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Witold Andruszkiewicz*

Polska w Unii Europejskiej
i zwi¹zane z tym problemy

Problem wpisu Polaków, jako w³a�cicieli gruntów i zabudowañ na
Ziemiach Odzyskanych, do ksi¹g wieczystych w wyniku postanowieñ

powziêtych w Ja³cie a wymagania Unii Europejskiej dotycz¹ce
sprzeda¿y obcokrajowcom tych obiektów na Ziemiach Odzyskanych

1 maja 2004 roku Polska zosta³a przyjêta do Unii Europejskiej. Polacy nie
zostali nale¿ycie przygotowani do wej�cia do grupy krajów kapitalistycznych.

Nikt dotychczas nie przeprowadzi³ uw³aszczenia Polaków na nieruchomo�ciach
poniemieckich pozostawionych przez Niemców na Ziemiach Odzyskanych. Ma-
j¹tek rodzin niemieckich, który zgodnie z postanowieniami podjêtymi w lutym
1945 roku w Ja³cie mia³ byæ przekazany rodzinom polskim � w 1945 i 1946 roku
zasiedlaj¹cym Ziemie Odzyskane � oraz innym Polakom, wraz z wpisaniem ich
do ksi¹g wieczystych. Jedynie czê�æ Polaków, którzy przybyli tu przesiedleni
z terenów po³o¿onych za rzek¹ Bug, otrzyma³a na w³asno�æ te nieruchomo�ci.
Przewa¿nie tereny Ziem Odzyskanych przekazano Polakom w u¿ytkowanie wie-
czyste, a wiêc nie na zawsze, nie na w³asno�æ.

Decydenci w Unii Europejskiej powinni byæ przez rz¹d RP w pe³ni poinfor-
mowani o tym, ¿e Polacy � poza ma³¹ grup¹ � pozbawieni s¹ dotychczas maj¹tku
nieruchomego. Kierownictwo Unii Europejskiej powinno byæ zapoznane z po-
wojenn¹ histori¹ Polski. Grunty i inne nieruchomo�ci najpierw powinny byæ prze-
pisane na Polaków, a dopiero nastêpnie sprzedawane kupcom zagranicznym. Unia
Europejska nie powinna dopuszczaæ do dalszego nieprzestrzegania prawa ustalo-
nego w lutym 1945 roku, na miêdzynarodowej konferencji mocarstw w Ja³cie.

I tak do wspomnianych przepisów Unii Europejskiej, dotycz¹cych sprzeda-
¿y w Polsce obcokrajowcom gruntów, budynków i innych nieruchomo�ci po³o-
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¿onych na Ziemiach Odzyskanych, powinien byæ wprowadzony zapis zakazu
ich sprzeda¿y, gdy¿ nie wykonano dotychczas w Polsce przekazania na w³a-
sno�æ Polakom tych gruntów, budynków i innych obiektów zaliczanych do nie-
ruchomo�ci.

Polscy negocjatorzy w Unii Europejskiej nie czuli dostatecznie polskiej racji
stanu, która powinna przyczyniæ siê do wyj¹tkowego potraktowania Ziem Odzy-
skanych. Nie widzieli tu polskiego wielkiego problemu, ci¹gle czekaj¹cego na
w³a�ciwe rozwi¹zanie.

Na uwagê zas³uguj¹ w przepisach Unii Europejskiej tak¿e grunty i inne nieru-
chomo�ci po³o¿one na obszarach, które le¿a³y przed II wojn¹ �wiatow¹ w grani-
cach pañstwa polskiego. Na tych ziemiach, w czasie gdy koñczy³a siê jeszcze
wojna, a tak¿e w pierwszym okresie powojennym, a wiêc pod os³on¹ wojsk Ar-
mii Czerwonej, przeprowadzono upañstwowienie gruntów nale¿¹cych do Pola-
ków, ale wbrew woli Polaków i bez zap³aty. Dawni w³a�ciciele-Polacy czekaj¹
ci¹gle na odpowiednie odszkodowania, uznaj¹c, ¿e zabranego bezp³atnie mienia
nie wolno sprzedawaæ obcokrajowcom w praworz¹dnej Unii Europejskiej.

Dziwni to byli Polacy � historia zapewne w³a�ciwie ich oceni � którzy uzgad-
niali w Unii Europejskiej zasady sprzeda¿y w Polsce gruntów i budynków obco-
krajowcom bez pamiêtania o polskiej racji stanu i o nieuregulowaniu z Polakami
ich s³usznych roszczeñ maj¹tkowych.

Podkre�liæ raz jeszcze nale¿y, ¿e grunty i budynki po³o¿one na Ziemiach Od-
zyskanych powinny byæ wy³¹czone ze sprzeda¿y obcokrajowcom, dopóki Pola-
cy nie zostan¹ na tych ziemiach uw³aszczeni. Ciekawe, ¿e tej polskiej racji stanu
nie przestrzegaj¹ poszczególne kierownictwa pañstwa polskiego. Ciekawe jest
te¿, pod jak¹ nazw¹ przejd¹ one do historii polskiej.

Prawda o losach Polaków i ich stanie posiadania maj¹tkowego jest od kilku-
dziesiêciu lat przemilczana przez w³adze.

Na miêdzynarodowej konferencji w lutym 1945 roku w Ja³cie, jak ju¿ wspo-
mniano, przedstawiciele trzech wielkich, zwyciêskich mocarstw, to jest USA,
Wielkiej Brytanii i ZSRR, tworzyli porz¹dek w Europie, jaki mia³ panowaæ po
zakoñczeniu II wojny �wiatowej. Wymienione mocarstwa stwierdzi³y, ¿e przez
osiemset lat Niemcy w stosunku do Polaków stosowali zasadê Drang nach Osten,
czyli d¹¿yli do wypierania Polaków na wschód. W konsekwencji, realizuj¹c tê
zasadê, wyparli Polaków kilkaset kilometrów na wschód. Tym samym Polacy �
cofaj¹c siê na wschód pod naporem silniejszych Niemców � weszli na tereny
zamieszkane przez Litwinów, Bia³orusinów i Ukraiñców.

