
SZCZECIN 2018







Światowe Dni Morza w Szczecinie, 13–15 czerwca 2018 r. / The World Maritime Day Parallel Event in Szczecin, 13th–15th June 2018
Wydanie albumowe, Warszawa 2019 / Album publication: Warsaw 2019

Organizatorzy / Organisers:

https://worldmaritimedaypoland.org/pl/ 

Redakcja i korekta / Editing and proofreading: Piotr Jasina, Krystyna Kaźmierowska, Bożena Opiela, Patrycja Zając

Tłumaczenie i redakcja wersji angielskiej / Translation and editing of the English version: Translation Street Sp. z o.o. Sp. k.

Projekt graficzny, projekt okładki, skład / Artwork design, cover design, typesetting: Tomasz Stefaniak

Zdjęcia / Photographs: Wojciech Stróżyk, Łukasz Szełemej, Sebastian Wołosz, Tadeusz Urbaniak

Zdjęcia pochodzą z zasobów własnych MGMiŻŚ i autorów fotografii / The photographs are from the photographers’ own collections 
and the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation

Druk i oprawa / Printing and binding: Studio B&W Wojciech Janecki

Wydawca / Publisher: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. +48 22 583 88 80, www.mgm.gov.pl, worldmaritimedaypoland.org

© Copyright by Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2019

ISBN 978-83-955114-1-7

Publikacja bezpłatna / Free publication



Światowe Dni Morza 2018

W dniach 13–15 czerwca 2018 roku w Szczecinie odbyły się Światowe Dni 
Morza. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organiza-
cją Morską (ang. International Maritime Organization, IMO), której Polska jest 
członkiem od 1960 roku. Tematem wiodącym imprezy było „IMO 70: Nasze 
dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości” (ang. „IMO 70: Our 
Heritage – Better Shipping for a Better Future”). 

W marcu 2018 roku gospodarze Światowych Dni Morza Marek Gróbarczyk, 
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, oraz Kitack Lim, sekre-
tarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej, skierowali przesłanie 
do ministrów transportu i gospodarki morskiej z całego świata. 

World Maritime Day Parallel Event 2018

The World Maritime Day Parallel Event was held in Szczecin from 13th to 15th 
June 2018. The event was organised by the Ministry of Maritime Economy 
and Inland Navigation in co-operation with the  International Maritime 
Organization (IMO), of which Poland has been a member since 1960, and 
the theme of this event was “IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for 
a Better Future”.

In March 2018, the hosts of the World Maritime Day Parallel Event – Minister 
of Maritime Economy and Inland Navigation Marek Gróbarczyk and the IMO 
Secretary General Kitack Lim – sent a message to ministers of transport 
and maritime economy all around the world.

Przedstawiciele oficjalnych delegacji podczas uroczystości otwarcia Światowych Dni Morza w Szczecinie

Representatives of the official delegations during the opening ceremony of the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Marek Gróbarczyk, 
minister gospodarki morskiej  
i żeglugi śródlądowej

Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczo-
nych. Jestem zaszczycony, że decyzją Międzynarodowej Organizacji Mor-
skiej tegoroczne obchody wydarzenia odbywają się w Polsce, w Szczecinie. 
Jest to tym większe wyróżnienie, gdyż po raz pierwszy w historii Światowe 
Dni Morza są zorganizowane w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie 
Środkowo-Wschodniej.
Polska jest krajem członkowskim IMO od 1960 roku, stale zaangażowanym 
na rzecz wypełniania misji Organizacji – współpracy na rzecz bezpiecznej, 
przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Ostatnie lata 
przyniosły rozkwit polskiej gospodarki morskiej. Regularnie notujemy nowe 
rekordy przeładunków w portach morskich, modernizowany jest przemysł 
stoczniowy, realizujemy kluczowe inwestycje dla transportu rzecznego, 
a uczelnie morskie w Gdyni i Szczecinie uznawane są za jedne z najlepszych 
na świecie pod względem jakości kształcenia.
Jestem przekonany, że Światowe Dni Morza w  Szczecinie to doskonała 
okazja do zaprezentowania potencjału polskiej gospodarki morskiej oraz 
całego regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Strate-
giczne położenie geograficzne predestynuje Polskę do odgrywania istotnej 
roli w rozwoju międzynarodowego transportu morskiego, w tym nowych 
szlaków intermodalnych.
Wierzę, że Światowe Dni Morza 2018 w Szczecinie przyniosą nowe rozwiąza-
nia na rzecz „lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości”.

Marek Gróbarczyk, 
Minister of Maritime Economy  
and Inland Navigation

The World Maritime Day Parallel Event is the most important maritime event 
of the United Nations. I am proud that the IMO has decided to hold this year’s 
event in Szczecin, Poland. The honour is even greater in view of the fact that 
for the first time in history, the World Maritime Day Parallel Event is being 
celebrated in the Baltic Sea and Central and Eastern European region.
Poland has been an IMO member state since 1960, continuously involved 
in work to fulfil the  organisation’s mission: to promote safe, secure, 
environmentally sound, efficient and sustainable shipping. Most recent 
years have allowed the Polish maritime economy to flourish. We have been 
regularly noting new records for marine harbour transhipment handling, 
the  shipyard industry is under modernisation, we are engaging in key 
investments to support transportation by inland navigation and the maritime 
universities in Gdynia and Szczecin are considered among the best across 
the world in terms of education quality.
I am deeply convinced that the World Maritime Day Parallel Event 2018 in 
Szczecin is an excellent opportunity to present the potential of the Polish 
maritime economy and the  entire Baltic Sea and Central and Eastern 
European region. Our strategic geographical location predestines Poland 
for a major role in developing international maritime transport, including 
new intermodal routes.
I believe that the World Maritime Day Parallel Event 2018 in Szczecin will 
yield new solutions to support Better Shipping for a Better Future.
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Kitack Lim, sekretarz generalny 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej
Misją Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jako organizacji wyspecjalizo-
wanej systemu Narodów Zjednoczonych, jest promocja bezpiecznej, pewnej, 
przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Żegluga wraz 
z powiązanymi działaniami w obszarze morskim jest, i nadal będzie, kluczo-
wa dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Od ponad siedemdziesięciu lat IMO wprowadza usprawnienia w żegludze 
na rzecz lepszego jutra. Z tego powodu tematem przewodnim Światowego 
Dnia Morza w bieżącym roku jest: „IMO 70: Nasze dziedzictwo – Lepsza 
żegluga dla lepszej przyszłości”. Głównym założeniem jest spojrzenie za-
równo w przeszłość, jak i w przyszłość, zapewniając możliwość odzwiercie-
dlenia i przedstawienia, w jaki sposób IMO rozwija się i adaptuje do nowych 
wyzwań, pozostając wiernym swojej misji. Zostało to w znacznej mierze 
dokonane poprzez konsensus stu siedemdziesięciu trzech państw człon-
kowskich, w tym Polski, długoletniego członka IMO, która przystąpiła do 
organizacji w 1960 roku.
Jesteśmy wdzięczni Polsce za goszczenie tegorocznego wydarzenia towa-
rzyszącego Światowemu Dniowi Morza, które stwarza doskonałą okazję do 
podniesienia pod dyskusję tematu przewodniego. Wydarzenie przyczyni 
się do wzmocnienia tego przesłania wśród wszystkich mających związek 
z sektorem żeglugi morskiej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
Od początku istnienia IMO działa na rzecz zapewnienia, że ludność na całym 
świecie może w dalszym ciągu odnosić korzyści z żeglugi w sposób, który 
zbiega się z potrzebami globalnej gospodarki, jak również zmianami oczeki-
wań dotyczącymi kwestii kluczowych, takich jak bezpieczeństwo, ochrona 
środowiska i odpowiedzialność społeczna.
Naszym wyzwaniem na dalsze lata pozostaje praca we współpracy ze 
wszystkimi partnerami na rzecz stworzenia lepszej żeglugi dla lepszej przy-
szłości. Jestem przekonany, że tegoroczne wydarzenie towarzyszące Świa-
towemu Dniowi Morza przyczyni się do tego celu oraz będzie równie udane 
jak w latach ubiegłych.

Kitack Lim,  
IMO Secretary General
The  IMO’s mission, as a specialised agency of the United Nations, is to 
promote safe, secure, environmentally sound, efficient and sustainable 
shipping. Shipping and related maritime activities are, and will continue to 
be, essential to sustainable growth.
And for 70 years, the IMO has been driving improvements in shipping to 
achieve a better world today. This is why our World Maritime Day theme for 
this year is “IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better Future”. 
It looks both at the past and into the years to come, providing an opportunity 
to reflect and showcase how the IMO has developed and adapted to new 
challenges while staying true to its overall mission. It has done this largely 
through consensus among its 173 Member States, which includes Poland, 
a long-standing member of the organisation that it joined in 1960.
We are grateful to Poland for hosting this year’s World Maritime Day Parallel 
Event, which provides an excellent opportunity to take the World Maritime 
Day theme “on the road”. The event will help to amplify the message among 
those close to the shipping industry, and to reach a wider audience.
Since its beginning, IMO has worked to ensure that people all over the world 
can continue to benefit from shipping in a manner that meets the needs 
of the global economy, and also to change expectations about key issues 
such as safety, environmental protection and social responsibility.
Our challenge for the years to come remains to work in collaboration with 
all stakeholders to create better shipping, for a better future. I am sure that 
this year’s World Maritime Day Parallel Event will contribute to this goal and 
be as successful and enjoyable as its predecessors.
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Wstęp

Światowy Dzień Morza został ustanowiony 17 marca 1978 roku, aby pod-
kreślić fakt wejścia w życie w 1958 roku konwencji powołującej Międzyna-
rodową Organizacją Morską (ang. International Maritime Organization, IMO). 
Ustanowienie tego święta miało na celu uświadomienie, że morza są wspól-
nym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem 
zainteresowania i odpowiedzialności rządów, instytucji i  ludzi. Obchody 
święta organizowane są corocznie od 2005 roku. Każdego roku gospoda-
rzem wydarzenia jest inne państwo (dotychczas organizatorami były m.in.: 
Portugalia, Singapur, Brazylia, Grecja, USA, Argentyna, Włochy, Bahrjan, 
Peru, Maroko, Japonia, Turcja, Panama). 

W 2018 roku przypadła setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz siedemdziesiąta rocznica powstania Międzynarodowej Orga-
nizacji Morskiej. Decyzją IMO Polska stała się gospodarzem Światowych 
Dni  Morza – największego święta morskiego Narodów Zjednoczonych. 
To historyczne dla Polski wydarzenie jest doskonałą okazją do promocji 
wizerunku naszego kraju za granicą.

Światowe Dni Morza po raz pierwszy zostały zorganizowane w tej części 
Europy, w regionie Morza Bałtyckiego. Wybór padł na Szczecin – stoli-
cę Pomorza Zachodniego, gdzie odbyły się debaty o globalnych wyzwa-
niach dla gospodarki i żeglugi morskiej. I nie był to wybór przypadkowy. 
W Szczecinie bowiem znajduje się port morski o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej. Porty w Szczecinie i w Świnoujściu (połączone 
Odrą i Zalewem Szczecińskim) tworzą największy kompleks portowy na 
południowym Bałtyku. Porty te leżą na najkrótszej trasie przebiegającej 
ze Skandynawii do Europy Środkowej i Południowej, mają status portów 
bazowych sieci TEN-T oraz stanowią integralne ogniwa międzynarodowe-
go Korytarza Transportowego Bałtyk–Adriatyk (tzw. Korytarz Szczeciński). 

