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W O J E W Ó D Z T W O POMORSKIE W STRATEGII 
INTEGRACJI BAŁTYCKIEJ 

Polska na przełomie XX i XXI wieku jest krajem jednoznacznie zoriento-
wanym w kieamku struktur euroatlantyckich, ciążącym pod względem politycz-
nym i ekonomicznym ku Europie Morza Północnego. Dotyczy to wymiany to-
warowej, układów komunikacyjnych itp. Tendencja ta jest wyraźnie zauważalna 
od początku okresu transformacji i w miarę upływu czasu pogłębia się, spycha-
jąc wymiar bałtycki na dalszy plan [2]. 

Polska włączona w wir euroatlantycki, także poprzez swoje powiązania 
z układem państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ugrupowaniem CEFTA, nie zdo-
łała wykreować swojego „wymiaai północnego". W polskiej doktrynie pań-
stwowej zdaniem J. Zaleskiego [8], opcja bałtycka, poza niewiele znaczącymi 
wyjątkami, znajdowała się zawsze w wąskim marginesie programowym. Polska 
tradycja, polski charakter narodowy, polskie sympatie kieaiją się raczej ku Base-
nowi Morza Śródziemnego. Dotyczy to jednak wyłącznie sfery emocji, a nie 
faktycznych interesów gospodarczych. W okresie międzywojennym polska myśl 
polityczna była dużo silniej zorientowana na budowanie pozycji naszego kraju 
nad Bałtykiem niż jest w III Rzeczypospolitej. Według M. Nowakowskiego [8], 
Bałtyk jest morzem nieobecnym w polskim myśleniu politycznym. Dziś, mimo 
posiadania ponad 500-kiIometrowego wybrzeża, co od wieków było niedości-
gnionym marzeniem, Polska nie ma polityki bałtyckiej. 

W tych warunkach nośnikiem orientacji probałtyckiej w Polsce stają się wo-
jewództwa nadmorskie, a w szczególności pomorskie i zachodniopomorskie. To 
one upatrują szansy i możliwości swego rozwoju w zdynamizowaniu kontaktów 
z krajami regionu bałtyckiego. 

Obecna sytuacja województw nadmorskich napawa troską większość obiek-
tywnych obserwatorów, zaniepokojonych pogłębiającym się deficytem w spo-
łeczno-gospodarczym rachunku strat i zysków. 

Mottem specjalnej konferencji zorganizowanej przez wojewodę pomorskiego 
w Gdańsku 20 czerwca 2000 roku z udziałem reprezentatywnych przedstawicieli 
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administracji, gospodarki, nauki i sfer samorządowych było stwierdzenie: „Przy-
szłość Pomorza w tym naszego regionu jako stymulatora wzrostu dla całej Polski 
północnej, jest w znacznym stopniu uzależniona od procesu integracji w obrębie 
Morza Bałtyckiego" Sformułowanie to stanowi klucz do zrozumienia skompli-
kowanych uwarunkowań, przy jakich zamierzony rozwój ziem pomorskich da 
się osiągnąć, wykorzystując do tego spory potencjał ekonomiczny i intelektualny 
Trójmiasta. Jednakże zdaniem J. Zaleskiego [8], „aby na tej scenie mógł znaleźć 
swe należne miejsce region gdański, musi na niej najpierw zaistnieć Polska". 

Reforma ustroju terytorialnego wzmocniła rolę sejmików wojewódzkich 
w międzynarodowej współpracy regionalnej. Podstawy tej współpracy określone 
zostały w ustawie o samorządzie województw z 25 marca 1998 r.1 Zgodnie 
z zapisami ustawy, sejmiki zobowiązane są uchwalić „Priorytety współpracy za-
granicznej województw" określając w szczególności: 

> cele współpracy zagranicznej; 
> priorytety geograficzne dalszej współpracy. 