W wyniku przegrania przez Niemców rozpêtanej przez nich II wojny �wiato-
wej postanowiono w Ja³cie, ¿e nale¿y tym razem ukaraæ nie tylko Hitlera i jego
najbli¿szych wspólników zag³ady tylu milionów ludzi, ale tak¿e cywilnych Niem-
ców, to jest rodziny niemieckie, których cz³onkowie z tak wielkim entuzjazmem,
wykonuj¹c zbrodnicze rozkazy Hitlera, wymordowali na wschodzie miliony nie-
winnych ludzi � cywilów � w tym miliony Polaków.
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Dlatego postanowiono w Ja³cie, ¿e za karê Niemcy-cywile, czyli niemieckie
rodziny zamieszkuj¹ce te zabrane Polakom tereny, rozci¹gaj¹ce siê od przedwo-
jennej granicy Polski z Niemcami, która bieg³a od pó³nocy z rejonu na zachód od
W³adys³awowa, Strzebielina, Chojnic, Szamotu³, Poznania, Ko�ciana, Leszna,
Rawicza, Katowic, Bielska-Bia³ej, ¯ywca i Zakopanego a¿ do rzeki Odry na za-
chodzie � wraz ze Szczecinem i �winouj�ciem na jej zachodnim brzegu � zostan¹
wypêdzeni na zawsze na zachód, za rzekê Odrê. Strac¹ te¿ swój maj¹tek, a wiêc
grunty, zabudowania itd. na rzecz Polaków. Polacy maj¹ otrzymaæ ten maj¹tek
niemieckich rodzin na zawsze, z wpisem ich do ksi¹g wieczystych. Niemcy twier-
dz¹, ¿e maj¹tek, który zostawili Polakom, jest wart kilkakrotnie wiêcej, ani¿eli
warte jest to, co Polacy zostawili na wschodzie za rzek¹ Bug.

Dlatego te¿ poniemiecki maj¹tek mieli otrzymaæ wszyscy Polacy. W pierw-
szej kolejno�ci mieli przejmowaæ na w³asno�æ ten maj¹tek poniemiecki ci Polacy,
którzy musieli opu�ciæ polskie tereny wschodnie za Bugiem na rzecz Litwinów,
Bia³orusinów i Ukraiñców.

Osiedlani na zachodnich Ziemiach Odzyskanych Polacy mieli byæ z tymi zie-
miami zwi¹zani na zawsze. Dlatego w ksiêgach wieczystych, dotycz¹cych ponie-
mieckich gruntów oraz budynków, jako w³a�ciciele mieli byæ wpisani Polacy.

Przesiedlenie milionów Polaków ze wschodu na zachód zosta³o w 1945 roku
wykonane, ale wbrew polskiej racji stanu, przesiedleni Polacy nie zostali bowiem
wpisani do ksi¹g wieczystych, co Polacy okre�lali jako miêdzynarodowe oszu-
stwo dokonywane kosztem zrujnowanych cz³onków swego narodu. Nie by³o jed-
nak niepodleg³ej, wolnej, prawdziwej Polski, a tylko jej namiastka z systemem
policyjnym i codziennym bezprawiem.

Minê³o ju¿ sze�ædziesi¹t lat od czasu, gdy w Ja³cie zosta³a podjêta historyczna
decyzja, nakazuj¹ca przesiedlenie milionów Polaków ze wschodu na polskie Zie-
mie Odzyskane. Jednocze�nie podjêta by³a decyzja dotycz¹ca zrobienia miejsca
dla tych milionów Polaków przesiedlanych ze wschodu. Ta decyzja nakazywa³a
jednoczesne wysiedlenie si³¹, a wiêc wypêdzenie milionów Niemców z polskich
Ziem Odzyskanych dalej na zachód, za rzekê Odrê. Dlatego wypêdzenia Niem-
ców nie mo¿na � jak to siê czêsto robi � rozpatrywaæ w oderwaniu od przesiedle-
nia milionów Polaków. Te wielkie przesiedlenia powojenne � jak to mówiono
w Ja³cie � wykonano na zawsze. Unia Europejska musi o tym wszystkim wie-
dzieæ, je�li chce mieæ spokój w Europie.

Na naprawienie krzywd wyrz¹dzonych Polakom po II wojnie �wiatowej ni-
gdy nie jest za pó�no. Polacy kieruj¹cy pañstwem, którzy zawinili w tym zakre-
sie, powinni to naprawiæ i doprowadziæ do uw³aszczenia wszystkich Polaków na
maj¹tku poniemieckim, a nie kombinowaæ dalej, jak zaw³aszczyæ ten maj¹tek.

Polska administracja pañstwowa b³êdnie traktuje ten poniemiecki i stary pol-
ski maj¹tek, tak jakby nie by³ on przeznaczony dla polskich rodzin, lecz do wy-
³¹cznej dyspozycji urzêdników. Jest to bowiem wyra�ne zaniedbanie dzia³ania ze
strony pañstw wielkiej trójki. Wypada³oby, aby Najwy¿szy Trybuna³ Sprawiedli-
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wo�ci ONZ w Hadze zaj¹³ siê t¹ spraw¹, gdy¿ czeka ona na sprawiedliwe jej
za³atwienie.

Problem ograniczania, limitowania i planowania polskiego rolnictwa
i przetwórstwa spo¿ywczego przez UE wymaga innego uregulowania

Niektóre zasady postêpowania w Unii Europejskiej s¹ trudne do zaakcepto-
wania przez polskich rolników i przetwórców ¿ywno�ci.

Nale¿y podkre�liæ zasadnicz¹ ró¿nicê, która wystêpuje miêdzy kapitalizmem
wolnorynkowym a kapitalizmem reglamentowanym, planowanym w Unii Euro-
pejskiej w zakresie rolnictwa i przetwórstwa spo¿ywczego.

Kapitalizm wolnorynkowy wystêpuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej, Japonii i w ponad dwustu innych pañstwach na �wiecie. W kapitali-
zmie wolnorynkowym ka¿dy przedsiêbiorca sam ustala plan produkcji, wykonu-
je takie produkty, jakie chce, i w takiej ilo�ci, jak¹ on okre�li³. Przedsiêbiorca �
je�li trafi³ w zapotrzebowanie rynku � mo¿e bardzo szybko siê wzbogaciæ.

Zupe³nie inaczej jest w kapitalizmie reglamentowanym i planowanym w za-
kresie rolnictwa i przetwórstwa spo¿ywczego Unii Europejskiej, który panu-
je jedynie w dwudziestu piêciu pañstwach na �wiecie � cz³onkach Unii Euro-
pejskiej.