Introduction

World Maritime Day was established on 17th March 1978 to mark the date 
that the convention setting up the International Maritime Organization (IMO) 
came into force in 1958. The event was created in order to make people aware 
that seas are part of the common good and that environmental protection 
should be a  subject of interest and responsibility for governments, 
institutions and people alike. World Maritime Day has been celebrated 
annually since 2005 and every year the event is hosted by a different 
country (taking place so far in, among others, Portugal, Singapore, Brazil, 
Greece, USA, Argentina, Italy, Bahrain, Peru, Morocco, Japan, Turkey and 
Panama).

The  year 2018 marked the  100th anniversary of Poland regaining its 
independence and the 70th anniversary of the establishment of the IMO. 
The  IMO’s decision to have Poland host this year’s World Maritime Day 
Parallel Event – the UN’s biggest maritime celebration – meant that this 
historically important event became an excellent opportunity to promote 
the image of the country abroad.

This was the first time that the World Maritime Day Parallel Event had been 
organised in this part of Europe, the Baltic Sea region. The chosen location 
for the  various debates on the  global challenges facing the  maritime 
economy was Szczecin – the capital of West Pomerania. And this was 
no accidental choice. Szczecin is a city with a seaport of fundamental 
importance for the national economy, with the two seaports in Szczecin 
and Świnoujście (connected by the Oder river and the Szczecin Lagoon) 
forming the biggest seaport complex in the southern Baltic Sea. These 
seaports lie on the shortest route running from Scandinavia to Central and 
Southern Europe, having the status of base ports of the TEN-T network 
and serving as integral links of the international Baltic-Adriatic transport 
corridor (the “Szczecin Corridor”).
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W 2017 roku podczas ceremonii zamknięcia Światowych Dni Morza w Panamie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk 
odebrał flagę Światowych Dni Morza z rąk Jorge Barakat Pitty, ministra gospodarki morskiej Panamy. Tym samym Polska stała się oficjalnie 
gospodarzem najważniejszego święta morskiego 

During the closing ceremony of the World Maritime Day Parallel Event in Panama in 2017, Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and 
Inland Navigation, receives the flag of the World Maritime Day Parallel Event from Jorge Barakat Pitty, Panama’s Minister of Maritime Economy, 
thus signifying that Poland had officially taken over hosting duties for the next edition of this most important maritime event

fot. MGMiŻŚ
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Przyjazd delegacji na Światowe Dni Morza

W dniach 13–15 czerwca 2018 roku gościliśmy w Szczecinie cały świat. 
To największe święto morskie Narodów Zjednoczonych obchodzili wszy-
scy ludzie morza. Do stolicy Pomorza Zachodniego przybyli goście niemal 
ze wszystkich kontynentów. Przyjazd potwierdziło około osiemset osób 
z ponad czterdziestu krajów, w tym sekretarz generalny wraz z  repre-
zentacją Międzynarodowej Organizacji Morskiej, członkowie Rady IMO 
w  randze ministrów, przedstawiciele administracji morskich oraz stali 
przedstawiciele akredytowani przy IMO, m.in. z: Portugalii, Grecji, Ghany, 
Korei Południowej, Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, 
Chorwacji, Cypru, Islamskiej Republiki Iranu, RPA, Polski, Tajlandii, Argen-
tyny, Azerbejdżanu, Panamy, Islandii, Danii, Kolumbii, Brazylii, Meksyku, 
Indonezji, Peru, Czech, Estonii, Francji, Węgier, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Sło-
wacji, Słowenii i Turcji. 
W pierwszym dniu wizyty Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej i Kitack Lim, sekretarz generalny IMO, spotkali się 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Tego samego dnia goście 
zwiedzili budynek szczecińskiej Akademii Morskiej i odwiedzili Centrum In-
żynierii Ruchu oraz Europejskie Centrum Szkoleń LNG. 
Wieczorem w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie odbył się 
inauguracyjny koncert Światowych Dni Morza 2018 – koncert muzyki filmo-
wej Michała Lorenca. Autor utworów, kawaler Orderu Orła Białego, jest jed-
nym z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów muzyki 
filmowej, ma w swoim dorobku kompozycje do ponad stu siedemdziesięciu 
pięciu filmów, seriali i spektakli teatralnych, które wielokrotnie nagradzano 
lub nominowano do prestiżowych nagród.

The arrival of delegations at the World 
Maritime Day Parallel Event

From 13th–15th June 2018, Szczecin played host to the whole world when 
people with a love of the sea came to the city to celebrate the UN’s biggest 
maritime event. The capital of West Pomerania welcomed guests from 
almost all continents around the world. Around 800 people from over 
40  countries were in attendance, including the  Secretary General and 
other representatives of the IMO, members of the IMO Council at the level 
of ministers, representatives of maritime administrative bodies and 
permanent representatives accredited within the IMO from such countries 
as Portugal, Greece, Ghana, South Korea, Singapore, United Arab Emirates, 
China, Croatia, Cyprus, Iran, South Africa, Poland, Thailand, Argentina, 
Azerbaijan, Panama, Iceland, Denmark, Colombia, Brazil, Mexico, Indonesia, 
Peru, Czech Republic, Estonia, France, Hungary, Ukraine, Latvia, Lithuania, 
Slovakia, Slovenia and Turkey.
On the  first day of the  event, the  Minister of Maritime Economy and 
Inland Navigation, Marek Gróbarczyk, and IMO Secretary General Kitack 
Lim met in the West Pomeranian Provincial Office. Then later in the day, 
the distinguished guests were shown around the buildings of the Maritime 
University of Szczecin and given a tour of the Marine Traffic Engineering 
Centre and the European LNG Training Centre.
In the evening, the inauguration concert of the World Maritime Day Parallel 
Event 2018 – a concert of film music by Michał Lorenc – took place in 
Szczecin Cathedral. The composer – a knight of the Order of the White 
Eagle – is one of the most famous contemporary Polish composers of film 
music, with compositions for over 175 films, TV series and plays to his 
name, many of which have won or been nominated for prestigious awards.
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Rejestracja uczestników na Światowe Dni Morza w Szczecinie

Registration of participants for the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚRejestracja uczestników na Światowe Dni Morza w Szczecinie

Registration of participants for the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Powitanie sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka przed gmachem 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od samego początku obiekt służył instytucjom związanym z gospodarką morską.  
W 1985 roku został wpisany do rejestru zabytków Szczecina

Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, Marek Gróbarczyk, welcomes IMO Secretary General Kitack Lim in front of the building 
of the West Pomeranian Provincial Office in Szczecin. The building has long been used by institutions connected with the maritime economy 
and in 1985 it was entered into Szczecin’s register of historical monuments

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Sekretarz generalny IMO Kitack Lim, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc

Kitack Lim, IMO Secretary General, Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, and Tomasz Hinc, Head of the West Pomerania Province 

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Witamy wszystkich uczestników Światowych Dni Morza. To wielki 
honor i zaszczyt gościć w Szczecinie ludzi morza. Serdecznie dziękuję 
sekretarzowi IMO za wybór naszego miasta na tak ważne spotkanie – 
powiedział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc

‘We would like to welcome all participants of the World Maritime Day 
Parallel Event. It is a great honour for us to host people of the sea 
here in Szczecin, and I would like to thank the Secretary General 
of the IMO for choosing our city for such an important meeting,’ 
said Tomasz Hinc, Head of the West Pomeranian Province 
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Hasło obchodów największego święta Narodów Zjednoczonych: „Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla 
lepszej przyszłości” jest niezwykle bliskie wizji rozwoju naszego regionu – powiedział podczas spotkania 
wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc 

‘The slogan of the UN’s biggest maritime event – “IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better 
Future” – is very close to the vision of development for our region,’ said Tomasz Hinc, Head of the West 
Pomerania Province, during the meeting

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Wielu dziennikarzy z prywatnych i państwowych stacji 
telewizyjnych oraz radiowych relacjonowało spotkanie u wojewody 
zachodniopomorskiego z udziałem sekretarza generalnego oraz 
ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Many journalists from private and state-owned TV and radio stations 
were present in the office of the Head of the West Pomerania Province 
to report on the meeting involving the Secretary General of the IMO 
and the Polish Minister of Maritime Economy and Inland Navigation

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Sekretarz generalny IMO Kitack Lim zapewnił, że będzie wspierał wysiłki naszego kraju, aby Polska została członkiem Rady IMO

IMO Secretary General, Kitack Lim, stated that he would support Poland’s efforts to become a member of the IMO Council
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Sekretarz Generalny IMO podziękował wojewodzie 
zachodniopomorskiemu Tomaszowi Hincowi za możliwość 
spotkania. – Chciałbym pogratulować rządowi polskiemu inicjatywy 
zorganizowania Światowych Dni Morza właśnie w Polsce. Jest to dla 
IMO czas szczególny, bowiem właśnie w tym roku nasza organizacja 
obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. Ta rocznica zbiega się 
z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 
powiedział sekretarz generalny IMO Kitack Lim

The Secretary General of the IMO thanked the Head 
of the West Pomerania Province, Tomasz Hinc, for 
the meeting. ‘I would like to congratulate the Polish 
government on its initiative to organise the World Maritime 
Day Parallel Event in Poland. It is a special time for the IMO 
because this year our organisation is celebrating the 70th 
anniversary of its formation. This anniversary coincides 
with the 100th anniversary of the restoration of Poland’s 
independence,’ said IMO Secretary General, Kitack Lim
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Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation 

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Od lewej: Tomasz Hinc, Marek Gróbarczyk, Kitack Lim i Anna Moskwa. Na spotkaniu u wojewody zachodniopomorskiego

From the left: Tomasz Hinc, Marek Gróbarczyk, Kitack Lim and Anna Moskwa at the meeting in the West Pomeranian Provincial Office

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Po zakończonym spotkaniu w gabinecie wojewody zachodniopomorskiego zaproszeni goście udali się do Akademii Morskiej 
w Szczecinie, która kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę oficerską mechaników i nawigatorów

After the meeting in the office of the Head of the West Pomerania Province, the invited guests headed off to visit 
the Maritime University of Szczecin, where the highly qualified officer corps of mechanics and navigators are trained

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Spacer przedstawicieli polskiej gospodarki morskiej i sekretarza generalnego IMO wzdłuż Wałów Chrobrego. Goście podziwiali nadodrzańską sylwetkę miasta.  
Sekretarz generalny IMO Kitack Lim oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk na tarasie widokowym wzdłuż Odry Zachodniej

The representatives of the Polish maritime economy and the Secretary General of the IMO going for a walk along Chrobry Embankment. The guests were able to admire 
a view of the city from the perspective of the Oder river. IMO Secretary General, Kitack Lim, and Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, Marek Gróbarczyk, 
on the viewing terrace along the West Oder river

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Kadra Akademii Morskiej w Szczecinie w oczekiwaniu na przyjazd sekretarza generalnego i reprezentantów IMO 

The staff of the Maritime University of Szczecin in anticipation of the arrival of the Secretary General and representatives of the IMO

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż.w. prof. AM Wojciech Ślączka wita przybyłych na spotkanie gości 

Rector of the Maritime University of Szczecin, Professor Wojciech Ślączka, PhD Eng., Master Mariner, welcomes the guests 
as they arrive for the meeting

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Sekretarz generalny IMO z wizytą w szczecińskim Centrum Inżynierii Ruchu i Europejskim Centrum Szkoleń LNG

The Secretary General of the IMO visiting the Marine Traffic Engineering Centre and the European LNG Training Centre in Szczecin

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Europejskie Centrum Szkolenia LNG jako jedyne w Europie posiada cztery symulatory statku i symulator terminalu

The European LNG Training Centre is the only centre in Europe that has four ship simulators and a terminal simulator

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚUczestnicy wydarzenia byli pod wrażeniem rozwiązań technologicznych powstałych przy udziale polskich naukowców z Akademii Morskiej 
w Szczecinie. Centrum posiada unikatową na skalę Europy możliwość szkolenia profesjonalnych kadr do obsługi terminalu i rozwoju sektora LNG