Na możliwości rozwoju regionu pomorskiego wpływają bądź będą wpływać 
zobowiązania międzynarodowe państwa i samorządu wynikające między innymi 
z: 

> dorobku prawnego Unii Europejskiej; 
> układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP z jed-

nej strony a wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi 
z drugiej strony oraz dokumentów pochodnych; 

> stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo w Unii Europej-
skiej; 

> umów i porozumień dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego 
i równoważenia rozwoju, dokumentów dotyczących równoważenia roz-
woju podpisanych przez Polskę na konferencji w Rio de Janeiro; 

> umów i porozumień określających cele, ramy oraz instrumenty współ-
pracy bałtyckiej; 

> uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego „Priorytety współpracy 
międzynarodowej województwa pomorskiego". 

Wśród celów strategicznych woj. pomorskiego, zgodnych z Narodową Strate-
gią Rozwoju Regionalnego, priorytet piąty dotyczy międzynarodowej współpracy 
województwa. 

Zawarte w nim cele dotyczą: 
> zwiększenia roli i znaczenia województwa pomorskiego w regionie Mo-

rza Bałtyckiego; 

1 Rozdział 6, artykuły 75,76 i 77 ustawy z 25 marca 1998 r. 
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> rozwoju współpracy z regionami Unii Europejskiej, z jej strukturami oraz 
innymi regionami na całym świecie; 

> tworzenia jak najlepszego wizerunku województwa w kontaktach między-
narodowych i międzyregionalnych. 

Kierunki działania dotyczące regionu Morza Bałtyckiego zakładają: 
aktywne uczestnictwo w pracach Euroregionu Bałtyk i Konferencji 
Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego, 

> wspieranie udziału i uczestnictwo w programach i projektach bałtyckich 
(VASAB, HELCOM, Ars Baltica, Social Hansa, Baltic 21, Związek 
Miast Bałtyckich), 

> dążenie do uzyskania członkostwa w Komitecie Bałtyckim, peryferyj-
nych Regionów Morskich, 

> tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania funduszy pomoco-
wych finansujących współpracę w regionie Morza Bałtyckiego (np. IN-
TERREG). 

Kierunki działania dotyczące rozwoju współpracy międzyregionalnej zakła-
dają: 

> dążenie do utworzenia przedstawicielstwa województwa pomorskiego 
przy strukturach UE; 

> dążenie do uzyskania członkostwa w europejskich organizacjach regional-
nych; 

> inicjowanie nowych i wspieranie dotychczasowych kontaktów z regio-
nami UE, których doświadczonymi w programowaniu rozwoju regio-
nalnego; 

> wspieranie zinstytucjonalizowanych kontaktów samorządów i nieformal-
nej współpracy z regionami UE; 

> pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń sejmików samorzą-
dowych, wojewodów, gmin i miast tworzących województwo pomor-
skie; 

> kontynuowanie kontaktów z innymi regionami, w tym z obszaru Europy 
Wschodniej, wraz z doprowadzeniem do podpisania umów dwustron-
nych. 

Międzynarodowy wizerunek województwa pomorskiego zamierza się kształ-
tować przez: 

> prowadzenie skutecznej promocji zagranicznej województwa, w tym 
uczestnictwo w międzynarodowych imprezach promocyjno-handlowych 
i turystycznych; 
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> ożywienie kontaktów województwa z polskimi placówkami dyplomatycz-
nymi i konsularnymi oraz przedstawicielami gospodarczymi w prioryte-
towych dla regionu obszarach współpracy; 

> ożywienie współpracy z Polakami za granicą, zwłaszcza o pomorskim 
rodowodzie. 

Wysoka ranga współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego 
wynika z przyjętej przez sejmik uchwały o jej priorytetach. Kierunki współpracy 
wskazują, że jedna z głównych dróg do integracji tego regionu z UE wiedzie 
przez Bałtyk. Po przyjęciu Szwecji i Finlandii do UE oraz po stowarzyszeniu 
Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii z UE, Morze Bałtyckie w coraz większym 
stopniu staje się morzem wewnętrznym Unii. Zdaniem skandynawskich polity-
ków i ekspertów gospodarczych, Europa Bałtycka ma szansę stać się jednym 
z najszybciej rozwijających się regionów w Europie. Podczas Bałtyckiego Forum 
Rozwoju (Baltic Development Forum) w Malmó, określanego jako „Davos 
Bałtyku", (we wrześniu 2000 r.) podkreślono, że „region ten jest europejskim li-
derem w technologiach informatycznych i sile umysłu". 

