII 2003.19.IX 500 (wznowienie) 
druk: 22 WOTK 

Komorowo 

3 2004.XI 2004.19.XI 500 
druk: 22 WOK 

Komorowo 

 
 

 

Rys. 20. Współczesny obraz Zatoki Gdańskiej z mapy nr 151 (wyd. 2004 r.) 
 

Współczesna seria map Zatoki Gdańskiej przedstawia międzynarodową 
granicę na lądzie w strefie przybrzeżnej oraz w całości wszystkie granice morskie 

takie jak: międzynarodowa granica na morzu, granica wyłącznej strefy 

ekonomicznej – EEZ, granica wód terytorialnych i granica polskich wód 

wewnętrznych. 



Z dniem 15 kwietnia 1997 r. wprowadzono systemy kontroli i nadzoru ruchu 

statków GDAŃSK VTS i GDYNIA VTS, po czym 1.V.2003 r. oba VTS-y 

połączyły się w VTS Zatoka Gdańska (WŻ 311/03) w ramach nowego systemu 

rozgraniczenia ruchu. Tak kompleksowe zmiany stwarzały oczywistą konieczność 
sporządzenia nowych wydań map przedstawiających zatokę w latach 1997, 1998 

oraz 2004 i 2005. 

Ponadto, stosując się do Normy Obronnej NO-06-A035:2003 Mapy morskie – 
Metoda dodawania wojskowej siatki meldunkowej UTM wykonano dodatkowe 

warstwy z siatką uniwersalnego poprzecznego odwzorowania Merkatora – UTM 

(Universal Tranverse Mercator) dla zastosowań militarnych. Zostały one 
nadrukowane w kolorze ciemnoniebieskim na dodatkową część nakładu map nr 73        

i 151 z roku 2004 oraz powtórnie dla mapy nr 73 w 2007 r. Razem z siatką na tej 

samej warstwie umieszczony jest również polsko-angielski diagram objaśniający 

sposób korzystania z mapy. 
 Materiałami źródłowymi dla wszystkich nowych map Zatoki Gdańskiej były: 

pomiary lądowe i morskie Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego, Urzędu 

Morskiego w Gdyni, wojskowe mapy topograficzne oraz rosyjskie mapy morskie 
w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 uzyskane drogą wymiany 

międzynarodowej między biurami hydrograficznymi. 

Pierwsze wydania map wykorzystywały w dużej mierze archiwizowane przez 
wiele lat pomiary sondażowe z użyciem: sondy jednowiązkowej, nieużywanych dziś 

systemów radionawigacyjnych bliskiego i średniego zasięgu (sondaż morski), 

klasycznych, teodolitowych metod pozycjonowania (sondaż przybrzeżny), 

a w całości opracowane metodami analogowymi. Rozległy obszar zatoki wymagał 
planowych działań pomiarowych w perspektywie wielu sezonów prac 

hydrograficznych, skupionych przede wszystkim na podejściach do portów, redach, 

kotwicowiskach i ważniejszych szlakach morskich. Otwarte i głębokie wody Zatoki 
Gdańskiej nie wymagały tak dużej precyzji pomiarów i częstości ich powtarzania, 

stąd też z powodzeniem wykorzystywano starsze materiały sprawozdawcze. 

Z czasem jednak, po roku 2000 zaczęły docierać do BHMW pomiary             

w formie cyfrowej z załączonym wydrukiem. Początkowo tylko z pomiarów sondy 
jednowiązkowej i odbiornika różnicowego GPS, lecz w ostatnich latach również           

z wersji echosondy wielowiązkowej. W tym samym czasie trwały czynności 

związane z opracowaniem kartograficznym tych danych w systemach GIS, przy 
jednoczesnym, ciągłym masowym przerobie zeskanowanych materiałów 

analogowych, stanowiących wtedy zdecydowaną większość. 

Obecnie dane cyfrowe z pomiarów hydrograficznych stają się standardem            
i jest tylko kwestią czasu wypełnienie nimi pozostałych obszarów Zatoki Gdańskiej 

na morskich mapach nawigacyjnych. 