Polscy rolnicy widz¹ du¿e podobieñstwo do systemu planowania dostaw rol-
nych, który panowa³ w socjalizmie, w PRL opartej na wzorach ZSRR, z tym ¿e to
unijne planowanie jest nowocze�niejsze, gdy¿ wykorzystuje siê w nim kompute-
ryzacjê. W socjalizmie rolnik, który przekroczy³ plan produkcji rolnej i sprzeda³
wiêcej, by³ nagradzanym przodownikiem. W Unii Europejskiej rolnik za prze-
kroczenie planu produkcji produktów rolnych i ich sprzeda¿y musi zap³aciæ karê
pieniê¿n¹. Takie podej�cie ze strony w³adz Unii Europejskiej rolnicy okre�laj¹
jako niemoralne. Wynika z niego, ¿e Unia Europejska �wiadomie ogranicza pro-
dukcjê ¿ywno�ci, podczas gdy na �wiecie miliony ludzi ka¿dego roku umieraj¹
z g³odu. Mówi¹, ¿e jest to podej�cie egoistyczne, niechrze�cijañskie.

Polska od tysi¹ca lat znana by³a jako kraj rolniczy. Produkcja rolna od setek
lat bogaci³a Polaków. Byli oni jednym z wiêkszych eksporterów zbó¿ w Europie.
Z eksportu zbo¿a od tysi¹ca lat s³yn¹³ w Polsce port Gdañsk. Znajdowa³o siê
w tym porcie 315 spichlerzy portowych, wielokondygnacyjnych, g³ównie zbo-
¿owych, które w ogromnej wiêkszo�ci zosta³y zniszczone lub spalone w czasie
dzia³añ wojennych, g³ównie w ostatnich miesi¹cach II wojny �wiatowej. O spe-
cjalizacji tego portu w eksporcie zbo¿a �wiadczy do dzi� zachowana nazwa g³ów-
nej wyspy portowej, to jest Wyspy Spichrzów.

Przed wojn¹ i po wojnie znany by³ wielki eksport cukru do Wielkiej Brytanii
i na ca³y �wiat. W�ród artyku³ów spo¿ywczych przed wojn¹ i po wojnie port
Gdynia s³yn¹³ z eksportu bekonów, g³ównie do Wielkiej Brytanii. Znany by³ te¿
wielki eksport szynek konserwowych do Ameryki i wêdlin na ca³y �wiat.

Witold Andruszkiewicz
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Znany by³ równie¿ eksport jaj do Wielkiej Brytanii, eksport s³odu potrzebnego do
wyrobu piwa. Znany jest eksport soli, choæ nie jest to produkt rolniczy, ale jednak
spo¿ywczy. Z rolnictwem zwi¹zany jest polski eksport wódek i spirytusu. Tak wiêc
Polska od wieków jest znana jako eksporter ¿ywno�ci, w tym warzyw i owoców.

Polscy rolnicy i przetwórcy spo¿ywczy raz po raz zaskakiwani s¹ tym, jak nie-
korzystne dla nich warunki wst¹pienia do Unii Europejskiej podpisali polscy nego-
cjatorzy, którzy za s³abo znali polskie rolnictwo i potrzeby polskich rolników.

M³odzi polscy rolnicy z wy¿szym wykszta³ceniem chc¹ zwiêkszaæ z roku na
rok swoj¹ produkcjê roln¹, ale nie pozwala im siê tego robiæ. Ostatnio w telewizji
skar¿y³ siê w³a�nie wykszta³cony m³ody rolnik, ¿e jego wzorowo chowane kro-
wy da³y wiêcej mleka, ani¿eli mia³ wyznaczony limit, i grozi mu kara pieniê¿na.
Pyta³: �To co, mia³em wylaæ to mleko do rowu?�. Takich pytañ nie wolno zosta-
wiaæ bez odpowiedzi.

Niektórzy rolnicy skar¿¹ siê, ¿e cukrownia ma limit produkcji cukru i nie chce
przyjmowaæ wiêcej buraków. Martwi ich prawo sprzedawania limitów produkcji.
Je�li jedna cukrownia sprzeda swój limit innej cukrowni, w tym zagranicznej, to
rolnicy nie bêd¹ mieli komu sprzedaæ swoich buraków cukrowych.

Wynika z tego, ¿e obecny system limitów ogranicza produkcjê i mo¿liwo�æ
bogacenia siê rolników.

Problemy zapisów warunków dzia³ania rolników w Polsce wymagaj¹ uspraw-
nienia w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie produkcji eksportowej.

Trzeci Transeuropejski Korytarz Transportowy Pó³noc�Po³udnie
i biegn¹ca w nim od portu Gdañsk Transeuropejska Autostrada Pó³noc�

Po³udnie do portów Zatoki Perskiej oraz jej polski odcinek A-1

Na podstawie koncepcji i badañ wykonanych w Zak³adzie Portów Instytutu
Morskiego w Gdañsku zbudowano najg³êbszy na Ba³tyku Port Pó³nocny Gdañ-
ska dla najwiêkszych statków, jakie mog¹ zawijaæ na to morze, którymi s¹ zbior-
nikowce o no�no�ci 150 tys. ton. Przyczyni³o siê to do wyznaczenia przez EKG
ONZ w porcie Gdañsk pocz¹tku Transeuropejskiej Autostrady Pó³noc-Po³udnie
(TEM/A-1).

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ w Europie ustanowi³a trzy transeuro-
pejskie Korytarze Transportowe Pó³noc�Po³udnie. Przez pojêcie korytarza trans-
portowego EKG ONZ rozumie wi¹zkê dróg ró¿nych ga³êzi transportu, biegn¹-
cych w tym samym kierunku geograficznym.

Pierwszy Transeuropejski Korytarz Transportowy Pó³noc�Po³udnie wybiega
z portu i miasta Londyn w Wielkiej Brytanii i na po³udnie biegnie przez Kana³ La
Manche, pod którym zbudowano wielki tunel, ³¹cz¹cy Wielk¹ Brytaniê z Francj¹.
Dalej korytarz ten biegnie przez Francjê, Hiszpaniê i w rejonie Gibraltaru przecho-
dzi przez Morze �ródziemne, nastêpnie biegnie na po³udnie zachodnim brzegiem
Afryki. Korytarz ten jest ju¿ prawie ca³kowicie zbudowany i eksploatowany.