Współpraca pomorskich instytucji, organizacji, gmin i miast, która jest kre-
owana poza współpracą rządową w coraz większym stopniu zawiązuje się 
w działania sieciowe. Jest to zjawisko o charakterze wyjątkowym i polega na 
współpracy organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, między in-
nymi w dziedzinach rozwoju nauki, szkolnictwa, kultury, turystyki, transportu, 
sfery biznesu i ochrony środowiska. 

Jedną z pomorskich inicjatyw było zorganizowanie Międzynarodowego Bał-
tyckiego Forum Gospodarczego, zorganizowanego w Gdańsku w połowie listo-
pada 2000 roku. Forum miało na celu poprawę kontaktów pomiędzy Polską 
a Skandynawią i krajami bałtyckimi. Dotychczasowe kontakty oceniane były jako 
mało dynamiczne. Bałtyckie Forum Gospodarcze ma służyć bezpośredniemu 
kontaktowi sfer rządowych, gospodarczych i naukowych. Skandynawskie prze-
wodnictwo w budowaniu nowej ekonomii i cywilizacji informacyjnej stanowi 
dla woj. nadmorskich szansę, od której nie można się odwrócić. 

Szczególną formą współpracy transgranicznej, cechującej się wyższym stop-
niem instytucjonalizacji struktur, jest współpraca euroregionalna. Do bałtyckich 
obszarów współpracy euroregionalnej na polskiej granicy morskiej należy Euro-
region Bałtyk. 

Euroregion ten łączy w ramach współpracy transgranicznej obszary aż sze-
ściu krajów nadbałtyckich. Poza woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim swoją 
działalność rozwija na obszarze Bomholmu (Dania), miasta i regionu Liepaja 
(Łotwa), Okręgu Kłajpedzkiego (w tym miasta Kłajpeda, Pałanga, Neringa oraz 
rejony kłajpedzki, kretingski, sziłucki oraz skuodski - Litwa), Obwodu Kalinin-
gradzkiego (Rosja), województwa Kronoberg, Kalmar i Blekinge (Szwecja). Eu-
roregion ten określany przez niektórych „Małą Unią Europejską wokół Bałtyku" 
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stawia sobie za cel nie tylko ułatwiać kontakty między ludźmi, zbliżać młodzież, 
pozwolić lepiej poznać historię i współczesność sąsiadów, niwelować histo-
ryczne uprzedzenia, ale także przyczyniać się do poprawy warunków życia ludzi 
zamieszkujących na jego obszarze. Wśród celów wymienia się także programo-
wanie prac zmierzających do zrównoważonego rozwoju gospodarczego obsza-
rów objętych zakresem jego funkcjonowania, jak również wspieranie działań 
zmierzających do nawiązywania współpracy pomiędzy władzami regionalnymi 
i lokalnymi. Euroregion Bałtyk reprezentuje strukturę przestrzenno-gospodarczą 
w wysokim stopniu zróżnicowaną. Fakt ten stanowi zarówno szansę możliwości 
rozwojowych, jak i potencjalną przyczynę problemów i trudności. 

Podpisana w końcu stycznia 2001 roku umowa woj. pomorskiego z trzema 
województwami szwedzkimi: Kalmar, Kronoberg i Blekinge jest konsekwencją 
trwającej od dziesięciu lat współpracy województw: gdańskiego z Kalmarem, 
słupskiego z Kronobergiem i elbląskiego z Blekinge. Umowa obejmuje m.in. 
współpracę administracji samorządowych, wymianę kulturalną, naukową, mło-
dzieży, badania naukowe, współpracę gospodarczą, ochronę środowiska i tury-
stykę. Z inicjatywy strony szwedzkiej (kraju, który przewodniczył UE w pierw-
szej połowie 2001 roku), tworzy się forum współpracy pomiędzy regionami pol-
skimi a Unią Europejską. Będzie to grupa robocza, w której zasiadali będą 
członkowie UE i m.in. woj. pomorskiego. Jej celem będzie przekazanie do-
świadczeń i pomoc polskim województwom w okresie negocjacji oraz po przy-
jęciu Polski do UE. 

