
 1 

kmdr Henryk NITNER 
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, SHM RP 
 

 

 

KRAJOWE OBCHODY  

ŚWIATOWEGO DNIA HYDROGRAFII 2008 
 

 

 

21 czerwca 2008 roku obchodziliśmy po raz trzeci Światowy Dzień 

Hydrografii (WHD – World Hydrography Day). Jak wiadomo, to święto 

zostało ustanowione przez ONZ w 2005 roku, w wyniku starań 

Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Ideą główną, która 

przyświecała tej inicjatywie, była chęć popularyzowania działalności IHO 

wśród społeczeństw, aby zapewniać globalne pokrycie i dostępność informacji 

hydrograficznej oraz nakłaniać państwa do nawiązywania współpracy 

z Organizacją, w celu promowania bezpieczeństwa prowadzenia nawigacji, 

szczególnie tam, gdzie żegluga ma charakter żeglugi międzynarodowej, a także 

w portach oraz na obszarach, w których środowisko naturalne znajduje się pod 

ochroną lub jest podatne na zniszczenie. Dzień 21 czerwca został wybrany jako 

dzień powołania w 1921 roku w Monako Międzynarodowego Biura 

Hydrograficznego (IHB), którego bezpośrednim kontynuatorem jest obecnie 

Międzynarodowa Organizacja  Hydrograficzna (IHO, nazwę IHB zachowano 

dla określania Komitetu Dyrekcyjnego i etatowego personelu, pracującego 

w siedzibie IHO w Monako).  

Polska społeczność hydrograficzna od razu podchwyciła tę inicjatywę 

i pierwsze obchody Światowego Dnia Hydrografii, organizowane przez Biuro 

Hydrograficzne Marynarki Wojennej miały miejsce także w 2006 roku, 

dokładnie 21 czerwca, to jest w dniu zaleconym przez IHO. Zgodnie z decyzją 

IHO każdego roku Światowy Dzień Hydrografii powinien mieć swój temat 

przewodni. Temat pierwszych obchodów Światowego Dnia Hydrografii  

w 2006 roku to „85 lat działalności IHO na rzecz bezpieczeństwa światowej 

żeglugi morskiej”. Formą obchodów WHD’06 w Polsce było spotkanie całej 

polskiej społeczności hydrografów, kartografów morskich, oceanografów 

i reprezentantów służb oznakowania nawigacyjnego oraz administracji morskiej 

i uczelni morskich, nazwane „Pierwszym Ogólnopolskim Zjazdem 

Hydrografów Morskich”. Zjazd odbył się w Akademii Marynarki Wojennej 

w Gdyni, obejmując najpierw sesję konferencyjną o tematyce zbliżonej 

do głównego hasła WHD’06. Następnie odbyło się Zebranie Założycielskie 

Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP (SHM RP). Zostało ono 

powołane w wyniku wspólnej woli 32 osób, posiadających uprawnienia 

zawodowe do wykonywania prac hydrograficznych, wywodzących się z niemal 

wszystkich instytucji i przedsiębiorstw, zajmujących się prowadzeniem 

działalności hydrograficznej (m.in. ze Służby Hydrograficznej Marynarki 
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Wojennej, Urzędów Morskich, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Instytutu Morskiego 

Gdańsku, Zarządu Portu Gdańsk, firmy Echogram). Stowarzyszenie zostało 

formalnie zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

25 października 2006 roku.   

   

 
Rys. 1. Pamiątkowe plakietki Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdy Hydrografów 

Morskich. 

 

 

               
 

Rys. 2. Logo Zjazdu Hydrografów Morskich, nawiązujące do WHD. 

 

 

Po raz drugi obchodzono na świecie i w Polsce Światowy Dzień 

Hydrografii w 2007 roku. Hasło przewodnie WHD’07 było następujące: 

„Elektroniczne Mapy Nawigacyjne (ENCs) istotnym elementem 

bezpieczeństwa i efektywności działalności ludzkiej na morzu”. Tym razem 

współorganizatorem obchodów w Polsce była Akademia Morska w Gdyni, 

której to Wydział Nawigacyjny organizował VII Międzynarodowe Sympozjum 

Nawigacyjnego TRANSNAV’2007 (w dniach 20-21 czerwca); w czasie trwania 
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sympozjum, jedną z sesji poświęcono tematyce WHD-07 – wygłoszonych 

zostało kilka referatów, zgłoszonych przez uczestników Sympozjum, 

o tematyce związanej z tematem głównym WHD.  

Kolejnym elementem obchodów był Drugi Ogólnopolski Zjazd 

Hydrografów Morskich. W pierwszej części tego drugiego w historii spotkania 

polskiej społeczności hydrograficznej, zaprezentowano z kolei trzy referaty: 

– Polska Służba Hydrograficzna – wizja przyszłości,  

– Rola polskiej administracji morskiej w działalności hydrograficznej,  

– XVII Międzynarodowa Konferencja Hydrograficzna.  

Drugą częścią Zjazdu było drugie Walne Zebranie Stowarzyszenia 

Hydrografów Morskich RP, podczas którego podsumowano pierwszy rok 

działalności SHM RP, skupionyn przede wszystkim na doprowadzeniu do 

formalnej rejestracji Stowarzyszenia i jego zaistnienia w świadomości 

potencjalnie zainteresowanego środowiska. 
 

