PRZEDÍWIÅTECZNE SPOTKANIE
TOWARZYSKIE.
Zgodnie z obyczajem wprowadzonym juΩ od kilku lat, 10 grudnia mia¬ miejsce tradycyjny Op¬atek cz¬onkøw SIP w Domu Polskim. Mimo doßç
trudnych warunkøw atmosferycznych przybyli
starsi i m¬odsi czlonkowie z rodzinami, nawet
mielißmy kilku przedstawicieli tych najm¬odszych, ktørzy zaledwie stawiajå pierwsze samodzielne kroki. Zebra¬o si´ nas ponad 60 osøb a
obecnoßç kilku "maluchøw" podnios¬a rodzinnå atmosfer´ spotkania.
Z powodu nieobecnoßci Przewodniczåcego,
ktøry musia¬ niespodzianie wyjechaç , zebranych powita¬ w imieniu Zarzådu kol. Czes¬aw
Piasta Ωyczåc wszystkim Weso¬ych Íwiåt oraz
zdrowia i wszelkiej pomyßlnoßci w Nowym Roku. Òamiåc si´ op¬atkiem wszyscy sk¬adali sobie
potem Ωyczenia indywidualne, przede wszystkim abyßmy mogli spotkaç si´ znowu za rok w
zdrowiu i pe¬ni humoru.
Bufet zadowoli¬ najbardziej wybredne gusty

wyborem serøw, røΩnych ciast, kilkoma gatunkami wina oraz wyborem innych napoi.
Naturalnie by¬a i okazja poçwiczenia naszych
g¬osøw kol´dujåc pod batutå naszego niezaståpionego kolegi Stasia Kielara. W sumie przemi¬o
sp´dzone popo¬udnie w ciep¬ej, serdecznej atmosferze.
Szczere podzi´kowania naleΩå si´ kol. Czesiowi Piaßcie za podj´cie si´ przygotowania
spotkania w bardzo trudnych warunkach, oraz
jego ma¬Ωonce GraΩynce, ktøra zaj´¬a si´ przygotowaniem bufetu oraz bardzo nastrojowym
nakryciem sto¬øw. Oboje w¬oΩyli mnøstwo pracy i serca, by pomimo niesprzyjajåcych
warunkøw i niespodziewanych problemøw, ktøre
wymaga¬y szybkich decyzji i zmian w ustalonych planach zorganizowaç Op¬atek na medal.
Dzi´kujemy Wam serdecznie za prac´ i wysi¬ek
oraz Ωyczymy dalszych sukcesøw w pracy dla
naszej organizacji.
Maria F. Zieli˜ska

PRZEWODNICZÅCY O OPÒATKU
Podtrzymywanie tradycji jest naszym mi¬ym obowiåzkiem.
Pomimo znacznych trudnoßci jakie mielißmy
na poczåtku grudnia uda¬o nam si´ zorganizowaç tradycyjny Op¬atek SIP/STP. Op¬atek odby¬
si´ dzi´ki duΩemu zaangaΩowaniu w sprawy organizacyjne kol. Czes¬awa Piasty i jego Ωony
GraΩyny. Oboje poßwi´cili duΩo czasu na przygotowanie i sprawne przeprowadzenie ca¬ej imprezy mimo, Ωe w ostatniej chwili wypad¬y dodatkowe niespodziewane trudnoßci organizacyjne. Pa˜stwo Maria i Jan Zieli˜scy jak zwykle
pomagali w przygotowaniach i dekoracji sali,
oni teΩ udost´pnili nam niezb´dny sprz´t w
czasie imprezy. W przygotowaniach do uroczystoßci pomogli røwnieΩ Pa˜stwo Krystyna i Ry-

szard Ku≈min.
Op¬atek prowadzili Pa˜stwo ElΩbieta i Stanis¬aw Kielar a przy wspølnie ßpiewanych kol´dach akompaniowa¬ pan Franciszek Kuca. Wszystkim, ktørzy w¬åczyli si´ w przygotowania do
zorganizowania uroczystoßci oraz jej prowadzenie pragn´ bardzo serdecznie podzi´kowaç za
poßwi´cony czas oraz ch´ç pomocy w zorganizowaniu tradycyjnego Op¬atka SIP/STP.
Wszystkim cz¬onkom SIP oraz ich rodzinom
Ωycz´ Weso¬ych Íwiåt BoΩego Narodzenia oraz
Szcz´ßliwego Nowego Roku 2001, roku pe¬nego
radoßci, zdrowia, sukcesøw i zadowolenia.
Jan Janeczek
Przewodniczåcy