The participants of the event were impressed by the technological solutions created with the involvement of Polish scientists from the Maritime 
University of Szczecin. The centre has the capability, unique within Europe, of training professional personnel for operation of the terminal and 
development of the LNG sector 
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚEuropejskie Centrum LNG dodatkowo posiada w swych strukturach centrum szkolenia ratownictwa morskiego, w którym kursanci nabierają 
zdolności reagowania w sytuacjach awaryjnych, zapoznają się z obsługą sprzętów oraz ćwiczą swoje umiejętności w technikach ratownictwa 
chemicznego, pożarowego i wodnego

The structures of the European LNG Training Centre also include a maritime rescue training centre, where trainees can acquire emergency 
response skills, learn to operate the equipment and develop their skills in chemical, fire and water rescue techniques
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

Szczecińskie Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego i Europejskie Centrum Szkolenia LNG wzbudziło duże zainteresowanie sekretarza generalnego IMO

The Secretary General of the IMO was extremely interested in the Marine Traffic Engineering Centre and the European LNG Training Centre in Szczecin
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk z dumą mówił o rozwiązaniach technologicznych polskich naukowców

Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, Marek Gróbarczyk, talked proudly about the technological solutions developed by Polish scientists
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Sekretarz generalny IMO oraz minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej z kadrą Akademii Morskiej przed gmachem 
Akademii Morskiej w Szczecinie

The Secretary General of the IMO and the Minister of Maritime 
Economy and Inland Navigation with the staff of the Maritime 
University of Szczecin in front of the MUS building in Szczecin
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Uczestnicy najważniejszego morskiego święta Narodów Zjednoczonych wzięli udział w koncercie symfonicznym, zatytułowanym „Michał Lorenc – najsłynniejsze kompozycje”

The participants of the UN’s most important maritime event attended a symphony concert entitled “Michał Lorenc’s most famous compositions”
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

45



fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, 
Marek Gróbarczyk, zaprosił zgromadzonych 
gości do wysłuchania koncertu „Michał Lorenc – 
najsłynniejsze kompozycje” 

Minister of Maritime Economy and Inland Navigation 
Marek Gróbarczyk inviting the guests to enjoy 
the concert entitled “Michał Lorenc’s most famous 
compositions”

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚKoncert symfoniczny najsłynniejszych kompozycji Michała Lorenca. 
Orkiestrą, złożoną z filharmoników szczecińskich, dyrygował Tadeusz Karolak

The symphony concert of Michał Lorenc’s most famous compositions.  
The orchestra from the Szczecin Philharmonic was conducted by Tadeusz Karolak
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

Losy orkiestry Filharmonii Szczecińskiej są jak V Symfonia Beethovena: kontrastujące tematy, atmosfera konfliktu, ból jednostki, kilka ślepych uliczek i gigantyczny 
triumf – słoneczny akord C-dur. Historia orkiestry sięga czasów powojennych, kiedy życie muzyczne w Szczecinie pełne było entuzjazmu, atmosfery wielkiej odbudowy 
i spontaniczności. Początki orkiestrowej symfoniki szczecinianie zawdzięczają pracy profesjonalistów i zapaleńców, muzycznych zawodowców i amatorów

The history of the Szczecin Philharmonic is similar to Beethoven’s Symphony No. 5: contrasting themes, an atmosphere of conflict, the pain of the individual, a few blind 
alleys and a huge triumph – with the jubilant final chord in C major. The history of the orchestra dates back to the post-war period, when Szczecin’s music life was full of 
enthusiasm in an atmosphere of large-scale restoration and spontaneity. The beginnings of the symphony orchestra in Szczecin were the result of the work of experts 
and enthusiasts, music professionals and amateurs alike
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Uczestnicy koncertu pod wrażeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza

The audience members at the concert were impressed by the Mieczysław Karłowicz Philharmonic Orchestra

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

51



fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

Podczas wyjątkowego koncertu uczestnicy wysłuchali czternastu najsłynniejszych kompozycji  
Michała Lorenca, w tym m.in.: „Wyjazd z Polski” z filmu „Różyczka”, „Ucieczka” z filmu „300 mil do nieba”  
czy „Uwielbiam cię siano wonne” – fragment suity muzycznej zatytułowanej „Światło prawdy”

The audience were treated to fourteen of Michał Lorenc’s most famous compositions during the exceptional 
concert, including “Wyjazd z Polski” [Departure from Poland] from the film “Różyczka” [Little Rose], “Ucieczka” 
[Escape] from the film “300 mil do nieba” (300 Miles to Heaven) and “Uwielbiam cię siano wonne” [I Love You, 
Aromatic Hay] – an extract from the musical suite “Światło prawdy” [The Light of Truth]
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

53



Koncert symfoniczny „Michał Lorenc – najsłynniejsze kompozycje” 
w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie

The symphony concert of “Michał Lorenc’s most famous 
compositions” in the Cathedral Basilica in Szczecin
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Bankiet na pokładzie żaglowca „Dar Młodzieży”

A banquet was held on board the Dar Młodzieży sailing ship

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Uczestnicy wydarzenia mieli znakomitą 
okazję do zwiedzenia najsłynniejszego 

w historii Polski żaglowca „Daru Młodzieży” 

The event participants had the opportunity 
to visit the Dar Młodzieży, the most famous 

sailing ship in Polish history

58



fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Kuluarowe rozmowy podczas bankietu  
na „Darze Młodzieży”

Unofficial conversations during the banquet  
on board the Dar Młodzieży
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,  
prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski wita sekretarza generalnego IMO 

Rector of Gdynia Maritime University, Professor Janusz Zarębski, 
PhD Eng., welcomes the Secretary General of the IMO
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski przed wyprawą w podróż dookoła świata 

Master Mariner Ireneusz Lewandowski before setting off on the round-the-world voyage
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Przyjęcie na pokładzie żaglowca to wspaniała okazja 
do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów  
i rozmów o współpracy

The reception on board the sailing ship was a wonderful 
opportunity to exchange experiences, make new contacts 
and discuss cooperation
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
Bankiet na pokładzie „Daru Młodzieży”

The banquet on board the Dar Młodzieży
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
Bankiet na pokładzie „Daru Młodzieży”

The banquet on board the Dar Młodzieży
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

Ceremonia otwarcia Światowych Dni Morza w Szczecinie. Widowisko artystyczne 
i pokaz multimedialny „Morska konstelacja” w wykonaniu Art Color Ballet

The opening ceremony of the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin 
 included an artistic performance and multimedia show entitled 

“Marine Constellation” performed by Art Color Ballet
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Art Color Ballet jest wielokrotnym zdobywcą nagród na światowych festiwalach 
bodypaintingu. Zespół współtworzą profesjonalni tancerze, pasjonaci sztuki 
tańca i malarstwa, performerzy, akrobaci, muzycy, plastycy i charakteryzatorzy. 
Spektakle Art Color Ballet są formą eksperymentów performance, w których 
artyści w nietypowy i oryginalny sposób łączą taniec, muzykę i malarstwo

Art Color Ballet has won many awards at world body painting festivals. 
The ensemble consists of professional dancers, enthusiasts of dancing 
and painting, performers, acrobats, musicians, visual artists and make-up 
artists. Art Color Ballet’s shows take the form of experiments in performance 
art, where the artists combine dance, music and painting in a unique and 
highly unconventional manner 
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Spektakl malarstwa ożywionego w połączeniu z muzyką 
w wykonaniu Art Color Ballet wprowadził uczestników 
w świat wielowymiarowej sztuki scenicznej

Art Color Ballet’s show of animated painting  
in combination with music introduced the audience  
to the world of multi-dimensional stage art 
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Uroczyste otwarcie

Gospodarzem święta Narodów Zjednoczonych był Marek Gróbarczyk, 
minister gospodarki morskiej i  żeglugi śródlądowej, który przywitał 
przybyłych na konferencję gości z całego świata. Minister podkreślił 
szczególne znaczenie wyboru miejsca organizacji Światowych Dni Mo-
rza. Szczecin jest dla Polski miejscem o istotnym znaczeniu dla gospo-
darki morskiej. Tu gospodarka morska zawsze tętniła życiem. Najszyb-
sze transatlantyki świata powstały właśnie w szczecińskich stoczniach. 
Również wybór Łasztowni, jako miejsca organizacji konferencji, nie jest 
bez znaczenia. Łasztownia znajduje się w centralnej części Szczecina. 
Jej nazwa wywodzi się od łacińskich słów lastagium, lestagium, lasta-
dium, które określały ciężar ładunku. Wschodnie, południowe i północne 
krańce wyspy obramowane są wodami Parnicy, Kanału Zielonego, Odry 
Zachodniej, Duńczycy i Kanału Wrocławskiego. Od 1283 roku wyspa wy-
korzystywana była do celów portowych. To właśnie tutaj przypływały 
i stąd odpływały niegdyś statki z całego świata.
Po krótkim widowisku artystycznym swoje wystąpienia inauguracyj-
ne wygłosili Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej, oraz Kitack Lim, sekretarz generalny Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej. Marek Gróbarczyk zadeklarował, że Polska chce 
zwiększyć swoją aktywność na forum IMO i wejść w skład jej Rady, do 
grona której należy 40 państw członkowskich. Kitack Lim z uznaniem 
wypowiadał się na temat przygotowanej w Szczecinie konferencji, pod-
kreślając, że Światowe Dni Morza są jednym z najważniejszych wydarzeń 
w kalendarzu IMO. Słowo do uczestników Światowych Dni Morza skiero-
wał także Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. List od-
czytał Paweł Mucha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP: To dla 
nas ogromna satysfakcja i duma, że Polska jako pierwszy kraj w Europie 
Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego jest gospodarzem 
tego największego święta morskiego Narodów Zjednoczonych – pisał 
prezydent. W  swoim liście zaznaczył, że Polska kontynuuje obecnie 
chlubne dziedzictwo morskie: Pragniemy, aby sektor morski należał do 
wiodących segmentów polskiej gospodarki. Ostatnie lata są potwier-
dzeniem nie tylko naszych ambicji, lecz także świadectwem polskiego 
potencjału i osiągnięć, które sprawiają, że nasz kraj może odgrywać nad 
Bałtykiem, jak również w morskiej współpracy Europy i świata, coraz bar-
dziej znaczącą rolę. Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, prze-
czytał również przesłanie od premiera Mateusza Morawieckiego: Polska 
coraz lepiej wykorzystuje szanse i możliwości związane z położeniem nad 
Morzem Bałtyckim. Główne porty morskie osiągają rekordowe wzrosty 
przeładunków. Chcemy, by w polskich stoczniach budowane były nowo-
czesne i unikatowe statki. Jesteśmy zdeterminowani, by polski przemysł 
stoczniowy – kluczowe ogniwo naszej gospodarki – wrócił na należne mu 
miejsce. Po latach Polska zwraca się ku morzu. 
Po przemówieniach zaproszeni goście obejrzeli film „Polska Morska”, 
przedstawiający historię polskiej gospodarki morskiej od momentu 
uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku aż po czasy współ-
czesne. fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