Zakłada się także rozwój współpracy z regionami, które po wejściu Polski 
do Unii staną się wschodnią granicą Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy 
to współpracy woj. pomorskiego z Obwodem Kaliningradzkim. Obwód Kalinin-
gradzki i sam Kaliningrad budzą coraz większe zainteresowanie UE. Kalinin-
grad ma być obszarem pilotażowym współpracy między Unią a Rosją. Do bu-
dowania tego mostu mogą aktywnie włączyć się polskie regiony graniczące 
z Kaliningradem, województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie. Różnorodne 
możliwości dotyczą nie tylko współpracy gospodarczej (np. budownictwa), ale 
także kulturalnej, współdziałania w budowaniu elit intelektualnych, turystyki, 
ochrony środowiska i usług zdrowotnych. Jednak konsekwencją dotychczaso-
wej, pasywnej polityki państwa w stosunku do obszaru bałtyckiego, jak i do sa-
mego Kaliningradu jest brak wsparcia politycznego. Wypracowanie nowej stra-
tegii państwa w stosunku do Kaliningradu, „bramy" na wielki rynek rosyjski, 
może przynieść obopólne korzyści rosyjskiej enklawie i polskim wojewódz-
twom z nią sąsiadującym. Woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie mogą pełnić 
rolę pomostu pomiędzy UE i Kaliningradem. Aktywna polityka gospodarcza 
i kulturalna Polski w Obwodzie Kaliningradzkim powinna wspierać inicjatywy 
polskich podmiotów gospodarczych w tym regionie. 

Kierunek wschodni kontaktów woj. pomorskiego uzupełnia porozumienie 
o współpracy z rejonem wileńskim z Litwy podpisane w marcu 2000 roku. 
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Zachodni azymut kooperacji określają deklaracje o współpracy regionalnej 
podpisane przez woj. pomorskie ze Szlezwik-Holsztynem (1999 r.) i Meklem-
burgią Pomorzem Przednim (2001 r.) z Republiki Federalnej Niemiec oraz trzy 
(dwie z 2000 r., jedna z 2001 r.) umowy i porozumienia o współpracy regionalnej 
i partnerstwie z Okręgiem Środkowa Frankonia i Regionem Limousin z Francji. 

Ze względu na specyfikę wybrzeża i powiązania kooperacyjne przemysłu 
okrętowego woj. pomorskie w roku 2000 zawarło także porozumienie o współ-
pracy z Prowincją Wschodnio-Przylądkową z Republiki Południowej Afryki. 

Nadmorskie położenie i morski charakter miast i gmin województwa pomor-
skiego odgrywa istotną rolę w ich rozwoju społeczno-gospodarczym. Kontakty 
międzynarodowe pomorskich gmin doprowadziły do nawiązania szeregu powią-
zań. Najbardziej znaczące związki i więzi o charakterze integracyjnym to: 
• Gdańsk - Kalmar, Helsingor, Turku, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Brema, 

Aarhus, 
• Gdynia - Kilonia, Karlskrona, Aalborg, Kotka, Kristiansand, Kłajpeda, Kali-

ningrad, Liepaja, Kunda, 
• Sopot - Kaliningrad, Karlshamn, Naestved, Trelleborg, 
• Elbląg - Kaliningrad, Bałtyjsk Liepaja, Ronneby, 
• Krynica Morska - Bałtyjsk, 
• Puck - Maribo, 
• Władysławowo - Allinge-Goudhjem, 
• Łeba - Ronne, Neustadt, 
• Słupsk - Flensburg, Vantaa, Vordingboorg, 
• Ustka - Ronne. 

Współpraca dwustronna polskich gmin nadmorskich w ramach integracji 
bałtyckiej obejmuje głównie zagadnienia ochrony środowiska, współpracy kul-
turalnej, wymiany młodzieży oraz współdziałanie pomiędzy radnymi i urzędni-
kami samorządowymi. 

