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Szanowni Państwo, 
 
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Dotyczy ona 
problemu mało obecnego w świadomości publicznej i mało przyciągającego uwagę, 
ale dotyczącego przyszłości nas wszystkich. 
 
Dziękuję Panu Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi, który zwrócił uwagę na 
majowej sesji Komitetu Regionów na tę ciągle krwawiącą ranę Morza Bałtyckiego. 
To 60 tysięcy ton broni chemicznej, w tym 15 tys. ton materiałów bojowych.  
Nie może być tak, że Bałtyk, będący tak istotnym szlakiem komunikacyjnym dla 
Europy, po 76 latach od zakończenia II wojny światowej ciągle musi się zmagać z jej 
toksycznymi pozostałościami.  
 
Samorząd Województwa Pomorskiego cały czas trzyma rękę na pulsie, zwracając 
się także do władz państwowych, odpowiedzialnych za gospodarkę morską, o 
podjęcie koniecznych działań. I cieszę się, że w pakiecie pomorskich propozycji 
inwestycyjnych, które zostały zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy, znalazły 
się dwa przedsięwzięcia dotyczące rozpoznania i eliminacji zagrożeń związanych z 
zalegającymi na dnie Morza Bałtyckiego pozostałościami po II wojnie światowej. 
 
Jako była Komisarz ds. Polityki Regionalnej doceniam szczególnie wkład regionów w 
szukanie wspólnych rozwiązań europejskich dla problemów, które są z natury 
ogólnoeuropejskie. I tu Pomorze jest dla mnie świetnym przykładem takiego 
proeuropejskiego myślenia i rozumienia, że tylko działając wspólnie, możemy 
zmienić tę sytuację i dać Bałtykowi to, na co zasługuje.  
101 lat temu Polska dokonała ceremonialnie zaślubin z morzem. Był to doniosły akt 
historyczny. Ale też wielkie zobowiązanie. Nie możemy więc teraz traktować Bałtyku, 
jakbyśmy przygotowywali się do rozwodu.  
 
Musimy zrobić wszystko, aby uratować dla przyszłych pokoleń to bogactwo, którym 
Bałtyk jest dla na naszej gospodarki, dla naszej historii, ale także dla naszego 
myślenia o świecie.  
Lata temu mówiliśmy, że Bałtyk to nasze polskie okno na świat. W dzisiejszych 
realiach te słowa mają inną wymowę. Ale jest oczywiste, iż okno nie może być 
zanieczyszczone.  
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W okresie, gdy byłam Komisarzem, Bałtyk był jedną z moich bolesnych obsesji.  
W 2007 roku przedstawiłam Strategię Bałtycką, której jednym z priorytetów była 
ochrona Morza Bałtyckiego, jako naszego wspólnego europejskiego dobra.  
Było to odpowiedzią na zanieczyszczenie środowiska, na pogarszający się stan 
wody ze względu na nadmierne zrzuty azotanów i fosforanów, na zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej akwenu.  
Zwracaliśmy wtedy uwagę na problem eutrofizacji, „przeżyźniania” morza, do czego, 
jak sądzę, złogi żelastwa zalegającego dno morza, zarastające algami, także się 
przyczyniają.  
 
Komisja przeznaczyła wówczas 50 mld euro na lata 2007-13 na konkretne projekty 
w regionie Morza Bałtyckiego, które należało dobrze wykorzystać. Udało się wtedy 
przekonać rząd, by Polska podjęła się kierowania flagowym projektem unijnej 
Strategii rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.  
Projekt ten skupiał się na potrzebie oczyszczenia Bałtyku z zalegającej na jego dnie 
broni chemicznej, ale także toksycznych wraków statków.  
Było to dla mnie powodem do dumy. Chciałam, by Strategia Bałtycka, we wszystkich 
jej aspektach, opierała się na mobilizacji lokalnych zasobów, na współpracy z innymi 
dla znalezienia najlepszych odpowiedzi na wyzwania i na koordynacji działań. 
Wiele działań od tamtej pory zostało podjętych wspólnie, ale wiele jeszcze zostało 
do zrobienia, bo Bałtyk jest ciągle morzem cierpiącym na różnorakie 
zanieczyszczenia. 
Instytucje europejskie są nadal zaangażowane w jego ratowanie. 
Myślę też, że nasza świadomość ekologiczna wzrosła. Na ochronę Morza 
Bałtyckiego powinniśmy też patrzeć przez pryzmat skutecznej walki ze zmianami 
klimatycznymi. 
 
Kwestia broni chemicznej to sprawa bezpieczeństwa regionalnego.  
W styczniu tego roku Komisja Europejska uruchomiła specjalną procedurę w celu 
sporządzenia mapy zatopionej amunicji, określenia zestawu wspólnych procedur i 
modeli reagowania w sytuacji przypadkowego wydobycia niewybuchów, a także 
określenia zestawu optymalnych praktyk w zakresie usuwania i ograniczania 
szkodliwych skutków zanieczyszczeń dla środowiska morskiego. Komisja 
stwierdziła, że oczyszczenie Morza Bałtyckiego to dla niej sprawa wyjątkowej wagi. 
W kwietniu Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję.  
Musimy jednak jeszcze wiele zrobić, aby spożytkować wszystkie dostępne 
instrumenty europejskie, a także, aby bardziej zmobilizować opinię publiczną w 
regionie Morza Bałtyckiego.  
Rację ma pan Marszałek Struk, aby stworzyć wspólny, ponadregionalny lobbing na 
rzecz utworzenia europejskiego funduszu, który pomógłby we wdrażaniu na 
europejskich akwenach najnowszych rozwiązań eliminujących ciągle istniejące 
zagrożenie. 
Jeżeli chodzi o mobilizację opinii publicznej, to wszyscy doskonale wiemy, że każda 
inicjatywa musi mieć szerokie i długofalowe poparcie lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego, aby mogła być przełożona na działanie polityczne. 
I liczę mocno na takie wsparcie ze strony opinii publicznej całego regionu Morza 
Bałtyckiego. 
Bałtyk ma być Bałtykiem dla Pokoleń, ale uratowanie go dla przyszłych pokoleń to 
zadanie naszego pokolenia.  
Musimy działać teraz. Bałtyk nie może czekać.  
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Dziękuję za uwagę. 
 