76



Official opening ceremony

The  host of the  UN’s biggest maritime celebration was Marek 
Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, and 
during the opening ceremony he welcomed the many guests from all 
around the world and underlined the particular significance of the place 
which had been chosen to host the World Maritime Day Parallel Event 
2018. Szczecin plays an important role in the Polish maritime economy, 
and the maritime economy has always been a crucial part of life in 
Szczecin, with several of the world’s fastest ocean liners having been 
built in the city’s shipyards. The choice of Łasztownia as the venue for 
the conference was also significant as it is located in the central part 
of Szczecin and its name originates from the Latin words ‘lastagium’, 
‘lestagium’ and ‘lastadium’ which specified the weight of cargo. With 
its eastern, southern and northern edges surrounded by the waters of 
Parnica, the Green Canal, the Western Oder, Duńczyca and the Wrocław 
Canal, the  island has been used as a seaport since 1283, with ships 
departing and arriving there from all around the world.
During the opening ceremony, a short artistic performance was followed 
by welcome speeches from Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime 
Economy and Inland Navigation, and Kitack Lim, IMO Secretary General. 
Marek Gróbarczyk declared that Poland would like to become more active 
on the IMO forum and join the Council, which is comprised of 40 member 
states. Kitack Lim spoke appreciatively about the fact the conference 
was being prepared in Szczecin and he underlined the importance of 
the World Maritime Day Parallel Event in the IMO’s calendar. President 
of Poland, Andrzej Duda, also addressed a message to the attendees 
of the event in a letter which was read out by Paweł Mucha, Secretary 
of State in the Chancellery of the President of Poland: ‘It is a source 
of huge satisfaction and pride for us that Poland is the first country in 
Central and Eastern Europe and the Baltic Sea region to host the United 
Nations’ largest maritime celebration,’ wrote the President. In his letter, 
he remarked that Poland was continuing its illustrious maritime heritage: 
‘We would like the maritime sector to be one of the leading segments 
of the  Polish economy. The  last few years are confirmation of our 
ambitions and bear testimony to Polish potential and achievements 
which mean that our country can play an increasingly important role 
in the Baltic Sea region and in maritime co-operation between Europe 
and the world.’ Tomasz Hinz, Head of the West Pomerania Province, also 
read out a message from Prime Minister Mateusz Morawiecki: ‘Poland 
is making increasing use of the chances and opportunities connected 
with its location on the Baltic Sea, and our main seaports are achieving 
record increases in transshipments. We would like Polish shipyards to 
be constructing modern and unique ships. We are determined to help 
the Polish shipbuilding industry, which is an essential link in our economy, 
to regain its rightful position. After many years, Poland is again looking 
out to sea.’
Following these speeches, the invited guests watched a film entitled 
Polska Morska [Maritime Poland], which presented the history of the Polish 
maritime economy from the restoration of Polish independence in 1918 
until the present day.

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Słowo do uczestników Światowych Dni Morza w Szczecinie skierował Andrzej Duda, prezydent RP.  
List odczytał Paweł Mucha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

President of Poland, Andrzej Duda, sent a message to the participants of the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin. 
His letter was read out by Paweł Mucha, Secretary of State in the Chancellery of the President of Poland

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Przesłanie do uczestników Światowych Dni Morza w Szczecinie skierował także Mateusz Morawiecki, premier RP,  
które odczytał Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski 

Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, also addressed a message to the participants of the World  
Maritime Day Parallel Event in Szczecin; it was read out by Tomasz Hinc, Head of the West Pomerania Province

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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13 czerwca 2018 roku do Szczecina przybyli goście z całego świata. Sekretarz generalny wraz z reprezentacją 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej, członkowie Rady IMO w randze ministrów, stali przedstawiciele akredytowani 
przy IMO oraz przedstawiciele administracji morskich z ponad czterdziestu państw świata

On 13th June 2018, guests from all around the world converged on Szczecin. They included the Secretary General and 
representatives of the International Maritime Organization, members of the IMO Council holding the rank of ministers, 
permanent representatives accredited with the IMO and representatives of maritime administrations from over 
40 countries around the world
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Sesja Plenarna IMO 70 – historia i przyszłość

Najważniejszą częścią obchodów Światowych Dni Morza w Szczecinie były 
konferencje i zaplanowane dyskusje w ramach poszczególnych paneli te-
matycznych. 
„IMO 70: Spoglądając w przeszłość – patrząc w przyszłość” – tak zatytu-
łowano sesję plenarną, która stanowiła wstęp do otwartych dyskusji w ra-
mach Światowych Dni Morza w Szczecinie. Wzięli w niej udział Frederick 
Kenney, dyrektor Działu Spraw Prawnych i Spraw Zagranicznych IMO, oraz 
Xiaojie Zhang, przewodniczący Rady IMO. Mówiono o bogatej historii IMO 
i powodach jej powołania (ustalanie wspólnych przepisów dla światowej 
żeglugi). 
Zdaniem Fredericka Kenneya, IMO obecnie stara się zmienić swój tryb dzia-
łania, przyjmując strategię opartą bardziej na profilaktyce. Podkreślił, że 
w dorobku organizacji jest ponad 50 konwencji stanowiących zbiór praw 
stosowanych w światowej żegludze. Te regulacje tworzone przez 70 lat 
istnienia IMO zapewniają żeglugę na czystych oceanach. 
Xiaojie Zhang w swoim wystąpieniu mówił o teraźniejszości i przyszłości 
organizacji. Zwrócił uwagę, że na lata 2018–2023 IMO przyjęła nową stra-
tegię, która ma sprostać współczesnym wyzwaniom żeglugi. Jego zdaniem, 
należy poświęcić uwagę przede wszystkim ludziom, ponieważ to oni osta-
tecznie powinni czerpać zyski z rozwoju technicznego. Należy kłaść ogrom-
ny nacisk na edukację i szkolenie, na szacunek dla człowieka, równość płci 
i prawa kobiet – dodał.
Frederick Kenney i Xiaojie Zhang podkreślali, że istotą sukcesu jest so-
lidarne działanie wszystkich krajów członkowskich, a także gotowość do 
kompromisów dla dobra wspólnego światowej żeglugi. 

IMO 70 Plenary Session – history and future

The central part of the World Maritime Day celebrations in Szczecin was 
the conferences and discussions held during individual thematic panels.
“IMO 70: Looking Back/Looking Forward” was the  title of the  plenary 
session which constituted the  starting point for the  open discussions 
within the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin. The session was 
attended by Frederick Kenney, Director of the Legal and External Relations 
Division at the IMO, and Xiaojie Zhang, Chairman of the IMO Council, and 
featured discussions about the rich history of the IMO and the reasons why 
it was established (to agree on common regulations for global shipping).
In his speech, Frederick Kenney said that the IMO was trying to change its 
procedures by adopting a strategy based more on preventive measures. 
He stressed that the organisation had developed more than 50 conventions 
which now constitute the set of laws which apply in all global shipping. 
Created over the  70 years that the  IMO has been in existence, these 
regulations ensure that ships can sail on clean oceans. 
Xiaoijie Zhang’s speech referred to the  current and future activity 
of  the  organisation and he remarked that the  IMO had adopted a  new 
strategy for the years 2018–2023 in order to meet the modern challenges 
facing shipping. In his opinion, it was necessary to focus mainly on people, 
as it is they who should ultimately profit from technological development. 
‘Particular emphasis should be placed on education and training, respect 
for human beings, gender equality and women’s rights,’ he added.
Frederick Kenney and Xiaojie Zhang both stressed that the  essence 
of success for the organisation is the joint activity of all member states 
and their readiness to compromise for the common good of global shipping.
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Frederick Kenney, dyrektor Działu Spraw Prawnych i Spraw Zagranicznych IMO, podkreślił, że w dorobku IMO jest ponad 50 konwencji stanowiących  
zbiór praw stosowanych w światowej żegludze. Te regulacje tworzone przez 70 lat istnienia IMO zapewniają żeglugę na czystych oceanach

Frederick Kenney, Director of the Legal and External Relations Division at the IMO, underlined the fact that the IMO has prepared over 50 conventions which constitute  
the set of laws applied in global shipping. Created during the course of the 70 years of the IMO’s existence, these regulations ensure it’s possible to sail on clean oceans

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Xiaojie Zhang, przewodniczący Rady IMO, podkreślił, że istotą sukcesu jest solidarne działanie wszystkich 
krajów członkowskich, a także gotowość do kompromisów dla dobra wspólnego światowej żeglugi

Xiaojie Zhang, Chairman of the IMO Council, emphasised that the key to success is all the member states 
acting together and their readiness to compromise for the common good of global shipping

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Wystąpienie otwarcia  
Kate D Adamson o przyszłości żeglugi
Kate D Adamson, światowej sławy ekspertka zajmująca się prognozowa-
niem globalnych trendów w sektorze morskim i autorka książek poświę-
conych przyszłym trendom rozwoju ludzkości, zaprezentowała wykład 
pt. „Przyszłość żeglugi”, w którym, wychodząc od realiów obecnych czasów, 
zapowiadała kres bezpiecznego planowania i kreowania wizji przyszłości. 
Słuchaczom swojego wykładu radziła, aby przygotować się na duże zmiany 
w otaczającym świecie; w obliczu żeglugi i autonomicznych statków może 
się okazać, że pewne zawody będą zupełnie niepotrzebne. W jej przeko-
naniu, by przygotować się do rewolucyjnych zmian, trzeba jak najszybciej 
tradycyjną biurokrację zastępować inteligentnym zarządzaniem danych. 

Keynote speech 
Kate D Adamson on the future of shipping
Kate D Adamson, a  world-famous expert specialising in forecasting 
global trends in the maritime sector and the author of books about future 
trends in human development, presented a lecture entitled “The Future 
of Shipping” in which, taking the current reality as the starting point, she 
foretold the end of the period of safe planning and of creating plans for 
the future. She advised her audience to be prepared for huge changes 
in the surrounding world; in the face of shipping and autonomous ships, 
certain professions may prove completely redundant. In her view, in order 
to prepare for revolutionary changes, it would be necessary to replace 
traditional bureaucracy with smart data management.

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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I PANEL DYSKUSYJNY 
Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku
Uczestnicy panelu próbowali znaleźć odpowiedzi na dwa podstawowe py-
tania: jak rozwój żeglugi wpływa obecnie i będzie wpływał w przyszłości na 
środowisko naturalne oraz jaka będzie żegluga przyszłości? 
W swoim wystąpieniu Harry Conway, zastępca przewodniczącego Komite-
tu Ochrony Środowiska Morskiego IMO, stwierdził, że IMO, wprowadzając 
nowe dyrektywy, stara się godzić interesy wszystkich swoich członków, 
a kompleksowe działania podejmowane przez organizację zmierzają do 
urzeczywistnienia idei „zielonej żeglugi”. Richard Mason, przedstawiciel 
Komisji Europejskiej przy IMO, podkreślił, że istotną kwestią jest ograni-
czenie ilości siarki w paliwach żeglugowych, co z pewnością przyczyni 
się do lepszej ochrony środowiska. Jon Rysst, wiceprezes grupy DNV-GL, 
zwrócił uwagę na nowe rozwiązania proekologiczne, które są wyzwaniem 
dla towarzystw klasyfikacyjnych. Przykładem jest norweski producent 
nawozów, firma Yara, która transportuje swoje produkty z fabryki do por-
tu samochodami ciężarowymi, ale zamierza zastąpić je, używając auto-
nomicznego statku. James Sutcliffe, prezes Port Evolution Management, 
zwrócił uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na kwestie ochrony 
środowiska w odniesieniu do żeglugi. O aktualnej sytuacji Portu Gdynia, 
ze szczególnym uwzględnieniem planów inwestycyjnych związanych z bu-
dową nowego Portu Zewnętrznego, mówił wiceprezes Portu Gdynia Piotr 
Nowak, który uważa, że przyszłością tego portu są rozwiązania z zakresu 
technologii LNG.