Głównym ośrodkiem ogniskującym aktywność gospodarczą Polski północnej 
jest aglomeracja Gdańska i Gdyni. Nie przez przypadek z Gdańska, miasta zna-
nego nie tylko z nieskrępowanej wymiany handlowej, ale ze spotkań wielu kultur 
przeplatających się tu w ciągu ostatniego tysiąclecia, w sierpniu 1980 roku wy-
szedł impuls dla ruchów wolnościowych w całej Europie Środkowej i Wschod-
niej. 

Blisko milionowa, kształtująca się metropolia Trójmiasta odgrywa współcze-
śnie znaczącą rolę w bałtyckim systemie miast. Ma ona szansę osiągnąć rangę 
ośrodka o znaczeniu europejskim. Atut europolu może sprzyjać procesowi kon-
centracji wyspecjalizowanych instytucji międzynarodowych, finansowych, na-
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ukowych, kulturalnych oraz technicznych. Przyjazny klimat dla inwestowania 
kapitału krajowego i zagranicznego może podnieść konkurencyjność regionu. 

Gdańsk jest ważnym partnerem współpracy międzynarodowej i integracji 
Polski z krajami Europy Bałtyckiej. Zlokalizowano tu siedziby kilku ważnych 
organizacji, których działalność w różnych dziedzinach zbliża ku sobie bałtyc-
kich partnerów. Do nich należy m.in. Związek Miast Bałtyckich (Union of the 
Baltic Cities). Celem tej organizacji, zrzeszającej ponad 90 miast, jest nawiązy-
wanie współpracy na szczeblu lokalnym, zacieśnianie kontaktów gospodarczych 
i kulturalnych między miastami członkowskimi. 

Od 1996 roku w Gdańsku znajduje się sekretariat VASAB 2010 (Wizje 
i Strategie wokół Bałtyku-2010). VASAB promuje strategiczne planowanie prze-
strzenne w Europie Bałtyckiej oparte o zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
współpracy międzynarodowej. Planowanie to oznacza wspieranie rozwoju w wielu 
aspektach oraz skutecznego zarządzania zasobami przestrzeni poprzez współpracę 
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Nowy, dyskutowany obecnie 
program rozwoju przestrzennego VASAB 2010 Plus wzmacnia metropolitalne 
funkcje Trójmiasta poprzez sieciową współpracę z innymi metropoliami Europy 
Bałtyckiej. W szczególności dotyczy to zarządzania infrastrukturą miejską oraz 
promowania walorów metropolii dla działalności biznesowej. 

Od 1 maja 2000 roku województwo pomorskie, jako przodujące w pracach 
regionów krajów przedakcesyjnych, uzyskało na dwa lata przewodnictwo w Konfe-
rencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego BSSSC (Baltic Sea 
Subregional Co-operation). Sekretariat został zlokalizowany przy Departamen-
cie Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego Woj. Pomorskiego. Woj. pomorskie i jego przedstawiciele efektywnie 
reprezentują interesy 160 woj. położonych wokół Bałtyku w niełatwych dysku-
sjach z rządami krajowymi, UE i organizacjami międzynarodowymi m.in. na 
tematy: 

> roli regionów w przekształcającej się Europie; 
> wpisywania obszarów współpracy istotnych dla regionów w międzynaro-

dowe dokumenty tę współpracę normujące oraz w polityki narodowe; 
> usuwania przeszkód i tworzenia korzystnych warunków współpracy zde-

centralizowanej; 
> łagodzenia negatywnych skutków poszerzenia Unii Europejskiej w obsza-

rze Morza Bałtyckiego, gdzie regiony Rosji, w tym szczególnie Obwód 
Kaliningradzki, pozostaną poza w miarę jednolicie rozwijającą się struk-
turą; 

> budowania warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaai Morza 
Bałtyckiego, we wszystkich jego aspektach: przestrzennym, gospodar-
czym, społecznym, ekologicznym, kulturowym itp.; 
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> wykorzystania BSSSC jako właściwego przekaźnika w kontaktach z re-
gionami przy realizacji np. inicjatywy „Wymiaru Północnego", tworze-
niu społeczeństwa informacyjnego, promowania sprawnego zarządzania 
w celu poprawiania jakości życia obywateli itp. [7]. 