Polska w Unii Europejskiej i zwi¹zane z tym problemy
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Drugi Transeuropejski Korytarz Transportowy Pó³noc�Po³udnie wybiega z por-
tu i miasta Kopenhaga w Danii, na po³udnie biegnie dalej przez Niemcy, W³ochy,
gdzie z Sycylii przechodzi przez Morze �ródziemne i w Afryce biegnie na po³u-
dnie do Afryki �rodkowej. Ten korytarz transportowy jest te¿ prawie ukoñczony,
gotowy. Jest ju¿ eksploatowany.

Trzeci Transeuropejski Korytarz Transportowy Pó³noc�Po³udnie wybiega
z portu i miasta Helsinki w Finlandii i biegnie na po³udnie przez Morze Ba³-
tyckie oraz dalej przez port i miasto Gdañsk, a nastêpnie przez port i miasto
Stambu³ w Turcji i dalej na po³udnie do portów i miast portowych Zatoki
Perskiej. EKG mia³a trudno�ci z szybkim ustaleniem, w którym miejscu na
po³udniowym brzegu Morza Ba³tyckiego ma ten korytarz wyj�æ z Morza Ba³-
tyckiego na l¹d. O to, aby przez ich port przebiega³a g³ówna o� tego Trzecie-
go Korytarza Transportowego Pó³noc�Po³udnie, ubiega³y siê porty i miasta
portowe: Leningrad, czyli obecny Sankt Petersburg, Tallin, Kaliningrad,
Gdañsk, Rostock i inne.

Wiosn¹ 1972 roku EKG ONZ ostatecznie dokona³a wyboru miasta i portu,
przez który przejdzie g³ówna o� Trzeciego Transeuropejskiego Korytarza Trans-
portowego Pó³noc�Po³udnie. Tak wybrany zosta³ port i miasto portowe Gdañsk.
Niestety, w³adze polskie nie mog³y cieszyæ siê z tej decyzji, gdy¿ konkurs prze-
gra³y porty radzieckie i Moskwa tak pokierowa³a sprawami realizacji budowy, ¿e
w planowej gospodarce z Gdañska ta autostrada nie by³a budowana. Tak by³o
w PRL-u, ale dlaczego od 1989 roku, w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej ta
praktyka by³a kontynuowana, to pozostanie do wyja�nienia.

Gdañsk zosta³ wybrany przez EKG ONZ na g³ówny wêze³ multimodalnego
transportu morsko-l¹dowego na g³ównej osi Trzeciego Transeuropejskiego Ko-
rytarza Transportowego Pó³noc�Po³udnie. Port Gdañsk mia³ byæ pocz¹tkiem jed-
nej z najd³u¿szych autostrad na �wiecie, to jest pocz¹tkiem Transeuropejskiej
Autostrady Pó³noc�Po³udnie. W jêzyku angielskim nosi ona nazwê TRANS-EU-
ROPEAN NORTH-SOUTH MOTORWAY (w skrócie TEM). Ta autostrada z od-
ga³êzieniami bêdzie mia³a d³ugo�æ 10 000 kilometrów. Bêdzie ona wiod³a z portu
Gdañsk na po³udnie przez by³¹ Czechos³owacjê, Wêgry, by³¹ Jugos³awiê, Bu³ga-
riê, Turcjê, w której w porcie Stambu³ przejdzie nad Bosforem wielkim mostem
tej autostrady z l¹du Europy na l¹d Azji i przez kraje arabskie dojdzie do portów
Zatoki Perskiej.

Polacy powinni wiedzieæ o tym, ¿e od 1972 roku, a wiêc od trzydziestu czte-
rech lat, nie zbudowano w Polsce od portu Gdañsk ani jednego kilometra tej
autostrady. Mo¿e ona daæ w samym Gdañsku 4 mld dolarów rocznego przychodu
z samej obs³ugi 14 milionów turystów morskich rocznie, w tym 7 milionów tury-
stów zagranicznych. Mówi¹ o tym wyniki prac naukowo-badawczych wykona-
nych w ramach CPBR 9.5, cel 42 na Politechnice Gdañskiej w kooperacji z Za-
k³adem Portów Instytutu Morskiego w Gdañsku, zrealizowanych w latach 1986�
1991 na zlecenie Instytutu Okrêtowego Politechniki Gdañskiej.
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Nale¿y poinformowaæ Polaków, w tym szczególnie gdañszczan, ¿e pomimo i¿
minê³y ju¿ trzydzie�ci cztery lata, dotychczas prezydent Gdañska nie wyznaczy³
w porcie Gdañsk lokalizacji pocz¹tku tej jednej z najd³u¿szych autostrad na �wie-
cie. Podobnie nie zabiega o to równie¿ prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk.
Osoby odpowiedzialne za to z urzêdu chyba nie rozumiej¹ znaczenia dla Gdañ-
ska tej jednej z najd³u¿szych autostrad na �wiecie. Nie rozumiej¹ tego, ¿e w³a�nie
w Gdañsku mo¿e powstaæ najwiêksze nad Ba³tykiem centrum przemys³u tury-
styki morskiej. Zaniechanie dzia³ania przez miejscowe i warszawskie w³adze
doprowadzi³o do tego, ¿e przedsiêbiorstwo, które wygra³o przetarg na budowê tej
autostrady od Gdañska, a �ci�lej od portu gdañskiego, jako powi¹zania tej auto-
strady z przysz³ymi autostradami morskimi, to jest Gdañsk Transport Compa-
ny, og³osi³o, ¿e rozpoczyna budowê autostrady, a �ci�lej jej polskiego odcinka
zwanego autostrad¹ A-l, od Gdañska, tak jak to mia³o byæ wykonywane. W rze-
czywisto�ci nie zaczyna tej budowy od Gdañska, co by³oby logiczne i logi-
stycznie poprawne, ale zaczyna tê budowê nielogicznie, gdzie� daleko za Tcze-
wem, czyli w odleg³o�ci kilkudziesiêciu kilometrów od morza, od portu, od
miasta Gdañska. Jest to oczywiste wprowadzanie w b³¹d spo³eczeñstwa i w³adz.
I znów miejscowe zainteresowane czynniki nie przeciwstawiaj¹ siê takim nie-
korzystnym dzia³aniom tego przedsiêbiorstwa. Uwa¿aj¹ widocznie, ¿e wszyst-
ko jest w porz¹dku, a nie jest!