POLSKA NAUKA KOPCIUSZKIEM
Nauka z poprzedniej epoki wysz¬a biedna. Te-raz jest jeszcze biedniejsza. Nak¬ady na niå w
przysz¬ym roku mogå byç niΩsze o 20 %. - tak
wynika z za¬oΩe˜ przysz¬orocznego budΩetu.
Naukowcy szacujå, Ωe tak naprawd´ spadnå o
1/3. Polska nauka, ktøra wyda¬a Kopernika i Mari´ Sk¬odowska-Curie, dziß przezΩwa kryzys.
Na spotkaniu z luminarzami nauki wicepremier Janusz Steinhoff powiedzia¬, Ωe iloßç ßrodków na badania nie zosta¬a jeszcze przesådzona. Obieca¬, Ωe b´dzie popiera¬ zwi´kszenie kwot

z budΩetu na nauk´ i edukacj´, pod warunkiem,
Ωe nie b´då one marnotrawione.
Zbyt ma¬o, by marnotrawiç
Polska w przeliczeniu na jednego mieszka˜ca wydaje na nauk´ 40 dolarøw US, dla porównania Finlandia - 450. Írednio w krajach "15"
(UE) wypada 350 dolarøw.
Plasujemy si´ na jednej z ostatnich pozycji.
Røwnie dramatycznie jawi si´ obraz, gdy porównamy nak¬ady na jednego badacza. Polska i w
tej konkurencji zajmuje ostatnie miejsce z na-
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k¬adami 45 667 USD PPP (w dolarach porøwnywalnych wg si¬y nabywczej (Purchasing Power
Parity), podczas kiedy dla Finlandii odpowiednia pozycja wynosi 115 194, dla Hiszpanii ponad 90 tys., dla uczonego czeskiego 96 tys., irlandzkiego prawie 93 tys. i dla Portugalczyka
ponad 96 tys. USD PPP. (≈ród¬o OECD).
Íwiat nam coraz szybciej ucieka.
Pod wzgl´dem publikacji naukowych w
1985 r. zajmowalißmy 17. miejsce, w 1997 - 20.
W 1997 r. wyprzedzi¬a nas Korea Po¬udniowà.
Teraz Polska spad¬a na 21. miejsce (wed¬ug danych Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w
Filadelfii. Spadlißmy do trzeciej dziesiåtki w
rankingu ßwiatowym (pod wzgl´dem liczby publikacji naukowych).
Pod koniec tego wieku wszystkie kraje uzna¬y, Ωe nauka - obok edukacji - decyduje o rozwoju gospodarczym.
Znamienny jest tu przyk¬ad Korei Po¬udniowej. Wed¬ug World Science Report opublikowanego przez UNESCO, dochód narodowy w tym
kraju w latach 60. wynosi¬ 50 USD na mieszka˜ca. W ciågu 30 lat wzrøs¬ on 70-krotnie, dzi´ki
strategicznej decyzji powiåzania rozwoju kraju
z sektorem nauki i techniki.
Brazylia - kraj biedny - zdecydowa¬a, Ωe kaΩdego roku przekazuje 2%. od podatkøw na rozwøj nauki i techniki. - Brazylia jeszcze kilkanaßcie lat temu w ogøle by¬a niewidoczna na mapie nauki ßwiatowej, dziß wyprzedzi¬a Polsk´ powiedzia¬ prof. Andrzej Kajetan Wrøblewski
(fizyk).
- Nasz Komitet Ratowania Nauki traci racj´
bytu, bo nied¬ugo nie b´dzie co ratowaç, a m¬odym b´dziemy mogli doradziç, by emigrowali powiedzia¬ na spotkaniu prof. Henryk Samsonowicz.
Obecne niskie nak¬ady na nauk´ nie mogå
zapewniç jej rozwoju, så niewystarczajåce nawet do utrzymania uprzednio zdobytej pozycji
- twierdzili naukowcy.
Dwa razy szybciej
- Nak¬ady na nauk´ powinny rosnåç wraz z
kwadratem wzrostu PKB, czyli dwukrotnie szybciej, co oznacza 12-15 %. Wtedy moΩemy møwiç o zrøwnowaΩonym rozwoju spo¬ecznym,
ekologicznym i gospodarczym - powiedzia¬ prof.
Andrzej Wiszniewski, przewodniczåcy Komite-