Skuteczne i profesjonalne działanie Sekretariatu BSSSC stanowi dodatkowy 
element promocyjny woj. pomorskiego. Województwo zyskuje opinię partnera 
otwartego i rozumiejącego przemiany nowoczesnej Europy. Działania na rzecz 
BSSSC otwierają przed woj. pomorskim dodatkowe kanały kontaktów z UE. 

Maksymalne wykorzystanie szans wynikających z położenia w Europie 
Bałtyckiej na przecięciu międzynarodowych osi transportu i kooperacji północ-
południe i wschód-zachód oraz wysokich walorów kapitału ludzkiego Trójmia-
sta to podstawowe cele regionu. W szczególności istotne jest stworzenie dyna-
micznego układu pasmowo-węzłowego aglomeracji gdańskiej rozwijającej się 
w czterech kierunkach: zachodnim w kierunku Słupska, wschodnim w kierunku 
Elbląga i Kaliningradu (paneuropejski łącznik IA, Ryga, Kaliningrad, Gdańsk), 
południowym w korytarzu Wisły i przyszłej autostrady A-l w stronę Bydgosz-
czy i Torunia oraz w kierunku północnym przez połączenia promowe ku Skan-
dynawii. 

Ważnym zagadnieniem przestrzennym, z punku widzenia polskiej racji stanu, 
wiążącym Polskę w systemie północ-południe, jest zbudowanie południkowych 
korytarzy transportowych A-l (dla woj. pomorskiego) i A-3 (dla woj. zachod-
niopomorskiego) łączących porty z obecnym i przyszłym zapleczem. W marcu 
2000 r. Komisja Europejska potwierdziła swoje poparcie dla rozwoju infra-
struktury transportowej w ramach VI paneuropejskiego korytarza transportowego2 

(Karlskrona-Gdańsk-Toruń-Katowice-Bratysława). Inwestycje w infrastrukturę 
transportową wspomagają rozwój gospodarczy regionu pomorskiego. 

Integracja Polski z Unią Europejską z punktu widzenia polskiej racji stanu 
nie ma alternatywy [3]. Obszar Bałtyku może i powinien stać się dla Polski i jej 
województw północnych jednym z podstawowych regionów wszechstronnej 
współpracy międzynarodowej, przyspieszającej i pogłębiającej proces integro-
wania naszego kraju ze strukturami europejskimi. Strategia województwa po-
morskiego jednoznacznie to potwierdza. Ze względu na słabo zauważalny przez 
administrację centralną kierunek północny, orientacja bałtycka jest wypracowy-
wana na Pomorzu i w miarę możliwości i potrzeb promowana w Warszawie. 

2Paneuropejski korytarz VI wchodzi w skład europejskiego systemu sieci autostrad TINA 
(Transport Infrastructure Needs Assessment). 



WOJEWÓDZTWO POMORSKIE W STRATEGII... 239 

LITERATURA 

1. Dutkowski M. (red.), Diagnoza stanu województwa pomorskiego, Pomor-
skie Studia Regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 1999. 

2. Grzelakowski A.S., Europa Bałtycka - Polska Bałtycka, „Pomorski Przegląd 
Gospodarczy", nr 2/2001. 

3. Kołodziejski J., Polska przestrzeń w europejskiej perspektywie XXI wieku, 
Warszawa 1996. 

4. Kościukiewicz B., Globalne województwo, „Pomorski Przegląd Gospodar-
czy", nr C/2000. 

5. Nowakowski M., Wygodne morze, „Pomorski Przegląd Gospodarczy" nr 
2/2001. 

6. Strategia rozwoju województwa pomorskiego. Pomorski region funkcjo-
nalny, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Gdańsk 2000. 

7. Wróblewska K., Teraz Gdańsk, „Pomorski Przegląd Gospodarczy" nr 
2/2001. 

8. Zaleski J., Bezdroża polityki bałtyckiej, [w:] Toczyski W. (red.), Rozwój re-
gionu bałtyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001. 