Wyznaczono w ostatnich latach, wbrew polskiej racji stanu, pocz¹tek auto-
strady A-1, pierwszy jej kilometr tam, gdzie mia³ byæ wêze³ autostrady, we wsi
Rusocin, po³o¿onej w odleg³o�ci ponad dwudziestu kilometrów na po³udnie od
morza i od portu gdañskiego. Wynika z tego, ¿e kto�, kto ma prawo decyzji,
planuje pocz¹tek budowy tej jednej z najd³u¿szych na �wiecie autostrad we wsi
Rusocin, tak jak gdyby tam w³a�nie � we wsi Rusocin � generowa³ siê ruch samo-
chodów, turystów morskich i ³adunków ro-ro, a nie w porcie Gdañsk.

Rz¹d polski zaci¹gn¹³ zobowi¹zanie szczególnie wobec by³ej Czechos³owa-
cji, Wêgier, Austrii, jako krajów niemaj¹cych dostêpu do morza, ¿e autostradê
zaczyna budowaæ z Gdañska, od Morza Ba³tyckiego, od portu, tak aby samocho-
dy wje¿d¿a³y wprost na promy pasa¿ersko-samochodowe lub inne statki ro-ro
w porcie gdañskim oraz zje¿d¿a³y z promów pasa¿ersko-samochodowych lub in-
nych statków ro-ro wprost na autostradê.

Sprawienie zawodu tym krajom i niedoprowadzenie autostrady do portu, lecz
urwanie jej we wsi Rusocin, w odleg³o�ci ponad dwudziestu kilometrów od portu
gdañskiego grozi skandalem miêdzynarodowym. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e rz¹d pol-
ski doceni wreszcie fakt, i¿ EKG ONZ, nara¿aj¹c siê ZSRR, stworzy³a Polakom
warunki do osi¹gania miliardów dolarów rocznie, jako przychodów za komplek-
sowe us³ugi �wiadczone turystom morskim, w tym turystom zagranicznym, jak
te¿ za us³ugi �wiadczone na rzecz ³adunków. Do tego potrzebna jest jeszcze w rz¹-
dzie wola polityczna, a tej � jak widaæ po realizowanych czynach w Polsce za-
równo w latach PRL, jak i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej � nie by³o.
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Drugim wielkim uzasadnieniem wyboru Gdañska do odgrywania tej bardzo
wa¿nej roli w transporcie ³adunków i turystów w ruchu miêdzynarodowym by³
fakt, ¿e zbli¿a³y siê obchody Tysi¹clecia Gdañska.

EKG ONZ wybra³a Gdañsk. Uzasadnieniem by³ fakt, ¿e w Gdañsku w³a�nie
budowano najg³êbszy port na Morzu Ba³tyckim, który bêdzie przyjmowa³ statki
zbiornikowce o no�no�ci 150 000 ton z rop¹ naftow¹, zapewniaj¹ce obni¿kê jed-
nostkowego kosztu przewozu morskiego o 50% w porównaniu do statku o no-
�no�ci 15 000 ton � najwiêkszego, jaki mo¿e wchodziæ do portu Szczecin. Wie-
dziano te¿ w ONZ w Genewie, ¿e Port Pó³nocny Gdañska umo¿liwi dywersyfi-
kacjê dostaw ropy naftowej i gazu p³ynnego do Polski.

Te kosztowne badania wykaza³y, miêdzy innymi, ¿e na ten portowy, centralny
terminal Transeuropejskiej Autostrady Pó³noc�Po³udnie wraz z portow¹ dzielni-
c¹ turystyczn¹ w porcie Gdañsk potrzebny jest teren o powierzchni 5 km2. Opty-
malna lokalizacja takiego portowego, centralnego terminalu Transeuropejskiej
Autostrady Pó³noc�Po³udnie zosta³a wskazana jako rejon Wi�linki, na po³udnio-
wym brzegu Martwej Wis³y, na sta³ym l¹dzie, na trawersie �mia³ej Wis³y.

Od tego miejsca powinna rozpoczynaæ swój bieg Transeuropejska Autostrada
Pó³noc�Po³udnie, która po obrze¿u Gdañska powinna byæ doprowadzona do wê-
z³a tej autostrady we wsi Rusocin, jako pierwszy, polski, narodowy odcinek TEM/
A-1 od pó³nocy, czyli od morza i portu Gdañsk. Niestety, lokalizacja ta � jak
wspomniano � nie zosta³a dotychczas formalnie zatwierdzona przez w³adze mia-
sta Gdañska, powo³ane do zatwierdzania lokalizacji obiektów nieruchomo�ci,
w tym lokalizacji pocz¹tku autostrady TEM/A-1 i jej pierwszego kilometra, li-
cz¹c od portu gdañskiego.

Kierownictwo Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk oraz kierownictwo miasta
Gdañska nie podjê³y niezbêdnych uchwa³ i nie wykona³y odpowiednich doku-
mentów w zwi¹zku z decyzj¹ Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ powziêt¹
wiosn¹ 1972 roku, czyni¹c¹ z portu i miasta Gdañsk bardzo wa¿ny multimodalny
wêze³ transportowy. Rozbudowa gdañskiego lotniska imienia Lecha Wa³êsy te¿
wi¹¿e siê z tras¹ TEM/A-1 i Trzecim Korytarzem Transportowym Pó³noc�Po³u-
dnie. Podobnie ruroci¹g, wybiegaj¹cy z Portu Pó³nocnego Gdañska � chwilowo
do P³ocka � te¿ wi¹¿e siê z tym korytarzem transportowym.

Od 1989 roku, czyli od powstania Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, nikt
w Gdañsku nie powinien byæ zwi¹zany opini¹, aby tej autostrady nie budowaæ,
a jednak nie budowano jej. Tym bardziej mo¿e dziwiæ fakt, ¿e nie podjêto w Gdañ-
sku decyzji dotycz¹cych prowadzenia dzia³añ, które by doprowadzi³y do:

1. zatwierdzenia lokalizacji centralnego terminalu portowego pasa¿ersko-samo-
chodowego Transeuropejskiej Autostrady Pó³noc�Po³udnie w Wi�lince na po-
³udniowym brzegu Martwej Wis³y, na sta³ym l¹dzie;

2. podjêcia decyzji przez w³adze miasta Gdañska i Prezesa Zarz¹du Morskiego
Portu Gdañsk, ¿e od tego centralnego portowego terminalu TEM/A-1 powi-
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nien wybiegaæ ponaddwudziestokilometrowy odcinek tej autostrady do wêz³a
autostrady we wsi Rusocin;

3. podjêcia decyzji o sukcesywnej budowie portowej dzielnicy turystów mor-
skich, lokalizowanej przy tym portowym terminalu dla 14 milionów turystów
morskich rocznie � zgodnie z badaniami wykonanymi w Instytucie Okrêto-
wym Politechniki Gdañskiej w ramach kooperacji z Zak³adem Portów Instytu-
tu Morskiego w Gdañsku w CPBR 9.5, cel 42.