tu Bada˜ Naukowych. W KBN zosta¬ powo¬any
zespø¬ do restrukturyzacji instytutøw badawczo-rozwojowych. Przypomnia¬, Ωe z kontroli
przeprowadzonej przez NIK w IBR, 10 %. z badanych placøwek nie prowadzi bada˜. ¸yje z
wynajmu lokali lub innej dzia¬alnoßci us¬ugowej niezwiåzanej z naukå. Jego zdaniem, dla
IBR naleΩy wprowadziç ograniczenia finansowania budΩetowego. - Mamy nauk´ pa˜stwowå
i najwyΩszy czas ja sprywatyzowaç - powiedzia¬
prof. Wiszniewski.
Janusz Steinhoff uwaΩa, Ωe IBR nie powinny
korzystaç z funduszy KBN. NaleΩy skoncentrowaç si´ na wybranych dziedzinach nauki - radzi¬ wicepremier.
Przyzna¬, Ωe trudny proces transformacji odbi¬ si´ na nauce niekorzystnie. Fundusze celowe zosta¬y zlikwidowane, nie by¬ to racjonalny
sposøb wydawania pieni´dzy podatnika. W ich
miejsce nie powsta¬y jednak inne mechanizmy
dofinansowania placøwek badawczych.
Rzåd zdecydowa¬, by 2%. z akcji przysz¬ych
prywatyzowanych przedsi´biorstw skierowaç
na nauk´.
Zdaniem naukowców, nie zmieni to zasadniczo finansøw nauki. B´dzie to kwota ok. 700
mln z¬, roz¬oΩona na wiele lat.
Co po nas
Prognoza dla nauki i szkolnictwa wyΩszego
w Polsce jest z¬a. W ciågu najbliΩszego dziesi´ciolecia objawi si´ bardzo wyra≈nie luka pokoleniowa. Zmniejszy si´ liczba pracownikøw naukowych i nauczycieli akademickich, i tak juΩ
parokrotnie niΩsza (na mieszka˜ca) niΩ w krajach OECD. Do 2005 r. odejdzie na emerytur´
blisko 60 %. obecnych profesorøw z uczelni i
instytutøw naukowych. Tej luki nie da si´ zape¬niç, tym bardziej Ωe m¬odzieΩ nie garnie si´ do
kariery naukowej, "bo muszå kupiç mieszkanie,
samochód i za¬oΩyç rodzin´".
Wspó¬czesna walka o dominacje nad ßwiatem nie rozstrzyga si´ na frontach wojennych,
jak to by¬o przed wiekami. Wojny wprawdzie
toczå si´, ale na peryferiach i majå drugorz´dne znaczenie. Do prawdziwej konfrontacji dochodzi w edukacji, nauce, w zaciszach laboratoriów. T´ walk´ przegrywamy.
KRYSTYNA FOROWICZ
Rzeczpospolita nr.00/175

