
Szanowni Czytelnicy! 

 

Oto już piąty numer czasopisma, które poprzez systematyczne 

przedstawianie i pogłębianie praktycznych oraz teoretycznych zagadnień 

uprawiania hydrografii i  kartografii morskiej, ma służyć podnoszeniu 

poziomu bezpieczeństwa działalności ludzkiej na polskich obszarach 

morskich. Służąc rozwojowi, nie zapominamy też o przeszłości i naszych 

tradycjach. Dlatego i w tym numerze, znajdziemy zarówno artykuły 

historyczne, jak i przedstawiające bieżące sprawy bezpieczeństwa 

morskiego i służb za nie odpowiedzialnych, nawigacji, hydrografii 

i oceanografii, a wreszcie i artykuły, które stanowią propozycje i „wizje” 

hydrografii przyszłości.  

Numer otwiera artykuł, którego współautorem był, zmarły 

w październiku 2008 roku, Profesor Józef Urbański; niewątpliwie jest to 

jeden z ostatnich efektów Jego twórczego życia. W tej tematyce mieści się 

też artykuł Admirała Dyrcza, pokazujący m.in. jak sama struktura 

organizacyjna służby hydrograficznej wpływa na bezpieczeństwo 

morskie.  

Cześć historyczna z kolei to m.in.  kontynuacja rzetelnego opisu 

dorobku historycznego polskiej kartografii morskiej. W tym dziale mieści 

się też artykuł  zawsze obecnego na naszych łamach profesora Dudy oraz  

artykuł młodego autora ze środowiska cywilnego, pasjonata historii 

Polskiej Marynarki Wojennej, który na tle dziejów okrętów pieszczotliwie 

nazwanych „ptaszkami”, przedstawia historię dwóch z ich, które stały się 

okrętami hydrograficznymi.   

Spory dział obrazujący stan bieżący i możliwości służby 

hydrograficznej, reprezentują artykuły autorstwa oficerów 

i pracowników 8 FOW, dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego, 

Centrum Operacji Morskich i Biura Hydrograficznego Marynarki 

Wojennej. 

Miniony rok 2008 był rokiem wytężonej pracy hydrograficznej              

i  ważnych wydarzeń w naszym środowisku. W 2008 roku jednostki 

pomiarowe administracji morskiej, prowadziły intensywne pomiary 

morskie na planowanych do wprowadzeniach nowych trasach 

żeglugowych. Odbyły się warsztaty hydrograficzne oraz, jak zawsze 

interesujące, konferencje naukowe i seminaria naszych uczelni  

morskich. Przy okazji Konferencji Akademii Marynarki Wojennej, na 

zaproszenie szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, wizytę 

w Polsce złożył Prezydent Komitetu Dyrekcyjnego Międzynarodowej 

Organizacji Hydrograficznej, wiceadmirał Alexandros Maratos.           



Było to znaczące wydarzenie nie tylko dla BHMW – gospodarza wizyty, 

ale i całej służby hydrograficznej Marynarki Wojennej. Z admirałem 

Maratosem, który wygłosił referat podczas Konferencji oraz 

przewodniczył jednej z jej sesji, spotkał się Dowódca Marynarki 

Wojennej i Rektor-Komendant AMW. Prezydent IHO złożył też wizytę 

w dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.  

Sporym wyzwaniem dla społeczności hydrograficznej były także 

trzecie już obchody Światowego Dnia Hydrografii, po raz pierwszy 

w całkiem nowej formule – otwartej dla mieszkańców Gdyni, z pierwszą 

Wystawą Hydrograficzną. Informacje o przebiegu obchodów zawarte są 

w niniejszym numerze Przeglądu.  

Rok 2008 nie oszczędził nam, niestety, także wydarzeń smutnych. 

W październiku niespodziewanie odszedł na wieczną wachtę kmdr por. 

Włodzimierz Mordako, oficer Oddziału Informacji Nautycznej BHMW. 

Później straciliśmy wieloletniego wykładowcę i autora podręczników 

akademickich, a następnie pracownika administracji morskiej, 

a jednocześnie ciągle aktywnego publicystę – komandora rez. Janusza 

Posiłę. Niedługo potem olbrzymia rzesza ludzi morza z całego polskiego 

wybrzeża, zebrała się by pożegnać Profesora Józefa Urbańskiego, który 

dla wszystkich związanych z nawigacją i hydrografią morską był 

niekwestionowanym autorytetem, a dla wielu z nas - wykładowcą, 

wychowawcą i wybitnym naukowcem.  Jego olbrzymi dorobek naukowy, 

a jednocześnie hart ducha i odważne podejmowanie życiowych wyzwań, 

z którymi przyszło Mu się zmagać, przy zachowaniu postawy wielkiej 

skromności, życzliwości dla współpracowników, wychowanków,  

studentów, zjednały Mu wielki, szczery szacunek wśród szerokich rzesz 

polskiej społeczności ludzi morza. Był dla nas nie tylko wybitnym 

profesorem i wychowawcą, ale był też prawdziwie Porządnym 

Człowiekiem. Wreszcie, już w styczniu 2009 roku, na „wieczną wachtę” 

odszedł Pan Wojciech Drozd - wybitny i wielce zasłużony, wieloletni  

pracownik polskiej administracji morskiej, z którym wielu z nas jeszcze 

kilka miesięcy temu, utrzymywało ożywione kontakty i który, do ostatnich 

prawie swoich dni aktywnie i twórczo uczestniczył w opracowywaniu 

nowych wizji  rozwoju polskiej gospodarki morskiej. 

 
Zachęcając do lektury piątego numeru Przeglądu 

Hydrograficznego, ponawiam zaproszenie do współpracy, zamieszczania 

artykułów i propagowania  naszego Pisma. 
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