Do realizacji powy¿szych zadañ nie s¹ obecnie wymagane pieni¹dze, ale nie-
zbêdna jest wola dzia³ania, a tej � jak widaæ z faktów � niestety nie ma.

G³ównym problemem w stosunkach z Uni¹ Europejsk¹ jest fakt, ¿e Unia Eu-
ropejska ostatnio wyda³a mapê korytarzy transportowych w Europie, na której
zapomnia³a narysowaæ nasz Trzeci Korytarz Transportowy Pó³noc�Po³udnie
i w nim zapomnia³a narysowaæ wybiegaj¹c¹ z portu Gdañsk Transeuropejsk¹ Au-
tostradê Pó³noc�Po³udnie. Rysuje nasz¹ autostradê w korytarzu VI, który prowa-
dzi j¹ tylko do Morza �ródziemnego zamiast do Zatoki Perskiej, do bogatych
krajów �petrodolarowych�.

Powy¿sze dowodzi, jak s³abych ma Polska przedstawicieli z zakresu budownic-
twa autostrad w krêgach kierowniczych Unii Europejskiej. W³adze polskie powin-
ny dopilnowaæ, aby w nowym wydaniu tej mapy przez Uniê Europejsk¹ by³a nary-
sowana ta jedna z najd³u¿szych na �wiecie autostrad, jak¹ jest TEM/A-1.

Zachodzi bowiem obawa, ¿e ponadtrzydziestoletnie nierealizowanie przez
Polskê swoich zobowi¹zañ dotycz¹cych budowy Transeuropejskiej Autostrady
Pó³noc�Po³udnie mo¿e zachêciæ niektóre pañstwa do przejêcia roli Polski w za-
kresie autostrady pó³noc�po³udnie. Dlatego sprawa wymaga pilnego wyja�nie-
nia w Unii Europejskiej � jaka jest przyczyna pomijania przez UE rysowania
wielkiej autostrady z Gdañska i zmniejszania jej roli przez zmianê jej trasy pro-
wadzonej z Gdañska jedynie do Morza �ródziemnego zamiast do Zatoki Per-
skiej. Tymczasem ze wspomnianych 10 000 km TEM/A-l ju¿ zbudowano i od-
dano do eksploatacji ponad 5 000 km, ponad 3 500 km jest w budowie. Prawie
1 500 km jest w projektowaniu, z czego 1/3 w Polsce. Polska jest na ostatnim
miejscu, w�ród pañstw buduj¹cych swoje odcinki narodowe, pod wzglêdem
zaawansowania budowy.

Istotnym problemem, który powinien byæ rozwi¹zany przez polski rz¹d, jest
szybkie zbudowanie pierwszego odcinka Transeuropejskiej Autostrady Pó³noc�
Po³udnie, o d³ugo�ci oko³o dwudziestu kilometrów, to jest od portowego central-
nego terminalu tej autostrady, który powinien byæ wreszcie zlokalizowany w por-
cie Gdañsk. Ten pierwszy odcinek autostrady powinien byæ doprowadzony do
wêz³a autostradowgo we wsi Rusocin.

Takie zobowi¹zanie rozpoczêcia budowy tej autostrady zaci¹gn¹³ polski rz¹d
wobec Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz pañstw buduj¹cych swoje
odcinki narodowe tej autostrady. Szczególnie wa¿ne by³o i jest nadal to zobowi¹-
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zanie Polski wobec pañstw niemaj¹cych dostêpu do morza, mianowicie wobec:
Czech, S³owacji, Wêgier, Austrii.

Nale¿a³oby tak zorganizowaæ budowê tego pierwszego odcinka autostrady od
pó³nocy, a �ci�lej od portu Gdañsk, do wêz³a Rusocin, odcinka maj¹cego ponad
dwadzie�cia kilometrów d³ugo�ci, najwa¿niejszego dla prawid³owej organizacji
transportu morsko-l¹dowego, aby Unia Europejska mog³a dofinansowaæ tê budo-
wê. Najlepiej, gdyby miasto Gdañsk o to wyst¹pi³o.

Zbudowanie w porcie Gdañsk centralnego terminalu pasa¿ersko-
-samochodowego autostrady TEM/A-1 oraz portowej dzielnicy turystów

morskich przy tym terminalu, jak te¿ 10 000 stanowisk cumowania
jachtów morskich w porcie Gdañsk

Unia Europejska jest zainteresowana rozwojem turystyki morskiej w portach
Morza Ba³tyckiego i na samym morzu, badania prowadzone w ramach CPBR 9.5,
cel 42 wykaza³y, ¿e port Gdañsk mo¿e staæ siê w XXI wieku najwiêkszym cen-
trum turystyki morskiej nad Morzem Ba³tyckim.

W latach sze�ædziesi¹tych XX wieku na Targach Poznañskich, na posiedze-
niu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego ze Szwedzk¹ Izb¹ Handlu Zagranicz-
nego, powa¿ni biznesmeni ze Szwecji zg³aszali konkretne propozycje, aby PRL
stworzy³a im mo¿liwo�ci spêdzania urlopów z rodzinami nad polskim Ba³ty-
kiem. Oni za te us³ugi p³aciæ bêd¹ PRL dolarami, z³otem, stal¹ lub czym innym,
to znaczy czym sobie PRL ¿yczy. Mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e w³adze PRL
zgodz¹ siê na to. By³o to przecie¿ ju¿ po polskiej, bezkrwawej rewolucji pa�-
dziernikowej w 1956 roku. A jednak okaza³o siê, ¿e w tym zakresie Moskwa
jeszcze nie da³a zezwolenia lub w PRL rz¹dzili ci¹gle nadgorliwi, którzy nie
podejmowali najmniejszego ryzyka, aby co� dobrego zrobiæ dla przysz³ej Pol-
ski oraz samych Polaków.

Okaza³o siê, ¿e radziecki system policyjny nie dopuszcza nie tylko u siebie,
ale tak¿e w PRL do wykonywania us³ug turystycznych nadmorskich dla go�ci
zagranicznych. A by³y to, przypomina siê, lata sze�ædziesi¹te XX wieku.