1ST DISCUSSION PANEL 
Green and Smart Shipping
The panel participants tried to find the answers to two basic questions: how 
the development of shipping currently impacts on the natural environment 
and how it will do so in the future, and also what shipping of the future will 
be like.
Harry Conway, Vice-Chair of the  IMO’s Marine Environment Protection 
Committee, made a speech in which he stated that the goal of the IMO is to 
reconcile the interests of all its members when introducing new directives 
and that the comprehensive actions being undertaken by the organisation 
were aimed at making “green shipping” a reality. Richard Mason, Accredited 
Representative of the European Commission to the IMO, stressed that it 
was important to reduce the quantity of sulphur in shipping fuels as that 
would improve the level of environmental protection. Jon Rysst, Senior 
Vice-President DNV-GL, drew the  participants’ attention to new pro-
ecological solutions that posed a challenge for classification societies. 
One example of this is Yara – a Norwegian fertiliser manufacturing company 
that transported its products in trucks from the factory to the port, but 
intended to replace them with an autonomous ship. James Sutcliffe, CEO of 
Port Evolution Management, highlighted the need to look more broadly at 
environmental protection issues with regard to shipping, while Piotr Nowak, 
Vice-Chairman of the Port of Gdynia, talked about the current situation 
in  the  port, especially with regard to the  investment plans concerning 
the  construction of a  new External Port. In his opinion, the  future of 
the Gdynia port lies in LNG-related technologies.

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Wiceprezes Zarządu Portu Gdynia Piotr Nowak 
mówił o aktualnych planach inwestycyjnych 
związanych z budową nowego Portu 
Zewnętrznego. Przyszłością portu są 
rozwiązania z zakresu technologii LNG

Piotr Nowak, Vice-President 
of the Management Board of the Port 
of Gdynia, talked about the current investment 
plans concerning the construction of the new 
External Port, the future of which lies 
in solutions related to LNG technologies

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Wiceprezes Grupy DNV-GL Jon Rysst zwrócił 
uwagę na nowe rozwiązania proekologiczne, 
które są wyzwaniem dla towarzystw 
klasyfikacyjnych. Przykładem jest norweski 
producent nawozów, firma Yara, która 
transportuje swoje produkty z fabryki 
do portu samochodami ciężarowymi, 
ale zamierza zastąpić je, używając 
autonomicznego statku

Jon Rysst, Senior Vice-President at DNV-GL, 
drew the participants’ attention to new 
pro-ecological solutions that posed 
a challenge for classification societies, 
with one example being Yara – a Norwegian 
fertiliser manufacturing company that used 
to transport its products in trucks from 
the factory to the port, but now intends 
to replace them with an autonomous ship

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

Richard Mason, przedstawiciel Komisji 
Europejskiej przy IMO, podkreślił, że istotną 

kwestią jest ograniczenie ilości siarki 
w paliwach żeglugowych, co z pewnością 

przyczyni się do lepszej ochrony środowiska

Richard Mason, Representative 
of the European Commission at the IMO, 

stressed the importance of reducing 
the quantity of sulphur in shipping 

fuels as that would improve the level 
of environmental protection

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Harry Conway, zastępca przewodniczącego 
Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego 
IMO, stwierdził, że kompleksowe działania 
podejmowane przez organizację zmierzają 
do urzeczywistnienia idei „zielonej żeglugi”

Harry Conway, Vice-Chair of the IMO’s 
Marine Environment Protection Committee, 
stated that the comprehensive actions being 
undertaken by the organisation were aimed 
at making “green shipping” a reality

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

James Sutcliffe, prezes Port Evolution 
Management, zwrócił uwagę na konieczność 

szerszego spojrzenia na kwestie ochrony 
środowiska w odniesieniu do żeglugi. 

Stwierdził, że oprócz kwestii związanych 
z emisją szkodliwych substancji do 

atmosfery trzeba mówić o konieczności 
oczyszczania wód balastowych przed 

zrzuceniem ich do morza, a także o ochronie 
środowiska w portach

James Sutcliffe, President of Port Evolution 
Management, highlighted the need for 

a broader perspective on environmental 
issues in relation to shipping. He said that 

apart from the issues related to the emission 
of harmful substances into the atmosphere, 

it’s also important to discuss the need 
to treat ballast water before it is discharged 

into the sea, as well as environmental 
protection in ports 

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Frederick Kenney, dyrektor Działu Spraw Prawnych i Spraw Zagranicznych IMO

Frederick Kenney, Director of Legal and External Relations Division at the IMO

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, udziela wywiadu prasowego 
dla dziennikarzy z prywatnych oraz państwowych stacji telewizyjnych i radiowych

Anna Moskwa, Deputy Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, gives a press interview 
to journalists from various private and state-owned TV and radio stations

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Wiceminister ministerstwa transportu Republiki Południowej Afryki Lydia M. Chikunga i minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk

South Africa’s Deputy Minister of Transport, Lydia M. Chikunga, and the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, Marek Gróbarczyk
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Minister rozwoju infrastruktury i przewodniczący federalnego urzędu transportu Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
Abdullah Belhaif Al Nuaimi i minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk 

The UAE’s Minister of Infrastructure Development and Chairman of the Federal Transport Authority,  
Abdullah Belhaif Al Nuaimi, and the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, Marek Gróbarczyk
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Debata wysokiego szczebla na poziomie ministrów transportu 
i gospodarki morskiej z trzynastu krajów członkowskich 

IMO z udziałem sekretarza generalnego Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej Kitacka Lima. Dyskusje koncentrowały 

się wokół tematów ekologicznej i inteligentnej żeglugi 
oraz właściwego budowania potencjału żeglugowego. 

Przeprowadzono owocną wymianę poglądów na temat 
„czwartej rewolucji przemysłowej” i jej wpływu na sektor 

morski. Zwrócono uwagę na zwiększającą się digitalizację 
statków i sztuczną inteligencję

The high-level roundtable debate involving the ministers 
of transport and maritime economy from 13 member 
states of the IMO, with IMO Secretary General Kitack 

Lim in attendance. The discussions focused on topics 
of green and smart shipping and the proper development 
of the shipping potential. A fruitful exchange of opinions 

on the “fourth industrial revolution” and its impact 
on the shipping sector took place, with the participants also 
highlighting the increasing digitisation of ships and the use 

of artificial intelligence

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚSekretarz generalny IMO Kitack Lim oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk

Kitack Lim, IMO Secretary General, and Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation 
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚAnna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Anna Moskwa, Deputy Minister of Maritime Economy and Inland Navigation

99



fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚDebata wysokiego szczebla ministrów transportu i gospodarki morskiej 

The high-level debate involving ministers of transport and maritime economy
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚDebata wysokiego szczebla ministrów transportu i gospodarki morskiej 

The high-level debate involving ministers of transport and maritime economy
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚDebata wysokiego szczebla ministrów transportu i gospodarki morskiej 

The high-level debate involving ministers of transport and maritime economy
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Rafał Góralski, właściciel GeoVS

Rafał Góralski, owner of GeoVS

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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II PANEL DYSKUSYJNY 
Big Data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze
Paneliści zastanawiali się, jak będzie wyglądać żegluga, kiedy digitalizacja 
stanie się rzeczywistością. Według Rafała Góralskiego, właściciela firmy 
GeoVS, szczegółowa analiza informacji i badanie wzajemnych zależności 
mogą przyczynić się do rozwoju sektora żeglugowego. Dimitrios Dalaklis, 
profesor World Maritime University, mówił z kolei o dobie cyfrowej rewolucji 
i zmianie pojęcia samego statku. Wyjaśnił, iż do eksploatacji wchodzą stat-
ki bezzałogowe, autonomiczne, sterowane zdalnie, więc dotychczasowe 
rozumienie słowa „statek” ulega zasadniczej modyfikacji. W swojej prezen-
tacji Peter Broadhurst, wiceprezes ds. bezpieczeństwa i ochrony w Inmar-
sat Maritime, mówił na temat odpowiedniego sposobu zbierania danych 
i zwrócił uwagę, że analizowanie ich może przyczynić się do znacznych 
oszczędności w żegludze. O zagrożeniach wynikających z upowszechniania 
technologii cyfrowych mówił Mark Milford, wiceprezes ds. bezpieczeństwa 
cybernetycznego w Wärtsilä, który stwierdził, że również branża żeglugowa 
jest narażona na różnego rodzaju ataki hakerów. Odpowiedzią na zagroże-
nie może być nie tylko tworzenie coraz doskonalszych systemów zabezpie-
czeń, ale także wymiana informacji. Charlotte Ahrendt Steen, wicedyrektor 
generalny Duńskiego Urzędu Morskiego, zwracała uwagę na konieczność 
wprowadzenia regulacji prawnych dostosowanych do ery cyfrowej, ponie-
waż gromadzenie danych musi przede wszystkim uwzględniać poprawę 
cyberbezpieczeństwa. 

2ND DISCUSSION PANEL 
Big Data and Cyber Security in Shipping
The panellists considered how shipping would look when digital reality 
became reality. According to Rafał Góralski, the  owner of GeoVS, 
a  detailed analysis of the  available information and an examination of 
interdependencies may aid the  development of the  shipping industry. 
Dimitrios Dalaklis, a  professor at the  World Maritime University, spoke 
about the digital revolution age and the change to the concept of the ship 
itself, explaining the previous meaning of the word “ship” was subject to 
essential modification with remotely-controlled autonomous unmanned 
ships now being put into operation. In his presentation, Peter Broadhurst, 
Senior Vice-President of Safety and Security at Inmarsat Maritime, spoke 
about the  appropriate method of data collection, remarking that such 
analysis may generate large savings in the shipping industry. The threats 
resulting from the dissemination of digital technologies, meanwhile, were 
discussed by Mark Milford, Vice-President of Cyber Security at Wärtsilä, 
who stated that the shipping industry was also exposed to various kinds 
of hacking attacks. These threats could be counteracted not only through 
the  development of constantly-improving security systems, but also 
through the exchange of information. Charlotte Ahrendt Steen, Deputy 
Director General at the Danish Maritime Authority, highlighted the need to 
introduce legal regulations adapted to the digital age as the collection of 
data must primarily involve the improvement of cyber security.
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Big Data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze. Według Rafała Góralskiego, 
właściciela firmy GeoVS, szczegółowa analiza informacji oraz badanie wzajemnych 
zależności mogą przyczynić się do rozwoju sektora żeglugowego

Big Data and Cyber Security in Shipping. According to Rafał Góralski, the owner 
of GeoVS, a detailed analysis of the available information and an examination 
of interdependencies may aid the development of the shipping industry

Dimitrios Dalaklis, profesor World Maritime University, mówił o dobie cyfrowej 
rewolucji i zmianie pojęcia samego statku. Dzisiaj do eksploatacji wchodzą statki 
bezzałogowe, autonomiczne, sterowanie zdalnie, więc dotychczasowe rozumienie 
słowa „statek” ulega zasadniczej modyfikacji

Dimitrios Dalaklis, a professor at the World Maritime University, spoke about 
the age of the digital revolution and the changing concept of the ship. Today, 
the very meaning of the word “ship” is undergoing essential modification, with 
remotely-controlled autonomous unmanned ships being put into operation108



Peter Broadhurst, wiceprezes ds. bezpieczeństwa i ochrony w Inmarsat Maritime, 
mówił na temat odpowiedniego sposobu zbierania danych i zwrócił uwagę, że 
analizowanie ich może przyczynić się do znacznych oszczędności w żegludze

Peter Broadhurst, Senior Vice-President of Safety and Security at Inmarsat 
Maritime, spoke about the appropriate methods of data collection and highlighted 
the fact that analysing them may generate large savings in the shipping industry

Mark Milford, wiceprezes ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w Wärtsilä, mówił 
o zagrożeniach wynikających z upowszechniania technologii cyfrowych, stwierdził 
również, że branża żeglugowa jest narażona na różnego rodzaju ataki hakerów

Mark Milford, Vice-President of Cyber Security at Wärtsilä, talked about  
the threats resulting from the dissemination of digital technologies and the fact 
that the shipping industry is exposed to various kinds of hacking attacks

Charlotte Ahrendt Steen, wicedyrektor generalny Duńskiego 
Urzędu Morskiego, zwróciła uwagę na konieczność 
wprowadzenia regulacji prawnych dostosowanych do ery 
cyfrowej, ponieważ gromadzenie danych musi przede 
wszystkim uwzględniać poprawę cyberbezpieczeństwa