Wszystkie powstałe przed rokiem 2004 materiały reprodukcyjne do 

omawianych map Zatoki Gdańskiej, wykonane były technikami klasycznymi,               
z większym lub mniejszym udziałem ręcznych czynności kreślarza – kartografa. 

Obecnie, opracowanie map morskich i przygotowanie ich diapozytywów 

wydawniczych odbywa się wektorowo, w środowisku oprogramowania Caris GIS      
w Oddziale Kartografii Morskiej BHMW [8]. 



Oprócz widocznego stosowania zaleceń IHO odnośnie formy mapy, 

zawartych w publikacjach [1], [2] i [21], innym jej nowym elementem stały się 

diagramy źródłowe w graficzno-tekstowej formie, informujące w sposób poglądowy 

o zasięgu wykorzystanych materiałów, ich wytwórcy (ewentualnie instytucji lub 
państwie je autoryzującym) oraz skali opracowania pierwotnego (prawy, dolny róg 

rys. 20). Wcześniej umieszczanie takich informacji na mapach było rzadkością, 

a jeżeli już to tylko w formie krótkiej notatki. 
Ponadto, inną widoczną cechą wszystkich map od 2005 r. było zastąpienie 

oznaczenia wody głębszej w formie tzw. „wstążki” (rys. nr 17 na mapie nr 35, rys. 

nr 18 na mapie nr 73, rys. nr 19 na mapie nr 151) – całkowitym wypełnieniem 
obszaru, jaśniejszym kolorem niebieskim oraz zastosowanie stonowanego żółtego 

koloru dla lądu (rys. nr 17 na mapie nr 34, rys. nr 18 na mapie nr 71). 

Od 1997 r. druk wszystkich map realizowany był siłami ówczesnego 

22. Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego w Komorowie 
k. Ostrowii Mazowieckiej. Obecnie jednostka po reorganizacji, od 2004 r. jako 

Wojskowy Ośrodek Kartograficzny realizuje dalej to zadanie. 

 

2.4 ATLAS DLA MAŁYCH JEDNOSTEK NR 3022 

 

W dniu 6 lipca 2001 r. (WŻ 470/01) w wyniku wspólnej inicjatywy BHMW 
i niemieckiego Federalnego Urzędu do spraw Żeglugi i Hydrografii (Bundesamt für 

Seeschifffahrt und Hydrographie – BSH) ukazał się atlas dla małych jednostek 

nr 3022 „Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany”. Powstanie tego atlasu było kontynuacją 

przedsięwzięcia, po wydanym rok wcześniej atlasie nr 3020 na Zatokę Pomorską            
i Zalew Szczeciński. Początkowo atlas nr 3022 składał się z 15 arkuszy formatu          

A-2, arkusza indeksowego i przewodnika. Z czasem powiększył się do 17 arkuszy. 

Zwyczajowo nowe wydanie atlasu ukazuje się w sezonie wiosennym, co dwa lata 
(wypada to w roku nieparzystym). Pomiędzy tymi wydaniami w sprzedaży są 

całoroczne zestawy poprawek. Zawierają one kalki z ważnymi wiadomościami 

żeglarskimi do naniesienia, wklejki i ewentualnie dodrukowane całe arkusze. 

Oprócz bieżącego aktualizowania wydawnictwa w oparciu o polskie Wiadomości 
Żeglarskie istnieje możliwość śledzenia poprawek do atlasu poprzez niemiecką 

stronę internetową BSH. W roku 2007 zaprzestano dołączania do kompletu 

przewodnika. Planowane jest jego opracowanie jako oddzielnej, ilustrowanej 
pozycji, obejmującej całe Polskie Wybrzeże, z przeznaczeniem tylko dla małych 

jednostek (w odróżnieniu od locji nr 502). 

Wszystkie arkusze sporządzone zostały z omawianych już map morskich          
nr 34, 35, 71 i 151 oraz innych o numerach: 10, 12, 23 i 41, przyciętych do rozmiaru 

A–2. Mały, poręczny format atlasu jest niewątpliwą zaletą tego wydawnictwa 

używanego na małej jednostce. W czasie prowadzenia nawigacji wymaga jednak 

częstszej zmiany arkuszy niż w przypadku tradycyjnej wielkoformatowej mapy 
morskiej. 