W Zak³adzie Portów Instytutu Morskiego w Gdañsku wykazywano, ¿e je�li
zbuduje siê w �winouj�ciu g³êbokowodny port z torem wodnym maj¹cym 14,5 m
g³êboko�ci, to do �winouj�cia bêd¹ mog³y zawijaæ statki o no�no�ci 65 000 ton.
Daj¹ one wielk¹ oszczêdno�æ na kosztach jednostkowych przewozu ³adunków,
które s¹ ni¿sze o 30% od jednostkowych kosztów przewozu na statku 15 000 ton,
najwiêkszym, który mo¿e zawin¹æ z ³adunkiem do Szczecina. Podobnie wykazy-
wano tam, ¿e je�li zbudowany zostanie Port Pó³nocny Gdañska z krótkim torem
wodnym o g³êboko�ci a¿ 17 m, to do tego portu bêd¹ mog³y wp³ywaæ zbiorni-
kowce o no�no�ci 150 000 ton, zapewniaj¹ce obni¿kê jednostkowego kosztu prze-
wozu morskiego a¿ o 50% w porównaniu z jednostkowym kosztem przewozu na
statku o no�no�ci 15 000 ton, najwiêkszym dla portu Szczecin. Bêdzie to najg³êb-
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szy port na Ba³tyku, zapewniaj¹cy obni¿anie kosztów przewozu morskiego dziê-
ki mo¿liwo�ci zawijania tu wielkich, ekonomicznych statków. Najg³êbszy Port
Pó³nocny Gdañska na Morzu Ba³tyckim mia³ zapewniæ dywersyfikacjê dostaw
do Polski ropy naftowej i gazu p³ynnego, czyli uniezale¿nienie siê Polaków od
ZSRR, a to by³ cel niebezpieczny.

Port Gdañsk jest bardzo korzystnie po³o¿ony pod wzglêdem batymetrycznym.
Niezbêdna naturalna g³êbia morska (17 m) podchodzi najbli¿ej polskiego brzegu
morskiego o d³ugo�ci ponad 500 km w³a�nie na trawersie Wyspy Stogi w Gdañ-
sku. Le¿y ona w odleg³o�ci zaledwie kilku kilometrów od brzegu morza.

Najwiêkszymi, a g³ównie najg³êbszymi portami w Polsce bêd¹ �winouj�cie
i Port Pó³nocny Gdañska. Te porty by³y bowiem niezbêdne Polsce dla ekono-
micznego przywo¿enia do Polski na wielkich zbiornikowcach ³adunków p³yn-
nych, a przede wszystkim paliw p³ynnych, przez co rozumiano ropê naftow¹ i jej
produkty, jak te¿ gaz p³ynny.

W zakresie gazu p³ynnego prze³adowywanego w portach morskich Zak³ad
Portów Instytutu Morskiego w Gdañsku ju¿ w latach sze�ædziesi¹tych XX wieku
wspó³pracowa³ naukowo z francuskimi naukowcami specjalistami.

W³adze PRL przez prawie piêtna�cie lat planowo przesy³a³y do portu Szcze-
cin ³adunki masowe. Szczecin i jego tor wodny o d³ugo�ci 65 km, wiod¹cy ze
�winouj�cia do Szczecina, otrzymywa³y ponad 50% wszystkich finansowych
nak³adów inwestycyjnych przeznaczonych przez bud¿et pañstwa na wszystkie
porty i przystanie w Polsce. Z powy¿szego wynika³o, ¿e na pozosta³e � poza
Szczecinem � porty i przystanie morskie w liczbie ponad piêædziesiêciu przypa-
da³o jedynie poni¿ej 50% ca³ej planowanej ka¿dego roku kwoty.

Nieporozumieniem by³o forsowanie przez rz¹d PRL Szczecina, jako przy-
sz³ego najwiêkszego portu ³adunków masowych, gdy¿ fachowcom wiadomo by³o
od 1949 roku, ¿e najwiêkszym portem zostanie Gdañsk, poniewa¿ to tu jest nie-
zbêdna naturalna g³êbia akwenu morskiego dla wielkich statków morskich.

W Polsce w okresie PRL, w latach 1945�1956, nie zezwalano w ogóle na
turystykê morsk¹ miêdzynarodow¹ uprawian¹ na jachtach morskich. W latach
sze�ædziesi¹tych XX wieku te¿ w³a�ciwie nie mo¿na by³o jej organizowaæ ze
wzglêdu na czujno�æ polityczn¹. W okresie gierkowskim wprawdzie by³a odwil¿
w ruchu zagranicznym i Polacy w wiêkszo�ci mogli w latach siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych wyje¿d¿aæ za granicê, to jednak w planowej gospodarce pañ-
stwowej nie przeznaczano bud¿etowych �rodków finansowych na przystosowa-
nie polskich portów i przystani morskich do przyjmowania i obs³ugi turystów na
jachtach morskich.

W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku w naukowo-badaw-
czym Zak³adzie Portów resortowego Instytutu Morskiego w Gdañsku z w³asnej
inicjatywy przeprowadzono badania dotycz¹ce przygotowania polskich portów
i przystani morskich, których mamy w Polsce ponad pó³ setki, do obs³ugi jach-
tów morskich, z których korzystaj¹ tury�ci morscy, w tym charakterystyczni,
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wêdruj¹cy przy brzegach Ba³tyku tury�ci morscy (ca³ymi rodzinami wraz z ma-
³ymi dzieæmi). Badania wykaza³y, ¿e na ca³ym polskim brzegu morskim znaj-
duje siê zaledwie oko³o tysi¹ca portowych stanowisk dla jachtów. Z badañ wy-
konanych w Zak³adzie Portów Instytutu Morskiego w Gdañsku wynika, ¿e ³¹cz-
nie w Polsce powinno byæ 100 000 stanowisk. W Gdañsku by³o oko³o 150
stanowisk, a powinno byæ 10 000. Pokazuje to skalê zaniedbañ w sferze rozwo-
ju turystyki morskiej w porcie gdañskim. Poza najstarsz¹ czê�ci¹ portu gdañ-
skiego w rejonie Mot³awy i starówki miejskiej najwiêksze rezerwy rozwojowe
istniej¹ w Porcie Wschodnim Gdañska nad Martw¹ Wis³¹, od której mog¹ od-
ga³êziaæ siê specjalne baseny jachtowe, mog¹ce pomie�ciæ tysi¹ce jachtów. Ta-
kie za³o¿enia powinny byæ przyjête w strategii rozwoju portu gdañskiego oraz
strategii rozwoju miasta Gdañska. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e Unia Europejska
poprze gdañskie programy wielkiej rozbudowy portu dla celów turystyki mor-
skiej, w tym jachtingu morskiego.