W 2008 roku krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii (WHD’08)  

były więc już trzecim wydarzeniem tego typu w Polsce. Temat tego święta w 

2008 roku to: „Program Tworzenia Zdolności istotnym narzędziem 

wspomagającym IHO w osiąganiu jej celów i zadań”. Tworzenie zdolności 

(technicznych i organizacyjnych) oraz potencjału hydrograficznego, czyli 

budowanie i utrzymywanie właściwie wyposażonego i zorganizowanego 

serwisu hydrograficznego, zarówno w skali krajowej jak i światowej, jest 

priorytetowym zagadnieniem dla IHO. Tegoroczne hasło WHD ma podkreślać 

zaangażowanie IHO w przekazywanie technologii i umiejętności pomiędzy 

rozwiniętymi, a dopiero niedawno utworzonymi i rozwijającymi się służbami 

(biurami) hydrograficznymi, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, 

handlu morskiego oraz ochrony środowiska. Ma to ukazać właściwym 

czynnikom i władzom, odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków 

państwa morskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego na 

swoich obszarach morskich, rangę i istotne znaczenie utrzymywania dobrze 

rozwiniętego, nowocześnie wyposażonego i właściwie zarządzanego serwisu 

hydrograficznego, zapewniającego niezbędną dla bezpiecznej żeglugi 

i efektywnej działalności na morzu, informację hydrograficzną.  

W roku 2008 formuła polskich obchodów WHD, w stosunku do lat 

poprzednich, została nieco zmieniona, na bardziej otwartą dla społeczeństwa, 

tak, aby lepiej realizować główne zadanie tego dnia, to jest popularyzowanie 

działalności hydrograficznej w różnych środowiskach. Całość przedsięwzięć 

organizowało jak zwykle Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, tym 

razem wspierane przez Urząd Morski w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej 

(AMW) oraz dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej 

(dZH). Czynnie włączyli się też przedsiębiorcy z branż związanych 

z hydrografią, działający na polskim rynku. Całość obchodów została 

zorganizowana w centralnym miejscu Gdyni – na Skwerze Kościuszki, 

w okolicach Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica”. Tuż za okrętem muzeum, 
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przy nabrzeżu MW w Basenie 1, zacumowały jednostki hydrograficzne: statek 

Urzędu Morskiego w Gdyni m/s „Zodiak” oraz okręt hydrograficzny ORP 

„Heweliusz” z dZH. Obok, na nabrzeżu rozstawiono stoiska w ramach wystawy 

„Polska Hydrografia Morska” POLHYDROMOR’08, która miała promować 

osiągnięcia i możliwości polskiej hydrografii morskiej, a także firm od lat 

współpracujących z instytucjami hydrograficznymi w Polsce.  Ponadto, swoje 

własne stanowiska miały: AMW, dZH oraz BHMW. Interesującą ekspozycję, 

przedstawiającą hydrograficzne wyposażenie pomiarowe oraz urządzenia 

i pławy oznakowania nawigacyjnego, przygotował Urząd Morski w Gdyni, na 

pokładzie m/s „Zodiak”. Wreszcie, specjalistyczną prasę morską reprezentowali 

przedstawiciele redakcji miesięcznika „Nasze Morze”.  

O godz. 10.00 dnia 21 czerwca 2008 roku, otwarcia terenów wystawy do 

zwiedzania dokonali: szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 

komandor Piotr Pernaczyński oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. 

ż.w. dr Andrzej Królikowski. Równolegle, na pokładzie Okrętu Muzeum ORP 

„Błyskawica” odbywała się promocja absolwentów Akademii Marynarki 

Wojennej. Po jej zakończeniu najważniejsi goście oficjalni przeszli na teren 

wystawy hydrograficznej. Niestety, odbyło się to już w strugach ulewnego 

deszczu, który nieco utrudnił zwiedzanie, a pewno i trochę „wypłoszył” 

potencjalnych zwiedzających. Oficjalnego otwarcia POLHYDROMOR’08 

dokonali wówczas: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pani kpt. 

ż.w. Anna Wypych-Namiotko oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony 

Narodowej pan Jacek Olbrycht. Wraz z nimi przybyli m.in.: admiralicja 

i przedstawiciele Polskiej Marynarki Wojennej, z Dowódcą MW RP 

wiceadmirałem Andrzejem Karwetą i rektorem/komendantem Akademii 

Marynarki Wojennej kontradmirałem Czesławem Dyrczem, przedstawiciele 

administracji morskiej, uczelni morskich i instytutów naukowych, 

przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Tereny wystawy oraz pokłady jednostek 

pływających zwiedzali też członkowie rodzin, nasi emeryci oraz inni sympatycy 

społeczności hydrograficznej.     

Następnym elementem obchodów WHD’08 był też kolejny Zjazd 

Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP, który odbył się na pokładzie ORP 

„Błyskawica”.  

Ostatnim zaś punktem święta było spotkanie towarzyskie na pokładzie 

ORP „Heweliusz” zorganizowane przez wystawców biorących udział 

w wystawie POLHYDROMOR’08, na które zostali zaproszeni przedstawiciele 

społeczności hydrograficznej oraz organizacji i instytucji związanych 

z działalnością hydrograficzną w Polsce.  

Fotograficzne migawki z obchodów przedstawiamy na kilku kolejnych 

stronach, Autorami wykorzystanych tu zdjęć, którym przy tej okazji serdecznie 

dziękuję, są: S. Lipiński, R. Magierek, K. Miłosz, P. Nitner, M. Szatan.



 
 

Migawki  z obchodów WHD’08 
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