MI‰KKIE LÅDOWANIE
Wywiad z Janem Winieckim, profesorem Uniwersytetu Eu ropejskiego Viadriana we Frankfurcie
przeprowadzony przez Jerzego Szydlewskiego.
(Nota redakcji. W Polsce toczy si´ goråca dyskusja o wadach i zaletach cz¬onkostwa Unii
Europejskiej. PoniΩej drukujemy wywiad, ktøry pomaga w rozumieniu racji zwiåzanych z
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Od poczåtku lat 90. poparcie dla Unii spad¬o z
80 procent do niewielu ponad 50...
- DuΩa cz´ßç tego rozczarowania spowodowana

jest tym, Ωe Uni´ ßle si´ sprzedaje.
To znaczy...
- Nasze rzådy prowadzå fatalnå strategi´ polity-

czno-informacyjnå. Nie mówi si´ o tym, co we
wståpieniu do Unii naprawd´ jest waΩne. Ludzie tego nie wiedzå i dlatego tylu jest przeciw.
Przeciwnicy Unii mówiå, Ωe otwarcie na konkurencj´ i nadmiar liberalizmu przynioså szkody polskiej gospodarce...
- No w¬aßnie. Stolic´ przenioså do Brukseli,
zostaniemy wynarodowieni i zepchni´ci do roli
woziwodów. To nieporozumienie, wynikajåce z
nieznajomoßci gospodarki i samej Unii. Bo tak
naprawd´ ci nasi rolnicy, górnicy, hutnicy i wszyscy inni nie dlatego b´då musieli dostosowaç
si´ do warunków wspó¬czesnej konkurencji, Ωe
wejdziemy do UE, ale dlatego, Ωe my wchodzimy do ßwiata. Przez lata bylißmy poza ßwiatem,
w zakis¬ym RWPG, gdzie nie istnia¬y normalne
stosunki ekonomiczne. To w zwiåzku z wejßciem do ßwiata zmienia si´ struktura tego, co
produkujemy, gdyΩ dopiero teraz odkrywamy,
w czym jesteßmy dobrzy, a w czym nie. Tego w
gospodarce odizolowanej od ßwiata nie wiedzielißmy.
Drugi nurt krytyki g¬osi: Unia to ugrupowanie interwencjonistyczne, przesocjalizowane,
nadmiernie opieku˜cze, ma¬o liberalne.
- Z radoßciå powita¬bym na przyk¬ad uni´
polsko-hawajskå, pod warunkiem, Ωe jakaß si¬a
przenios¬aby nas w tamte okolice, bardziej przyjazne pod wzgl´dem klimatycznym. Ale prawdopodobnie to si´ nie zdarzy i na zawsze zostaniemy mi´dzy Europå Zachodniå i Rosjå. A wtedy wybór jest przecieΩ zupe¬nie oczywisty!
Niedawny kandydat na prezydenta Janusz
Korwin-Mikke uwaΩa, Ωe zamiast do UE, powinnißmy wståpiç do NAFTA - pó¬nocnoameryka˜skiej strefy wolnego handlu...
- Ponad 70% handlu realizujemy z krajami
UE. Z USA, Kanadå i Meksykiem zaledwie trzy,
cztery procent - prawie 20 razy mniej. Wi´c to
mrzonki.
Za¬óΩmy, Ωe g¬osy przeciwników jednak przewaΩy¬y i do Unii nie wchodzimy...
- Pytanie: co dalej? Czy chcemy byç cz´ßciå
gospodarki ßwiatowej? JeΩeli tak, to spotkamy
si´ z ostrzejszå konkurencjå i koniecznoßciå
szybszego, bardziej bolesnego dostosowywania. Ci, którzy bojå si´ Unii jako si¬y liberalnej,
która moΩe sprawiç, Ωe naszå gospodark´, w
wyniku otwarcia si´ na konkurencj´, spotka
katastrofa, nie rozumiejå, Ωe i tak b´dziemy musieli "zmniejszaç" rolnictwo, górnictwo, hutnictwo, likwidowaç monopole, bo takie så wymagania konkurencji na rynku ßwiatowym.
A jeßli odpowiemy, Ωe nie chcemy byç cz´ßciå
gospodarki ßwiatowej?
- MoΩna obraziç si´ na ßwiat, jak w piosence
z lat 60.: "Stop the world, I want to get off", i wysiåßç ze ßwiata. Bia¬oruß wysiad¬a. Ale czy chcemy byç Bia¬orusiå, gdzie przeci´tna p¬aca jest