 Już przy projektowaniu wydawnictwa próba pokazania zatoki na jednym 

arkuszu powiodła się dopiero przy skali 1:150 000, co zmusiło do skorzystania            
z wycinka mapy nr 151 i niestety wykluczyło mapę nr 73. Podobnie użycie map 

nr 34 i 35 w skali 1:35 000 możliwe było po wielokrotnym przycięciu ich na 



mniejsze fragmenty. Mimo tych niedogodności, zestawienie wszystkich 

użytecznych fragmentów map Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego w jednym 

wydawnictwie okazało się bardzo pożyteczne dla nawigatora, i to nie tylko 

z ekonomicznego punktu widzenia. 
Dotychczas ukazały się Atlasy nr 3022 wyd. 2001 r. (mała korekta: 

2001.13.IV), 2003 r. (mała korekta: 2002.6.XII), 2005 r. (mała korekta 2005.14.I), 

2007 r.(mała korekta: 2007.5.I) wraz z przewodnikiem drukowanym do roku 2005           
i rocznymi uzupełnieniami do korekty na lata 2002, 2004 i 2006. 

 

 

Rys. 21. Zasięgi arkuszy atlasu nr 3022 (wydanie 2007 r.) [7] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE 

 
Z nawigacyjnego punktu widzenia, wspólnym celem większości 

przedstawionych map było bezpieczne skierowanie jednostek pływających 

po Zatoce Gdańskiej do jej portów, zgodnie z zadaniem map pasma brzegowego. 

Tylko niektóre z nich,  w mniejszych skalach (od 1 : 100 000) pełniły rolę map 
drogowych przy przejściu  w sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej. Ukazywały ją jednak 

w całości, co nie jest możliwe dla map w większych skalach ze względu na 

ograniczony format morskiej mapy nawigacyjnej. 
Z kartograficznego punktu widzenia wszystkie rozpatrywane mapy, 

przedstawiające rejon Zatoki Gdańskiej mają wspólną cechę, jaką jest zastosowanie 

normalnego, walcowego, równokątnego odwzorowania Merkatora z oczywistych 
względów nawigacyjnych. Wszystkie pozostałe parametry kartograficzne zależały 

zarówno od przebiegu granic państwa jak i od stosowanych w tym czasie elipsoid           

i układów współrzędnych. Niemniej jednak, pomimo stosowania różnych 

matematycznych formuł (mniej lub bardziej znanych współczesnym) celem 
kartografów było zawsze jak najwierniejsze przedstawienie Zatoki Gdańskiej dla 

potrzeb użytkowników morza stosownie do ówczesnych dokładności prowadzenia 

nawigacji. 
Wielkość nakładów drukowanych map była zróżnicowana. Przedwojenne – 

kilkaset egzemplarzy zabezpieczało w zupełności bieżące potrzeby polskiej żeglugi. 

Powojenne – osiągające nawet liczbę 3000 egzemplarzy były zbyt duże dla 
tradycyjnych zastosowań nawigacyjnych i planistycznych, uwzględniając nawet 

liczne wówczas jednostki Marynarki Wojennej. Fakt ten mógł wynikać wprost              

z odgórnych ustaleń odnośnie zasobów mapowych na czas wojny, ale również           

z uciążliwego i długotrwałego klasycznego procesu przygotowywania materiałów 
reprodukcyjnych, problemów z drukiem nakładu (niepodlegająca BHMW i odległa 

drukarnia, mająca własne priorytety), wieloletni zwyczaj przechowywania zapasów 

map na później (mający po części swoje uzasadnienie w problemach z drukiem 
map) oraz mniej lub bardziej przejściowe problemy finansowe. 