Charlotte Ahrendt Steen, Deputy Director General at 
the Danish Maritime Authority, highlighted the need 
to introduce legal regulations adapted to the digital 
age as the collection of data must primarily involve 
the improvement of cyber security

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Przedstawiciele delegacji chińskiej w świetnych humorach na pokładzie „Daru Młodzieży”

The representatives of the Chinese delegation were in an excellent mood on board the Dar Młodzieży

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚSpotkanie bilateralne na pokładzie „Daru Młodzieży”

Bilateral meeting on board the Dar Młodzieży
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚOd lewej: Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej, Lydia M Chikunga, wiceminister transportu Republiki Południowej Afryki, kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski. 
Na mostku kapitańskim „Daru Młodzieży”

From the left: Anna Moskwa, Deputy Minister of Maritime Economy and Inland Navigation; Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy 
and Inland Navigation; Lydia M. Chikunga, South African Deputy Minister of Transport; and Master Mariner Ireneusz Lewandowski.  
On the captain’s bridge of the Dar Młodzieży
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚOd lewej: wiceadmirał Jorge Manuel Sáinz Zamorano, dyrektor generalny Kapitanatów Portów i Spraw Morskich Meksyku, Marek Gróbarczyk, 
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Lydia M Chikunga, wiceminister transportu Republiki Południowej Afryki 

From the left: Vice-Admiral Jorge Manuel Sáinz Zamorano, Director General of Harbour Master’s Offices and Maritime Affairs from Mexico; 
Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation; Lydia M. Chikunga, South African Deputy Minister of Transport
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚKhaw Boon Wan, minister infrastruktury i transportu Singapuru oraz Marek Gróbarczyk, 
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Khaw Boon Wan, Singapore’s Minister of Infrastructure and Transport, and Marek Gróbarczyk, 
Minister of Maritime Economy and Inland Navigation
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

Na pokładzie „Daru Młodzieży”: kpt. ż.w. Ireneusz Lewandowski  
oraz Khaw Boon Wan, minister infrastruktury i transportu Singapuru 

On board the Dar Młodzieży: Master Mariner Ireneusz Lewandowski 
and Khaw Boon Wan, Singapore’s Minister of Infrastructure and Transport
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III PANEL DYSKUSYJNY 
Żegluga morska w obliczu  
nowych szlaków transportowych

Wraz z ociepleniem klimatu w rejonie arktycznym coraz więcej się dyskutuje 
o nowym szlaku żeglugowym, który byłby najkrótszą drogą morską łączącą 
Chiny z Europą. Jest to zbieżne z obecnym trendem, przejawiającym się 
m.in. ogłoszeniem przez rząd chiński tzw. Arktycznego Jedwabnego Szlaku. 

Żegluga inteligentna i ekologiczna 

Ważnym punktem wydarzenia była debata wysokiego szczebla z udziałem 
sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima, w którym wzięło udział trzyna-
stu ministrów państw członkowskich. Dyskusja skoncentrowana była wo-
kół tematów ekologicznej i inteligentnej żeglugi oraz właściwego budowa-
nia potencjału żeglugowego. Ministrowie podkreślili historyczne przyjęcie 
początkowej strategii IMO z kwietnia 2018 roku dotyczącej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych statków i spojrzeli w przyszłość, rozważając poten-
cjalne środki do wdrożenia i osiągnięcia strategii. Podkreślili także, że pla-
nowane obniżenie limitu siarki w oleju napędowym (z 3 proc.) do 0,5 proc. 
od 2020 roku pozwoli zmniejszyć wpływ na środowisko. Przeprowadzono 
również owocną wymianę poglądów na temat „czwartej rewolucji prze-
mysłowej” i jej wpływu na sektor morski. Zwrócono szczególną uwagę na 
zwiększającą się digitalizację statków i sztuczną inteligencję. 
Ministrowie dyskutowali także na temat obecnego oraz przyszłego poten-
cjału żeglugowego oraz technicznej współpracy w celu bieżącego wprowa-
dzania standardów IMO na nowo budowanych statkach. 

3RD DISCUSSION PANEL 
Shipping in the Face  
of the New Transport Routes

With the warming of the climate in the Arctic region, there is now greater 
discussion of a  new shipping route that could form the  shortest sea 
connection between China and Europe. This fits with the current trend 
manifested, among other things, in the announcement of the Arctic Silk 
Route by the Chinese government.

Green and Smart Shipping

An important part of the  event was a  high-level roundtable meeting 
involving IMO Secretary General, Kitack Lim, and 13 ministers from 
the member states. The discussion focused on the topics of green and 
smart shipping and the  proper development of the  shipping potential. 
The ministers confirmed the historical adoption of the IMO’s initial strategy 
from April 2018 regarding the reduction of greenhouse gas emissions by 
ships and looked ahead to the future as they considered potential methods 
for implementing and accomplishing that strategy. They also underlined 
that the planned decrease in the sulphur limit in diesel oil to 0.5% from 
2020 (down from 3.0%) will help to reduce the impact on the environment. 
There was also a fruitful exchange of opinions on the “fourth industrial 
revolution” and its impact on the shipping sector, with the participants 
highlighting the increasing digitisation of ships and artificial intelligence. 
Moreover, the ministers discussed the current and future shipping potential 
and technical co-operation in order to ensure the ongoing implementation 
of IMO standards on new ships.
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Simon Bennett, reprezentujący 
Międzynarodową Izbę Żeglugi, podkreślił, 
że Kodeks polarny IMO jest przykładem 
dobrej współpracy. Zwrócił uwagę, że branża 
żeglugowa zawsze otwierała nowe szlaki. 
Północny Szlak Morski jest alternatywą 
dla Kanału Sueskiego, jednak na razie tylko 
potencjalną

Simon Bennett, representing 
the International Chamber of Shipping, 
highlighted the IMO’s Polar Code 
as an example of good co-operation 
and he pointed out that the shipping 
industry has always opened new routes. 
The Northern Sea Route is an alternative 
to the Suez Canal, though only a potential 
one for the time being

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

Heike Deggim, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa Morskiego IMO, zauważyła, 

że na zapisy Kodeksu polarnego wpływają 
konwencje Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej: SOLAS, MARPOL, STCW i UNCLOS

Heike Deggim, Director of the Maritime 
Safety Division at the IMO, noted 

that the provisions of the Polar Code 
were influenced by the conventions 

of the International Maritime Organization: 
SOLAS, MARPOL, STCW and UNCLOS

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Jan Jakub Solski, polski naukowiec 
mieszkający i prowadzący badania 
w Norwegii (reprezentujący Uniwersytet 
w Tromsø), omówił reżim prawny dotyczący 
żeglugi na Północnym Szlaku Morskim 
w kontekście konwencji UNCLOS

Jan Jakub Solski, a Polish scientist living 
and conducting research in Norway 
(representing the University of Tromsø), 
discussed the legal regime regarding 
shipping on the Northern Sea Route  
in terms of the UNCLOS convention

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

Profesor Dimitrios Dalaklis ze Światowego 
Uniwersytetu Morskiego zwrócił uwagę, 

że Kodeks polarny jest bardzo ważną 
konwencją IMO, której powstanie nie 

poprzedziła żadna katastrofa morska. 
Zdaniem profesora przez najbliższe 

20–30 lat szlak północny raczej 
nie będzie miał dużego znaczenia

Professor Dimitrios Dalaklis from the World 
Maritime University remarked that the Polar 

Code was a very important convention 
of the IMO that had not been preceded by 

any maritime catastrophe. In the professor’s 
opinion, the Northern Sea Route should 

not play a significant role for another 
20–30 years

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Wyjątkowy koncert Johna Jamesa i Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie 

John James and the Choir of the Maritime University of Szczecin gave an exceptional performance

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch. 
Zespół szybko stał się wizytówką Szczecina i regionu, szerząc morską tradycję w kraju 
i poza jego granicami. Blisko stuosobowa grupa ma na swoim koncie setki koncertów, 
kilkanaście międzynarodowych tournée, kilkadziesiąt głównych nagród uzyskanych 
na prestiżowych festiwalach chóralnych w kraju i za granicą, liczne prawykonania dzieł 
muzyki współczesnej, w tym o tematyce marynistycznej

The Choir of the Maritime University of Szczecin under the direction of Sylwia 
Fabiańczyk-Makuch, PhD. The ensemble has quickly become the pride of Szczecin 
and the surrounding region by promoting the maritime tradition in Poland and abroad. 
The 100-strong group has performed hundreds of concerts, toured internationally and 
won dozens of top awards at prestigious choir festivals both in Poland and abroad. 
It often premieres contemporary music pieces, including works with maritime themes
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

126



fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

Wyjątkowy koncert w rytmie muzyki soul

The audience enjoyed an exceptional soul music concert
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

John James porwał publiczność do tańca 
swoją pozytywną energią i funkowymi 

aranżacjami. Tego show uczestnicy 
Światowych Dni Morza nie zapomną

With his positive energy and funk 
arrangements, John James captivated 

the audience and gave a performance that 
the participants of the World Maritime Day 

Parallel Event will never forget
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

John James dał popis prawdziwego live vocalu. To prawdziwe 
show, które daleko wykracza poza ramy zwykłego koncertu

John James showed off his live vocal prowess in a show that 
was so much more than just an ordinary concert
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fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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IV PANEL DYSKUSYJNY  
Przyszłość morskiego rynku pracy
W sesji plenarnej swoje wystąpienia zaprezentowali: Cleopatra Doumbia-
-Henry, rektor Światowego Uniwersytetu Morskiego; Despina Panayiotou 
Theodosiou, prezes organizacji WISTA International; Mariano Saul, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Portów i Żeglugi Śródlądowej Argentyny; 
Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich; 
Piotr Wołejsza, prezes projektu Sup4Nav & NAVDEC z Akademii Morskiej 
w  Szczecinie oraz Marian Krzaklewski, członek Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. 

4TH DISCUSSION PANEL 
Future of the Maritime Labour Market
The speeches during this plenary session were delivered by: Cleopatra 
Doumbia-Henry – President of the  World Maritime University; Despina 
Panayiotou Theodosiou – President of WISTA International; Mariano Saul – 
Undersecretary of State in the Ministry of Ports and Inland Waterways 
of Argentina; Bogdan Ołdakowski – Secretary General of the Baltic Ports 
Organisation; Piotr Wołejsza – President of the Sup4Nav & NAVDEC project 
at the Maritime University of Szczecin; and Marian Krzaklewski – a member 
of the European Economic and Social Committee.

