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Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

12 października podczas pobytu w Elblągu przedstawił Pan informację o rozpoczęciu procedury mającej 

na celu opracowanie ostatecznej decyzji co do budowy kanału przez mierzeję. Niestety, nie zostałem zapro-

szony na spotkanie, chociaż jestem członkiem założycielem konsorcjum, które zostało powołane do realizacji 

tej inwestycji, i to w czasie, gdy Pan był ministrem gospodarki, w 2007 r. Wówczas moja przynależność do 

Platformy Obywatelskiej nie była przeszkodą do współpracy na rzecz tego ważnego przedsięwzięcia. Na 

spotkanie nie został też zaproszony prezydent miasta Elbląga, choć Elbląg będzie głównym beneficjentem tej 

inwestycji. To świadczy o tym, że kryterium zapraszania gości było głęboko niemerytoryczne. Mam nadzieję, 

że nie były to Pana decyzje, gdyż chcę zachować dla Pana szacunek, jaki miałem do tej pory. 

Z powodu nieobecności na spotkaniu muszę opierać się na informacjach medialnych, zresztą też niepeł-

nych, bowiem dziennikarze nie mieli prawa zadawać pytań podczas tego posiedzenia. Mimo to jako zwolen-

nik zbudowania kanału przez mierzeję fakt podjęcia kolejnego etapu działań, zgodnych z preliminarzem 

opracowanym jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL, odbieram z zadowoleniem. Jednak kilka 

spraw budzi mój niepokój. 

Podczas spotkania stwierdził Pan, że posiadł wiedzę uzyskaną od „niższego szczebla” o tym, że „Rosja 

będzie protestować przeciwko tej inwestycji z powodów ekologicznych”, ostrzegając przy tym, by ostrożnie 

traktować opinie ekologów. Panie Ministrze, to bardzo niebezpieczna i zaskakująca informacja. Zaskakująca, 

bo choć od lat zajmuję się kanałem i kontaktami z rosyjskimi środowiskami związanymi z żeglugą, to nigdy 

nie spotkałem się z negatywnymi emocjami ze strony Rosji z związku z tym tematem, za to Rosjanie często 

wyrażali zadowolenie, że będą mogli w pełni wykorzystać posiadane jednostki o większej ładowności i zanu-

rzeniu. Poza tym badania wyeliminowały okoliczność oddziaływania transgranicznego, która dawałaby Rosji 

prawo do interweniowania. Ta informacja jest też niebezpieczna, bo wprost oskarża inne państwo o ingeren-

cję w wewnętrzne sprawy Polski, i to za pomocą prowokacji z wykorzystaniem środowisk ekologicznych. 

Zatem jeśli Pan Minister posiadł taką informację i uznał, że może ją podać publicznie, to należy dopowie-

dzieć to do końca i podać źródło, mocodawców, a także ekologów, którzy mają na zlecenie obcego państwa 

przeszkadzać w realizacji budowy kanału. Takie oskarżenie bez wskazania dowodów to na pewno kolejny, po 

zamknięciu małego ruchu granicznego, krok psujący nasze relacje z Rosją, szczególnie w obszarach przygra-

nicznych, które zapłacą za to najwyższą cenę. Na Warmii i Mazurach obawy sięgają już dalej i dotyczą tego, 

czy nie zagrozi to wdrożeniu programu Rosja – Polska o wartości 62 milionów euro, oraz tego, czy nie za-

mknie to przed nami możliwości udziału w obsłudze turystów, którzy zechcą przyjechać do Kaliningradu na 

mistrzostwa świata w 2018 r. Takie są, Panie Ministrze, skutki łatwo rzucanych słów. 

Zdziwienie budzi też wybór analizowanych wariantów lokalizacji kanału. Dlaczego wybrano Piaski, a od-

rzucono Przebrno? Odrzucono też wariant przebudowy rzeki Szkarpawa. Z tym w zasadzie się zgadzam, ale 

może wobec prezentowania tego wariantu jako alternatywy dla budowy kanału należałoby przeanalizować go 

raz jeszcze – po to, by nie dawać argumentów przeciwnikom budowy kanału przez mierzeję. 

Na zakończenie pragnę wyrazić zaniepokojenie związane z ciągłymi sygnałami o działaniach, które budu-

ją niejasną, nietransparentną aurę wokół budowy kanału przez mierzeję. Mieliśmy już do czynienia z wnio-

skiem do prokuratora o zbadanie wcześniejszych działań, sygnałami o niepełnej współpracy z Komisją Euro-

pejską, ze specustawą wprowadzaną z niezrozumiałych powodów, a obecnie mamy do czynienia z tezą 

o możliwości prowokacji rosyjskiej. Mam wrażenie, jakby środowisko PiS samo generowało problemy i za-

chowywało się jak opozycja wobec własnego projektu. Zaczyna to budzić podejrzenia, czy jest autentyczna 

wola realizacji tej inwestycji. 
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