równa siedmiu dolarom? Na to pytanie teΩ trzeba odpowiedzieç. Sådz´, Ωe gdyby powsta¬a taka alternatywa, wi´kszoßç Polaków zareagowa¬aby: "Zwariowalißcie?". Niemniej jednak, teoretycznie istniejå trzy moΩliwoßci: wysiåßç ze
ßwiata i zostaç Bia¬orusiå, zdecydowaç si´ na
pe¬nå otwartoßç na wszystkie azymuty, jak mawia¬ de Gaulle, czyli w¬åczyç si´ do gospodarki
ßwiatowej bez Unii, albo wchodziç do niego za
jej poßrednictwem.
Co pan by wola¬?
- Jako libera¬ wola¬bym, byßmy szybciej otworzyli si´ na ßwiat.
A jak by¬oby lepiej, zw¬aszcza dla tych, którzy bojå si´ liberalizmu?
- Przez Uni´. To droga ¬agodniejsza, d¬uΩsza
i mniej bolesna.
Zewszåd s¬ychaç: dostosowanie do Unii b´dzie bolesne i spowoduje koniecznoßç wyrzecze˜. A pan mówi, Ωe to droga ¬agodniejsza...
- Trzeba sensownie odpowiedzieç na pytanie: która cz´ßç ßwiata zewn´trznego jest bardziej liberalna i otwarta, w wi´kszym stopniu
oparta na zasadzie self-reliance, czyli polegania
na samym sobie? Rynek ßwiatowy czy UE? Dla
tych, którzy cokolwiek o Unii wiedzå, jest oczywiste, Ωe jest ona stowarzyszeniem sytych narodów, które przez kilkadziesiåt lat Ωy¬y w warunkach tego, co libera¬owie nazywajå z¬oßliwie
fools paradise, czyli rajem g¬upców, którym si´
wydaje, Ωe moΩna utrzymywaç, a nawet poszerzaç opieku˜czoßç pa˜stwa, nie tracåc zdolnoßci konkurowania ze ßwiatem. Dlatego Unia
jest cz´ßciowo od tego ßwiata odgrodzona ca¬ym zestawem rozmaitych mechanizmów ochronnych. A do tego Unia w miar´ Ωyczliwie
patrzy na to, Ωe jakiß kraj ma k¬opoty, na przyk¬ad ze zmniejszeniem rozmiarów pewnego sektora gospodarki. Bo oni juΩ sami przeszli przez
redukowanie górnictwa, hutnictwa i robili to
nie na warunkach wolnorynkowych, lecz stopniowo zmniejszajåc moce produkcyjne i zatrudnienie, p¬acåc zasi¬ki socjalne, przedemerytalne, pomostowe, pomagajåc w za¬oΩeniu w¬asnej firmy itd.
Twierdzi pan wi´c, Ωe Unia zapewni nam ochron´ przed nag¬ym spotkaniem ze ßwiatem
zewn´trznym?
- My si´ przecieΩ z tym ßwiatem codziennie,
i to w rosnåcym stopniu, spotykamy. Tyle Ωe
przez Uni´ nasze dalsze otwarcie na ßwiat dokonywaç si´ b´dzie w warunkach bardziej cieplarnianych. U jej cz¬onków b´dziemy mogli liczyç
na zrozumienie potrzeby wsparç finansowych oczywißcie wed¬ug ogólnych regu¬, ustalonych
w UE - pozwalajåcych na wolniejsze zmniejszanie jakiegoß dzia¬u gospodarki. A tego od rynku
ßwiatowego oczekiwaç nie naleΩy, bo tam mechanizmów kompensacyjnych, funduszy struk-
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Data:18 stycznia (czwartek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po pogadance Ko¬o Pa˜ zaprasza na kaw´
i ciastka.
turalnych i innych podobnych rozwiåza˜ nie
ma.
Podobno z chwilå, gdy wejdziemy do Unii,
dostaniemy od niej mnóstwo pieni´dzy?
- Za znacznie waΩniejsze niΩ unijne fundusze uwaΩam to, Ωe przyjmiemy te same regu¬y
gry, sprawdzone i zakodowane w ßwiadomoßci
tych, którzy zgodnie z nimi grajå. Regu¬y te ewoluowa¬y przez dziesi´ciolecia, sta¬y si´ zwyczajami i normami, które wiadomo jak stosowaç i
interpretowaç. To w biznesie bardzo waΩne: pewnoßç prawa i regu¬ gry. I dlatego, uwzgl´dniajåc pewnoßç w najszerszym rozumieniu tego s¬owa, mam jeszcze powody pozaekonomiczne,
dla których chcia¬bym widzieç Polsk´ w Unii
Europejskiej.
Polityczne?
- Strategiczne.
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Commercial (Licenced since 1981)
Tel: 749-7355
Res: 824-3260
E-mail: gleeste @ sprint.ca
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• karnych
• cywilnych
• notarialnych
(nieruchomoßci, testamenty etc.)
• porad prawnych
102-99 Holland Ave. Ottawa ON K1Y 0Y1