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Dr Cleopatra Doumbia-Henry,  
prezes Światowego Uniwersytetu Morskiego

Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, President 
of the World Maritime University

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny 
Organizacji Portów Bałtyckich

Bogdan Ołdakowski, Secretary General 
of the Baltic Ports Organisation

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Mariano Saul, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Portów i Żeglugi 
Śródlądowej Argentyny

Mariano Saul, Undersecretary of State 
in the Ministry of Ports and Inland 
Waterways of Argentina

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Despina Panayiotou Theodosiou, prezes 
międzynarodowej organizacji WISTA

Despina Panayiotou Theodosiou, President 
of WISTA International

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Dr Piotr Wołejsza z Akademii Morskiej 
w Szczecinie

Dr. Piotr Wołejsza from the Maritime 
University of Szczecin

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Marian Krzaklewski z Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Marian Krzaklewski from the European 
Economic & Social Committee

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Paweł Jakubowski, prezes Polskiego LNG, 
podczas prezentacji potencjału polskiej 
gospodarki morskiej omówił możliwości 

rozwoju terminalu LNG w Świnoujściu 
i korzyści, jakie mogą wynikać z tego 

procesu dla gospodarki morskiej

While presenting the potential of the Polish 
maritime economy, Paweł Jakubowski, 

President of Polish LNG, discussed 
the potential for the development of the LNG 

terminal in Świnoujście and the benefits 
that this process may bring to the maritime 

economy

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Światowe Dni Morza w Szczecinie stały się okazją do zorganizowania de-
baty na szczeblu ministrów i wiceministrów ds. morskich państw Europy 
Środkowo-Wschodniej i Chin w ramach działań Sekretariatu Koordynujące-
go ds. Morskich „16+1”. Debata stanowiła kontynuację współpracy i ustaleń 
podjętych podczas II Spotkania Ministrów Transportu państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej i Chin, które zostało zorganizowane w dniach 25–26 paź-
dziernika 2017 roku w Warszawie oraz dotyczyła kwestii portów morskich 
na Jedwabnym Szlaku. Spotkaniu przewodniczyła Anna Moskwa, wicemi-
nister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Stronę chińską repre-
zentował Liu Xiaoming, wiceminister w ministerstwie transportu, a dele-
gację chorwacką Maja Markovic Kostelac, sekretarz stanu w ministerstwie 
morza transportu i infrastruktury. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyły 
delegacje: Czech, Węgier, Łotwy, Słowacji i Słowenii. Gościem specjalnym 
był Kitack Lim, sekretarz generalny IMO. W roli obserwatorów wystąpili 
natomiast przedstawiciele delegacji Grecji i Indonezji. Poruszono kwestie 
międzynarodowych szlaków transportowych pomiędzy Europą i Azją, któ-
re w istotny sposób powiązane są z portami morskimi, a dotyczą ponad-
to państw bez dostępu do morza. Spotkanie rozpoczął wiceminister Liu 
Xiaoming prezentacją dotyczącą promowania pragmatycznej współpracy 
pomiędzy portami morskimi inicjatywy Pasa i Szlaku. Podkreślił on mię-
dzy innymi rolę portów morskich dla rozwoju socjoekonomicznego państw 
przybrzeżnych oraz ulokowanych w głębi lądu. Zachęcał też do wzmocnie-
nia współpracy i komunikacji pomiędzy portami morskimi formatu „16+1”. 
Ponadto interesujący wkład do dyskusji dostarczyły państwa Morza Adria-
tyckiego: Chorwacja i Słowenia. Strona chorwacka podkreśliła rolę portów 
jako istotnego elementu międzynarodowych korytarzy transportowych 
oraz zwróciła uwagę na inwestycje podejmowane w chorwackich portach 
Rijeka i Ploče. Delegacja Słowenii zwróciła uwagę na kwestię intermodalno-
ści i korytarzy transportowych w kontekście portu Koper. Poinformowano 
też o umowie pomiędzy portem Koper a portem Ningbo, która jest wynikiem 
kooperacji pomiędzy portami państw „16+1”. Przedstawiciel Łotwy wskazał, 
że współpraca między portami może przynieść wymierne korzyści. Podkre-
ślił także konieczność wprowadzania w portach morskich zasady „single 
window”. Delegaci państw bez dostępu do morza (Czechy, Węgry, Słowacja) 
podkreślali rolę portów morskich w zapewnieniu intermodalnych koryta-
rzy transportowych łączących żeglugę morską z – rozwijanymi przez te 

The World Maritime Day Parallel Event in Szczecin was an opportunity 
to organise a debate at the level of ministers and deputy ministers for 
maritime affairs from Central and Eastern European states and China 
in the “16+1” format of the Coordinating Secretariat for Maritime Issues. 
The  debate was a  continuation of the  co-operation and arrangements 
established during the CEEC-China 2nd Transport Ministers’ Meeting held 
in  Warsaw on 25th–26th October 2017 and was devoted to the  issue of 
seaports on the Silk Road. The meeting was chaired by Anna Moskwa, 
Deputy Minister of Maritime Economy and Inland Navigation. The Chinese 
party was represented by Liu Xiaoming, Vice-Minister of Transport, and 
the  Croatian delegation was represented by Maja Markovic Kostelac, 
Secretary of State in the  Ministry of Maritime Affairs, Transport and 
Infrastructure. In addition, delegations from the Czech Republic, Hungary, 
Latvia, Slovakia and Slovenia also participated in the  meeting, which 
was attended by Kitack Lim, IMO Secretary General, as a special guest. 
Representatives of the  delegations from Greece and Indonesia were 
present in the role of observers. The participants discussed the issue of 
international transport routes between Europe and Asia, which are closely 
related to seaports and are also relevant for states without access to 
the  sea. The  meeting started with a  presentation by Vice-Minister Liu 
Xiaoming concerning the promotion of pragmatic co-operation between 
the seaports of the Belt and Road Initiative. He highlighted, among other 
things, the importance of seaports for the socio-economic development 
of coastal and inland states, and he also advocated the reinforcement 
of co-operation and communication between seaports from the  “16+1”. 
Moreover, there were interesting contributions to the  discussion from 
the Adriatic states of Croatia and Slovenia. The Croatian party stressed 
the role of seaports as an important element in international transport 
corridors and drew the participants’ attention to the investments currently 
being made in the Croatian seaports of Rijeka and Ploče. The Slovenian 
delegation highlighted the issue of intermodality and transport corridors 
in the context of the seaport of Koper. Information was also exchanged 
about an agreement between the ports of Koper and Ningbo which was 
a result of collaboration between ports of the “16+1”. The representative 
of Latvia indicated the  potentially favourable results of co-operation 
between seaports, as well as  the need to introduce the single window 
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

principle in seaports. Delegates from states without access to the sea 
(Czech Republic, Hungary, Slovakia) emphasised the  role of seaports 
in providing intermodal transport corridors which could serve as a  link 
between maritime shipping and the railway, road and river connections 
being developed by those countries. Proposed declarations of the “16+1” 
states with regard to maritime co-operation were also discussed during 
the meeting, with the document being a sign of the co-operation between 
the  “16+1” in the  maritime field. After the  meeting, the  members of 
the Chinese delegation made a series of study visits to the port of Szczecin 
during which they discussed investment opportunities.

państwa – połączeniami kolejowymi, drogowymi oraz rzecznymi. Podczas 
spotkania omówiono także propozycje deklaracji państw „16+1” w zakre-
sie współpracy morskiej. Dokument będzie wyrazem koordynacji państw 
formatu „16+1” w obszarze morskim. Po spotkaniu członkowie chińskiej de-
legacji odbyli serię wizyt studyjnych w porcie Szczecin, dyskutując o moż-
liwościach inwestycyjnych. 
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Liu Xiaoming, wiceminister transportu Chin 
(drugi od lewej), wiceminister gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

Liu Xiaoming zachęcał do wzmocnienia 
współpracy i komunikacji pomiędzy portami 

morskimi formatu „16+1”

Liu Xiaoming, China’s Vice-Minister 
of Transport (second left), next to 

Anna Moskwa, Deputy Minister of Maritime 
Economy and Inland Navigation.

Liu Xiaoming advocated strengthening 
the co-operation and communication among 

the seaports of the “16+1” states

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ

Delegacja Słowenii zwróciła uwagę 
na kwestię intermodalności i korytarzy 
transportowych w kontekście portu Koper

The Slovenian delegation highlighted 
the issue of intermodality and transport 
corridors with regard to the seaport of Koper

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Gość specjalny debaty w formacie „16+1” 
sekretarz generalny IMO Kitack Lim, 

Maja Markovic Kostelac, sekretarz 
stanu ministerstwa morza transportu 

i infrastruktury Chorwacji

The special guest at the “16+1” debate: 
Kitack Lim, IMO Secretary General, with 

Maja Markovic Kostelac, Secretary of State 
in Croatia’s Ministry of Maritime Affairs, 

Transport and Infrastructure

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ

Delegaci z państw formatu „16+1”

Delegates from the “16+1” states

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Po zakończonych spotkaniach goście udali się  
na ceremonię zamknięcia Światowych Dni Morza 2018

After all the meetings had finished, the guests attended 
the closing ceremony of the World Maritime Day Parallel 
Event 2018

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. S. Wołosz / MGMiŻŚCeremonia zamknięcia Światowych Dni Morza

The closing ceremony of the World Maritime Day Parallel Event
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Podsumowanie

Zwieńczeniem wydarzenia w Szczecinie było symboliczne przekazanie flagi 
Światowych Dni Morza na ręce wiceadmirała Mario Germána Rodrigueza 
Viery, szefa Narodowej Administracji Morskiej Kolumbii, gospodarza kolej-
nej edycji. Dokonał tego gospodarz minister Marek Gróbarczyk. Uczestnicy 
byli świadkami jeszcze jednego finalnego wydarzenia. Rektor Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz wiceadmirał Mario 
Germán Rodriguez Viera podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Escuela Naval de Cadetes „Almirante 
Padilla” w Kartagenie. Jednym z założeń tej współpracy są wzajemne wizy-
ty żaglowców – polskiego „Daru Młodzieży” i kolumbijskiej „Glorii.”
Na zakończenie obchodów święta Narodów Zjednoczonych sekretarz gene-
ralny IMO Kitack Lim podziękował rządowi Polski, a szczególnie ministrowi 
Markowi Gróbarczykowi za organizację wydarzenia. Sekretarz generalny 
IMO docenił jego perfekcyjne przygotowanie: odkąd uczestniczyłem w uro-
czystościach w Szczecinie poczułem się jak na Światowym Festiwalu i zro-
zumiałem, że Światowe Dni Morza potrzebują nowej nazwy, tą nową nazwą 
jest Światowy Morski Festiwal – powiedział Kitack Lim. 
Żywię nadzieję, że wyjeżdżacie stąd z  przekonaniem, że Polska to pań-
stwo gościnne, otwarte na współpracę i z olbrzymim morskim potencja-
łem. W trakcie tej dwudniowej debaty pokazaliśmy, że stawiamy na nowe 
technologie i  innowacyjne rozwiązania. Jestem przekonany, że obecność 
w Szczecinie licznych delegacji przyniesie wymierne efekty współpracy. 
Zamierzamy zwiększyć pozycję Polski na całym świecie. Pamiętajcie, że Pol-
ska i Szczecin są dla was zawsze otwarte – powiedział Marek Gróbarczyk, 
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dziękując i żegnając 
uczestników. 