Obecnie wielkość stosowanego nakładu map dla tego rejonu oscyluje wokół 

500 egzemplarzy. Niewielkie nakłady, często aktualizowanych map zatoki 

pozwalają zareagować na szybkie zmiany sytuacji nawigacyjno - hydrograficznej. 
Ponadto, coraz częściej stosowana jest aktualizacja map w formie wklejek, 

dołączanych do Wiadomości Żeglarskich. Częstszemu wydawaniu map zatoki 

sprzyja duże zapotrzebowanie na nie i zwiększająca się liczba pomiarów 
hydrograficznych, wynikająca z zastosowania nowoczesnych technologii. Nie bez 

znaczenia jest również fakt cyfrowego opracowywania map morskich w BHMW, 

utrzymywanych w aktualności  w miarę dopływu nowych danych. 

 

 

 

 



Tabela 12. Generalne zestawienie zasięgów i podstawowych parametrów 

kartograficznych rozpatrywanych map według kolejności ich występowania 

Nr 

mapy 

Skala 

(równoleżnk 

podst.) 

Zasięg geograficzny 

mapy 

SW – NE 

Elipsoida/układ 

współrzędnych 

(wg metryki mapy) 

Wymiary 

ramki 

wewnętrzn

ej  

w mm 

1 
1: 75 000 

(nie podano) 

54º 37′ 30″ N 54º 42′ 35″  

18º 40′ 00″ E  18º 45′ 00″  

nie podano; 

prawdopodobnie Bessela 

1841*/ Rauenberg* 

 

nie podano 

7 
1: 80 000 

(nie podano) 

54º 20′ N   54º 55′ N 

18º 02′ E   19º 23′ E 

(opracowana, nie wydana) 

nie podano; 

prawdopodobnie Bessela 

1841*/ Rauenberg* 

nie podano 

102 

1: 75 000 
(53º05′) – 1949 

(53º35′) – 1956 

(54º35′) – 1957, 

1961 

54º 20′ N   54º 51′ N 

18º 17′ E   19º 20′ E 

Bessela 1841**/ 

Rauenberg* 
766,9 x 

905,1 

103 
1: 150 000 

(53º05′)  

54º 13′ N   55º 08′ N 

18º 15′ E   20º 33′ E 

Bessela 1841**/ 

Rauenberg* 

706,6 x 

1027,3 

51 
1: 50 000 

(57º) 

54º 20′ N   54º 51′ N 

18º 19′ E   19º 00′ E 

Krasowskiego/Rauenber

g; 

od wydania z 1988 

Krasowskiego/Poczdam 

1081,4         

x 830,6 

52 
1: 50 000 

(57º) 

54º 10′ N   54º 32′ N 

18º 55′ E   19º 45′ E 

Krasowskiego/nie 

podano 

762,9 x 

1012,9 

101 
1: 100 000 

(55º) 

54º 18′ N   55º 02′ N 

18º 19′ E   20º 00′ E 
Bessela 1841/Poczdam 

809,6 x 

1077,1 

34 

(INT1

289) 

1: 35 000 

(54º30′) 

54º 18,0′ N   54º 36,5′ N 

18º 30,5′ E   18º 58,0′ E 
WGS-84 

848,4 x 

979,5 

35 
1: 35 000 

(54º30′) 

54º 30,5′ N   54º 49,0′ N 

18º 23,5′ E   18º 50,0′ E 
WGS-84 

817,6 x 

984,6 

71 
1: 75 000 
(54º30′) 

54º 19′ N   54º 44′ N 
18º 56′ E   19º 57′ E 

WGS-84 
878,2 x 
618,8 

73 

(INT1

288) 

1: 75 000 

(54º30′) 

54º 20′ N   55º 00′ N 

18º 20′ E   19º 15′ E 
WGS-84 

791,8 x 

993,6 

73 

(INT1

288) od 

wyd. 

2007 

1: 75 000 
(54º30′) 

54º 20′ N   55º 00′ N 
18º 20′ E   19º 10′ E 

WGS-84 
719,9 x 
993,6 

151 

(INT1

291) 

1: 150 000 

(55º) 

54º 18′ N   55º 38′ N 

18º 15′ E   20º 00′ E 
WGS-84 

746,6 x 

988,8 

*    – według D. Grabiec – Służba hydrograficzna Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1920 

    – 1989, [3] 

** – według Ogólnych Uwag wydawnictwa Nr1 – Znaki konwencjonalne i skróty stosowane 
na polskich mapach morskich BHMW Gdynia 1959. [20] 



