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Światowe Dni Morza po raz pierwszy w Polsce
13-15 czerwca br. w Szczecinie odbędą się Światowe Dni Morza. Największe święto morskie Narodów
Zjednoczonych jest organizowane po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza
Bałtyckiego. Do Szczecina, oprócz zagranicznych delegacji, przyjadą uznani w środowisku
międzynarodowym eksperci związani z branżą morską, reprezentujący zarówno organizacje
międzynarodowe, biznes, jak i świat nauki. Wydarzenie wspiera Grupa Azoty.
Nowe szlaki transportowe w handlu międzynarodowym, żegluga inteligentna i przyjazna środowisku, big data
i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze morskiej oraz przyszłość morskiego rynku pracy to tylko niektóre
z tematów, które poruszą zaproszeni do Szczecina międzynarodowi eksperci i politycy.
Organizatorzy spodziewają się przyjazdu ok. 800 osób z całego świata. Wśród najważniejszych gości sekretarz
generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Kitack Lim, a także ministrowie, właściwi ds. gospodarki
morskiej, z wielu krajów. W uroczystościach przewidziany jest również udział premiera polskiego rządu Mateusza
Morawieckiego.
W programie tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano wystąpienie ministra gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marka Gróbarczyka, który podsumuje ŚMD 2018.
Wydarzenie obejmie nie tylko oficjalne obrady i konferencje poświęcone tematyce morskiej, ale także szereg
towarzyszących imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, skierowanych do gości ŚDM oraz mieszkańców
Szczecina.
Światowy Dzień Morza (ŚDM) został ustanowiony 17 marca 1978 roku. Po raz pierwszy obchody święta zostały
zorganizowane w 2005 r. w Portugalii, a w 2017 roku gospodarzem ŚDM była Panama. Podczas ubiegłorocznego
spotkania flagę organizatora przejął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, który
wyznaczył Szczecin jako miejsce oficjalnych polskich obchodów. Przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się
w Kolumbii.
Światowe Dni Morza 2018 są doskonałą okazją do spotkania świata polityki i organizacji międzynarodowych ze
światem biznesu i nauki oraz dyskusji na temat bieżących wyzwań w sektorze gospodarki i transportu, ochrony
środowiska morskiego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Zgodnie z szacunkami ponad 80 proc. towarów
na świecie jest transportowanych drogą morską, co świadczy o szczególnie istotnym znaczeniu tej branży dla
globalnej gospodarki.
Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy
z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), organizacją wyspecjalizowaną ONZ. Partnerem ŚDM 2018 jest
Grupa Azoty.
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