Biuro:(613)725-2424 Fax:(613)725-0464
Dom:(613)722-4464
Do NATO juΩ naleΩymy. Jesteßmy bezpieczni.
- Jestem co prawda tylko ekonomistå, ale
myßlåcym historycznie i duΩo czytajåcym. Ciågle pami´tam rok 1939, kiedy teΩ mielißmy sojusze. I co z tego? UE i NATO nie så alternatywå,
så komplementarne. Fakt, Ωe jesteßmy w NATO,
sprzyja nap¬ywowi inwestycji zagranicznych, bo
to jeszcze jedna gwarancja ich bezpiecze˜stwa,
tym razem przed zawirowaniami mogåcymi 6

przyjßç z zewnåtrz. Ale owa komplementarnoßç
dzia¬a i w drugå stron´. To, Ωe naleΩymy do NATO,
wcale nie znaczy, iΩ nasi sojusznicy przyjdå nam
rzeczywißcie z pomocå, poniewaΩ, byç moΩe, jak
w 1939, ich interesy nie b´då tu aΩ tak Ωywotne.
Lecz gdy zostaniemy cz¬onkiem Unii, do Polski
moΩe nap¬ynåç i sto miliardów dolarów, a nawet
wi´cej, inwestycji zagranicznych. A wtedy, jestem
przekonany, w razie jakichß zawirowa˜ kraje
cz¬onkowskie NATO, które b´då tu mia¬y swoje
inwestycje, z daleko wi´kszå energiå, a w kaΩdym razie z wi´kszå stanowczoßciå, odnioså
si´ do zagroΩe˜ dla Polski.
Skoro wi´c przez Uni´ wiedzie do ßwiata
droga bardziej komfortowa, to dlaczego Unii
si´ tak nie reklamuje?
- Bo kaΩdy nasz rzåd jest s¬aby. A jak zachowuje si´ s¬aby rzåd? Tak jak rzådy w krajach Trzeciego Âwiata. Gdy juΩ zrozumia¬y, Ωe nie ma wyboru i trzeba udaç si´ z czapkå w r´ku do Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego, zaczynajå robiç miny do spo¬ecze˜stwa: "Wiecie, my
byßmy moΩe i wydrukowali wi´cej tych pieni´dzy, ale oni mówiå: “Nie wolno”. Jak nie pos¬uchamy, to nie dadzå funduszy oraz glejtu, Ωe jesteßmy przyzwoici i moΩna z nami robiç interesy. W sposób populistyczny, dla celów dora≈nej
polityki wewn´trznej, wykorzystuje si´ tego "niedobrego", zewn´trznego partnera. Tak samo u
nas. Nasi decydenci mówiå: "Musimy zmniejszyç moce produkcyjne w hutnictwie, bo tego
sobie Ωyczy Unia".
A nie Ωyczy sobie?
- Oczywißcie, Ωe sobie Ωyczy. Ale dlatego, Ωe
oni patrzå na relacje mi´dzy mocami produkcyjnymi w ca¬ej Unii a popytem unijnym na produkty z Ωelaza i stali. I mówiå: "S¬uchajcie, poniewaΩ relacje så takie a nie inne, to i wy musicie
zmniejszyç swojå cz´ßç". Ale oni Ωådajå tego, co
i tak naståpi¬oby na rynku ßwiatowym, gdzie jest