Czas obowiązywania każdej z map (rys. 13) zależał od różnych czynników: od 

nagłego wybuchu wojny rozpoczynając, poprzez konieczność szybkiego 

opracowania nowych map po jej zakończeniu, a na zmianach ewolucyjnych 

wynikających ze zmiany koncepcji czy z ustaleń międzynarodowych kończąc. 
Niezależnie od tego, w każdych warunkach wyczerpanie się nakładu magazynowego 

zmuszało wydawcę mapy do przygotowania: 

 

 jej wznowienia, gdy chciał uwzględnić wyłącznie bieżące wiadomości 

z korekt zamieszczanych w Wiadomościach Żeglarskich; 

 nowego wydania (inaczej „nowej edycji”), gdy ponad te korekty 

uwzględniono większe zmiany, nie podane w WŻ; 

 nowej mapy, gdy zmianie uległy: numeracja, w zasadniczy sposób zasięg 

(np. w wyniku realizacji nowego planu pokrycia mapami), elipsoida, układ 
współrzędnych czy skala mapy. 

 

O ile jednak potrafimy dzisiaj precyzyjnie ustalić na jaką z powyższych 

definicji zasługuje wydrukowana mapa, o tyle uczynienie tego do wcześniejszych, 
wycofanych już map, mających swoje lata świetności dawno za sobą jest często 

bardzo trudne, dyskusyjne lub po prostu niemożliwe w oparciu o zachowaną 

dokumentację metrykalną. Informacje te niekiedy przeczą dzisiejszym standardom 
oceny mapy. Chociażby w przypadku mapy nr 51, gdzie była ona wciąż tym samym 

pierwszym wydaniem z roku 1967, w liczbie aż 12 nakładów do roku 1996, mimo 

iż na pierwszy rzut oka widać, że wydrukowane zmiany na części z nich 
są kompleksowe i nie mogły być przedstawione poprzez WŻ (np. nowo 

wybudowany Port Północny), co powinno z urzędu spowodować ogłoszenie nowego 

wydania mapy. 

Ponowne ustalenie czy dana mapa jest kolejnym wydaniem czy wznowieniem, 
w myśl dzisiejszych definicji, wymagałoby całkowitej rewizji oficjalnie 

nadrukowanych informacji na niektórych mapach, w oparciu o szczegółową analizę 

zmian na poszczególnych archiwalnych egzemplarzach w korelacji z ówczesnymi 
Wiadomościami Żeglarskimi. 

Możliwe jest jednak przedstawienie czasu w jakim korzystano ze wszystkich 

omawianych map, co ilustruje rysunek 22. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Rys. 22. Czas obowiązywania map morskich Zatoki Gdańskiej w latach 1927-2008 

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż ukazywanie się polskich map morskich 

przedstawiających Zatokę Gdańską zawsze było i jest koniecznością, bez względu 
na położenie granic morskich i lądowych. Świadczy o zdolności państwa do 

sprawnego administrowania nią i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 

jednostkom znajdującym się w jej obszarze. Ewolucja tych map rozpoczęła się           
w 1927 r. i wciąż trwa. W przedstawionych 4 kolejnych etapach daje się zauważyć 

ich rozwój, każdej z osobna, ale również jako spójnej całości w obrębie całego 

pasma map. Różnorodność zbioru map zatoki wzmocniło ukazanie się atlasu map 
dla małych jednostek, początkowo wyodrębnionego z morskich map nawigacyjnych, 

ale żyjącego obecnie własnym życiem. 

Z biegiem lat oczekiwać należy dalszej ewolucji map Zatoki Gdańskiej                   

i będzie to już bezpośrednio związane z rozwojem infrastruktury portowej. Zarówno 
nowo powstające mniejsze przystanie i mariny, jak i planowany rozwój dużych 

portów będą korygowały ustalone dotąd parametry map. Nie bez związku może tutaj 

być rozwój sytuacji w przyległych akwenach: Zalewie Wiślanym, Wiśle Śmiałej, 
Martwej Wiśle, Przekopie Wisły a może nawet Szkarpawie czy Wiśle 

Królewieckiej. 
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