Summary

The event in Szczecin culminated with the symbolic handover of the World 
Maritime Day flag by Minister Marek Gróbarczyk to Vice-Admiral Mario 
Germán Rodriguez Vieira, Head of the National Maritime Administration of 
Colombia, which will host next year’s event. The rector of Gdynia Maritime 
University, Professor Janusz Zarębski, PhD Eng., and Vice-Admiral Mario 
Germán Rodriguez Viera then signed a  letter of intent on co-operation 
between Gdynia Maritime University and Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla” in Cartagena. This co-operation will be based, among 
other things, on mutual visits of the sailing ships the Dar Młodzieży from 
Poland and the Gloria from Colombia.
At the end of the World Maritime Day Parallel Event 2018, the IMO Secretary 
General Kitack Lim thanked the Polish government, particularly Minister 
Marek Gróbarczyk, for the  organisation of the  event. The IMO General 
Secretary was highly appreciative of the excellent running of the event: 
‘While taking part in the event held in Szczecin, I felt like I was at a World 
Festival, and I understood that the World Maritime Day Parallel Event 
needed a new name, and that new name is the World Maritime Festival,’ 
Kitack Lim said. 
‘I  hope that you are leaving Poland having been convinced that it is 
a  hospitable country open to co-operation and with a  huge maritime 
potential. During this two-day debate, we showed that we are focusing on 
new technologies and innovative solutions. I believe that the presence of 
so many delegations in Szczecin will bring measurable results for our co-
operation. We intend to strengthen the position of Poland around the world. 
Remember that Poland and Szczecin are always open to you,’ said Marek 
Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, as he 
thanked the participants for attending the event and bade them farewell.
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Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz wiceadmirał Mario Germán Rodriguez Viera podpisali list 
intencyjny o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Escuela Naval de Cadetes „Almirante Padilla” w Kartagenie

Rector of Gdynia Maritime University, Professor Janusz Zarębski, PhD Eng., and Vice-Admiral Mario Germán Rodriguez Viera signed 
a letter of intent on co-operation between Gdynia Maritime University and Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” in Cartagena

fot. W. Stróżyk / MGMiŻŚ
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Sekretarz generalny IMO Kitack Lim podziękował rządowi Polski, a szczególnie Markowi Gróbarczykowi, ministrowi gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej, za perfekcyjne przygotowanie wydarzenia. Na Światowych Dniach Morza w Szczecinie poczułem się  
jak na Światowym Festiwalu Morskim – powiedział sekretarz generalny IMO Kitack Lim

IMO Secretary General Kitack Lim thanked the Polish government, and particularly Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy 
and Inland Navigation, for the excellent organisation of the event. ‘During the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin, I felt like  
I was at a World Maritime Festival,’ he said

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Imprezy towarzyszące 

Program obchodów Światowych Dni Morza, oprócz oficjalnych obrad i kon-
ferencji poświęconych tematyce morskiej, obejmował także wiele wyda-
rzeń towarzyszących. Nie zabrakło atrakcji kulturalnych, sportowych i re-
kreacyjnych, w których mogli uczestniczyć nie tylko zaproszeni goście, 
ale także mieszkańcy Szczecina oraz turyści przybyli do stolicy Pomorza 
Zachodniego. Wszystkie najważniejsze spotkania Światowych Dni Morza 
2018 odbywały się na szczecińskiej Łasztowni, która w ostatnich latach 
stała się, obok Wałów Chrobrego, głównym miejscem organizacji wydarzeń 
morskich.
Zagraniczni goście, oprócz uczestnictwa w dyskusjach merytorycznych, 
korzystali również z odbywających się wydarzeń kulturalnych i artystycz-
nych. Uczestników wydarzenia zaproszono na Festyn Morski, do Miastecz-
ka Portowego, na plażę, do Kina Letniego, Namiotu Edukacyjnego czy Mor-
skiego Centrum Edukacyjnego. 
Przy nabrzeżach cumowały jednostki pływające. Do zwiedzania udostęp-
niono m.in.: najnowocześniejszy okręt Marynarki Wojennej RP – ORP „Kor-
moran”, wielozadaniową „Galaktykę” czy „Planetę”, należące do Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. Można było także zwiedzić „Nawigatora XXI” – sta-
tek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie. Dodatkową atrak-
cją był przycumowany nieopodal głównej areny piękny oceaniczny cruiser 
„Seabourn Ovation”. Port szczeciński można było również zobaczyć od 
strony wody, biorąc udział w rejsach statkiem białej floty „Peene Queen”. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących było przypłynięcie ża-
glowca „Daru Młodzieży” na uroczyste obchody Światowych Dni Morza 
w Szczecinie. „Dar Młodzieży” to jeden z najsłynniejszych w historii Pol-
ski żaglowców – zbudowany w Gdańsku, pierwszy, jaki wyszedł poza Mo-
rze Bałtyckie, przeciął równik i opłynął świat. Była to znakomita okazja 
do zwiedzenia jednostki wyruszającej właśnie w podróż dookoła świata 
w stulecie obchodów powrotu Rzeczypospolitej na mapę Europy. 
– Powiedz światu jak Polska jest piękna – to przesłanie towarzyszyło 
młodym żeglarzom podczas Rejsu Niepodległości dookoła świata. Sto lat 
odrodzonej Rzeczypospolitej zasługiwało, by opowiedzieć o tym światu 
z pokładu najwspanialszego ambasadora naszego kraju, jakim jest „Dar 
Młodzieży.”

Accompanying events

Apart from the  official sessions and discussions on maritime issues, 
the  programme of the  World Maritime Day Parallel Event 2018 also 
encompassed a number of accompanying events – cultural, sports and 
recreational attractions – which were organised not only for the invited 
guests but also for local Szczecin residents and tourists who had arrived 
in the capital of West Pomerania. All the most important meetings during 
the World Maritime Day Parallel Event 2018 took place on Łasztownia Island 
in Szczecin, which, alongside Chrobry Embankment, has become the focal 
point for the organisation of maritime events in recent years.
As well as participating in the specialist discussions, the foreign guests 
were also able to attend the various cultural and artistic events which were 
organised, including visits to the Maritime Festival, the Seaport Campus, 
the beach, the Summer Cinema, the Educational Tent and the Maritime 
Educational Centre.
Several ships moored by the  quayside were available for sightseeing 
tours, including the ORP Kormoran – the most modern ship in the Polish 
Navy – and the multi-purpose vessels Galaktyka and Planeta, which belong 
to the Maritime Office in Szczecin. It was also possible to look around 
the Nawigator XXI, a research/training ship from the Maritime University 
of Szczecin, and the Seabourn Ovation – a beautiful cruise ship moored 
close to the main arena. There was also the opportunity to view the port 
of Szczecin from the water by taking a cruise on the Peene Queen White 
Fleet ship.

One of the  most important accompanying events was the  arrival in 
Szczecin of the Dar Młodzieży sailing ship for the official celebration of 
the World Maritime Day Parallel Event 2018. The Dar Młodzieży is one of 
the most famous sailing ships in the history of Poland; built in Gdańsk, 
it was the first ship to go beyond the Baltic Sea, cross the equator and 
sail around the world. This proved an excellent opportunity to look around 
the vessel before it set off on a trip around the world to celebrate the 100th 
anniversary of Poland’s restoration on the map of Europe.
‘Tell the  world how beautiful Poland is’ – this was the  message which 
accompanied the  young sailors during their Independence Sail around 
the world. The 100th anniversary of the resurrection of Poland deserved 
to be communicated to the world from the deck of the Dar Młodzieży – 
the most wonderful ambassador for our country.
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚOficjalne wejście na pokład „Daru Młodzieży” wiceadmirała Jorge Manuel Sáinz Zamorano, dyrektora 
generalnego Kapitanatów Portów i Spraw Morskich Meksyku przy świście gwizdów bosmańskich 

Vice-Admiral Jorge Manuel Sáinz Zamorano, Director General of Harbour Master’s Offices and Maritime 
Affairs from Mexico, officially boards the Dar Młodzieży to the sound of the boatswain’s call
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚPowitanie dawnym zwyczajem. Oddanie „świstu trapowego” przez marynarza wachtowego 

A traditional welcome – the watchman piping visitors on board with the boatswain’s call
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Wizyta ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka na pokładzie najsłynniejszego w historii Polski żaglowca 
„Daru Młodzieży” przed wypłynięciem jednostki w podróż dookoła świata w stulecie obchodów powrotu Rzeczypospolitej na mapę Europy

Marek Gróbarczyk, Minister of Maritime Economy and Inland Navigation, on board the Dar Młodzieży, Poland’s most famous sailing ship, 
before the vessel set sail on a voyage around the world to mark the 100th anniversary of the restoration of Poland on the map of Europe

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Goście opuszczający pokład żaglowca „Dar Młodzieży” 

The guests disembarking from the Dar Młodzieży

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Przygotowania „Daru Młodzieży” do wypłynięcia w rejs dookoła świata

Preparations on the Dar Młodzieży before it sets sail on its round-the-world voyage

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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Światowe Dni Morza w Szczecinie świętowali wszyscy ludzie morza

All people of the sea celebrated the World Maritime Day Parallel Event in Szczecin

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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Młodzi marynarze przed wypłynięciem w rejs dookoła świata

The young sailors before setting sail on their voyage around the world

fot. S. Wołosz / MGMiŻŚ
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚMłodzi marynarze przed wypłynięciem w rejs dookoła świata

The young sailors before setting sail on their voyage around the world
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Pożegnanie „Daru Młodzieży” – Powiedz światu jak Polska jest piękna

Farewell to the Dar Młodzieży: Tell the world how beautiful Poland is

fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ
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fot. Ł. Szełemej / MGMiŻŚ„Dar Młodzieży” żegna Szczecin przed wyprawą dookoła świata 

The Dar Młodzieży bids farewell to Szczecin before its voyage around the world
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Powiedz światu jak Polska jest piękna – to przesłanie towarzyszyło młodym 
żeglarzom podczas Rejsu Niepodległości dookoła świata. Sto lat odrodzonej 
Rzeczypospolitej zasługiwało, by powiedzieć o tym światu z pokładu 
najwspanialszego ambasadora naszego kraju, jakim jest „Dar Młodzieży”

‘Tell the world how beautiful Poland is’ – this was the message that accompanied 
the young sailors during the round-the-world Independence Sail. The 100th 
anniversary of the resurrection of Poland deserved to be communicated to the world 
from the deck of the most wonderful ambassador for our country – the Dar Młodzieży

176



fot. T. Urbaniak / MGMiŻŚ

177



Uczestnicy konferencji zwiedzili także Terminal LNG im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Świnoujściu. To jeden z sztandarowych i strategicznych 
projektów bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niemal codziennie tan-
kowce z Norwegii, USA i Kataru realizują dostawy gazu do terminalu. Ter-
minal LNG w Świnoujściu o pojemności 7,5 miliarda metrów sześciennych 
gazu zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w całej Europie Środkowo-
-Wschodniej. Ta sprawnie działająca infrastruktura jest oknem na świat nie 
tylko dla Polski, lecz także dla państw, które zostaną połączone tzw. Ko-
rytarzem Północ–Południe, czyli siecią gazociągów od Morza Bałtyckiego 
po Adriatyk. Po włączeniu go do wspieranego przez Komisję Europejską 
projektu budowy gazowego Korytarza Północ–Południe, terminal LNG stał 
się północnym biegunem osi kluczowej dla rozwoju europejskiego rynku 
infrastruktury gazowej. 
Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu nie byłoby możliwe bez zaanga-
żowania i współpracy polskich naukowców z Akademii Morskiej w Szcze-
cinie. Uczestnicy wydarzenia byli pod wrażeniem rozwiązań technolo-
gicznych powstałych przy udziale pracowników naukowych. Na mocy 
porozumienia z Polskim LNG w uczelni działa Europejskie Centrum Szko-
lenia LNG, które jako jedyne w Europie posiada cztery symulatory statku 
i symulator terminalu. W Centrum absolwenci i kursanci zdobywają kwali-
fikacje w zakresie przeładunku LNG, rozwijają swoją karierę jako profesjo-
nalna załoga metanowców transportujących LNG oraz jako kwalifikowana 
kadra terminalu. 

The participants of the conference also visited the President Lech Kaczyński 
LNG Terminal in Świnoujście, which is one of the leading strategic energy 
security projects in the country. With tankers from Norway, the USA and 
Qatar delivering gas to the terminal almost every day, the LNG Terminal 
in Świnoujście has a capacity of 7.5 billion m3 of gas and provides energy 
security for the  whole of Central and Eastern Europe. This efficiently 
functioning infrastructure is a window on the world not only for Poland, but 
also for those states that will be connected by the North-South Corridor 
– a gas pipeline network stretching from the Baltic to the Adriatic Sea. 
Included in the construction project of the North-South Corridor supported 
by the European Commission, the LNG terminal became the north pole 
of the axis and played a key role in the development of the European gas 
infrastructure market. 
The LNG terminal in Świnoujście would not have been possible without 
the involvement and co-operation of Polish scientists from the Maritime 
University of Szczecin and the event participants were impressed by the 
technological solutions they had developed. The European LNG Training 
Centre, which operates from the university under an agreement with 
Polish LNG, is the only centre in Europe that has four ship simulators and 
a terminal simulator. Its graduates and trainees obtain qualifications in 
the area of LNG transshipment, and they can build their careers as part 
of the professional crew on board an LNG transporter vessel or as part of 
the qualified staff of the terminal. 

fot. ZMPSiŚ
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