Tworzenie w porcie infrastruktury technicznej przystani jachtowych w posta-
ci basenów jachtowych i stanowisk cumowania jachtów powinien braæ na siebie
sam Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk wspólnie z w³adzami miasta Gdañska.

Budowa suprastruktury technicznej portu powinna nale¿eæ do przedsiêbiorstw
eksploatacji portu, a g³ównie do wyspecjalizowanych przedsiêbiorstw us³ug por-
towych turystyki morskiej, jachtowej, zwanych marinami. Te powinni budowaæ
i eksploatowaæ przedsiêbiorcy prywatni krajowi i zagraniczni. W ka¿dym przy-
sz³ym basenie portowym powinna powstaæ co najmniej jedna marina. Baseny te
mog¹ byæ budowane na terenach rozci¹gaj¹cych siê na wschód od trawersu �mia³ej
Wis³y na po³udniowym i pó³nocnym brzegu Martwej Wis³y.

Port i miasto portowe Gdañsk najwiêkszym nad Ba³tykiem centrum
turystyki miêdzynarodowej morskiej a przewidywana zmiana uk³adu

regularnych linii ¿eglugowych obsadzonych promami pasa¿ersko-
-samochodowymi

Wielka pomoc Unii Europejskiej bêdzie potrzebna Polsce, aby w Gdañsku
zbudowaæ najwiêksze centrum turystyki morskiej miêdzynarodowej. Wspomnia-
na Transeuropejska Autostrada Pó³noc�Po³udnie w powi¹zaniu z portem Gdañsk
nie jest dotychczas dostatecznie wi¹zana w Polsce z mo¿liwo�ci¹ zbudowania na
jej pó³nocnym krañcu, w porcie Gdañsk, najwiêkszego centrum turystyki mor-
skiej nad Morzem Ba³tyckim.

Jak wynika z badañ CPBR 9.5, cel 42 wykonanych w Instytucie Okrêtowym
Politechniki Gdañskiej w kooperacji z Zak³adem Portów Instytutu Morskiego
w Gdañsku centralny portowy terminal pasa¿ersko-samochodowy ma mieæ suk-
cesywnie budowanych dwana�cie stanowisk statków-promów pasa¿ersko-samo-
chodowych. Do ka¿dego stanowiska ma dochodziæ odga³êzienie tej wielkiej au-
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tostrady, umo¿liwiaj¹ce bezpo�redni wjazd na prom z tej autostrady, jak te¿ bez-
po�redni zjazd z promu na autostradê. Obok tego portowego terminalu TEM/A-l
powinna byæ zbudowana portowa dzielnica turystyczna.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e aby móg³ byæ zbudowany centralny, portowy
pasa¿ersko-samochodowy terminal Transeuropejskiej Autostrady Pó³noc�Po³u-
dnie w Gdañsku oraz wêz³ów transportowych morsko-l¹dowych, niezbêdne jest
posiadanie odpowiedniego obszaru o powierzchni 5 km2. Powy¿sze dane rów-
nie¿ wynikaj¹ z badañ wykonanych w Instytucie Okrêtowym Politechniki Gdañ-
skiej w kooperacji z Zak³adem Portów Instytutu Morskiego w Gdañsku w ramach
CPBR 9.5, cel 42.

Jak wykaza³y badania prowadzone w Zak³adzie Portów Instytutu Morskie-
go w Gdañsku, taki teren zosta³ w tych badaniach wskazany na sta³ym l¹dzie,
na po³udniowym brzegu Martwej Wis³y, w rejonie Wi�linki, na trawersie �mia-
³ej Wis³y.

Doceniaj¹c polskie korzystne warunki, jakie stwarza port Gdañsk tej autostra-
dzie, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych
otworzy³a w Warszawie placówkê Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw
koordynacji budowy tej jednej z najd³u¿szych autostrad na �wiecie. Ta placówka
EKG ONZ istnieje w Warszawie ju¿ kilkadziesi¹t lat, do dzi�.

Polskie w³adze powinny zabiegaæ w Unii Europejskiej o to, aby honorowa³a
ustalenia z 1972 roku, podpisane przez polski rz¹d, dotycz¹ce trasy Transeuro-
pejskiej Autostrady Pó³noc�Po³udnie. Taka trasa autostrady TEM/A-1 jest zgod-
na z polsk¹ racj¹ stanu.

W omawianych badaniach wykonywanych w latach 1986�1991 w Zak³adzie
Portów Instytutu Morskiego w Gdañsku w kooperacji z Politechnik¹ Gdañsk¹ In-
stytut Okrêtowy stwierdzono, ¿e zbudowanie Transeuropejskiej Autostrady Pó³-
noc�Po³udnie mo¿e zmieniæ uk³ad linii ¿eglugowych na Morzu Ba³tyckim. Linie
¿eglugowe, wybiegaj¹ce z portów Morza Ba³tyckiego do portów arabskich Zatoki
Perskiej, mog¹ straciæ dotychczasowe ³adunki, które przez spedytorów miêdzyna-
rodowych zostan¹ skierowane do portu Gdañsk na autostradê TEM/A-1.

Z portów Morza Ba³tyckiego do Stambu³u w Turcji podró¿ trwa kilkana�cie
dni, a samochodem, autostrad¹ z Gdañska do Stambu³u � trzy doby. Mo¿liwo�æ
zaoszczêdzenia dziesiêciu dni daje istotne oszczêdno�ci na odsetkach od kapita³u
zamro¿onego w towarach przewo¿onych samochodami w porównaniu z okrê¿n¹
drog¹ statku. Koszt przewozu okrê¿n¹ drog¹ morsk¹ i prost¹ drog¹ autostradow¹
jest podobny. Dlatego nale¿y spodziewaæ siê, ¿e armatorzy skieruj¹ swoje statki
z portów ba³tyckich do Gdañska, a czê�æ swoich statków skieruj¹ do Stambu³u,
aby z tego portu rozwoziæ te ³adunki do s¹siednich portów docelowych.

W tych przekszta³ceniach linii ¿eglugowych pomocna bêdzie Unia Europejska.

Polska w Unii Europejskiej i zwi¹zane z tym problemy