nadmiar stali i w´gla, zw¬aszcza drogiego z Europy. Wi´c wszyscy przycinajå. I na nas rynek by
to wymusi¬, tyle tylko, Ωe znacznie wi´kszym kosztem. Trzeba by¬oby zmniejszyç moce, zwolniç
ludzi i koniec. A tak dostajemy te, powiedzmy,
300 mln dolarów na restrukturyzacj´, poprawienie jakoßci, wczeßniejsze emerytury itp. To jest
korzyßç z przynaleΩnoßci do Unii. Ale tego w taki sposób nasi politycy nie przedstawiajå, zachowujåc si´ jak kelner w socjalistycznej restauracji, który wskazujåc palcem za siebie, mówi¬:
"To nie ja, to kolega...".
Ale i w krajach Unii jest ona krytykowana.
Írednie dla niej poparcie wynosi poniΩej 50% .
- Bo cz´ßciowo jest tak, jak u nas. Politycy,
nie czujåc si¬y politycznej, mówiå: "My byßmy
moΩe dali wi´cej, ale Unia mówi, Ωe moΩemy
tylko tyle".
Unia to dobry ch¬opiec do bicia?
- Tak. Jak kaΩda biurokracja, cz´sto zajmuje
si´ sprawami, które wywo¬ujå irytacj´. Ma dla
mnie, libera¬a, odpychajåce sk¬onnoßci do harmonizacji regu¬, a Francuzi robiå sery w okreßlony sposób. Unia ustala norm´ sanitarnå i okazuje si´, Ωe francuskie sery jej nie spe¬niajå.
Francuzi protestujå: "Jak to, oni nam zakazujå
robiç sery tak, jak robilißmy przez tysiåc lat? ". I
dawaj na Uni´...
Nam teΩ juΩ zapowiedzieli, Ωe oscypki b´dziemy musieli robiç inaczej...
- W¬aßnie. Ale tak naprawd´, gdy porozmawia si´ z jakimß biurokratå francuskim i unijnym, to ten drugi jest znacznie bardziej otwarty
na ßwiat, lepiej rozumie problemy i potrzeb´
kompromisu niΩ ten lokalny. Z tego mi´dzy innymi powodu Unia nie jest lubiana: b´dåc stowarzyszeniem wielu pa˜stw, wywiera presj´ na
biurokracje krajowe w stron´ kompromisu,
gdzie kaΩdy musi troch´ uståpiç. To niewdzi´czna rola.
Rzeczpospolita 00/11/10

Z KART HISTORII

SYMBOL POLSKI MORSKIEJ
Najbardziej znany polski statek "Dar Pomorza"
stoi zacumowany przy nabrzeΩu Skweru Koßciuszki w Gdyni, gdzie pe¬ni rol´ muzeum, licznie
odwiedzanego przez turystøw z kraju i zagranicy. W ubieg¬ym roku min´¬a 90. rocznica jego
zbudowania i 70. s¬uΩby w polskiej marynarce.
Zosta¬ zbudowany w hamburskiej stoczni BlohmVoss, jako statek szkolny niemieckiej marynarki
handlowej, w 1919 r., w ramach reparacji wojennych, zosta¬ przekazany Francji.
P¬ywajåcy ambasador
Po odzyskaniu przez Polskj niepodleg¬oßci w
1918 r. Pomorski Komitet Floty Narodowej wys7

tåpi¬ z inicjatywå zebrania pieni´dzy na zakup
nowego statku szkoleniowego. W 1929 r. zakupiono od Francuzøw poniemieckå fregat´. Statek otrzyma¬ nazw´ "Pomorze", po remoncie
"Dar Pomorza". W pierwszå podrøΩ szkolnå pod
polskå banderå statek wyszed¬ 26 lipca 1930 r.
pod dowødztwem kpt. Ω.w. Konstantego Maciejewicza. Op¬ynå¬ Wyspy Brytyjskie, odwiedzi¬
kilka portøw i 30 wrzeßnia wrøci¬ do Gdyni. W
swøj pierwszy rejs transatlantycki wyruszy¬ juΩ
nast´pnego roku, zawijajåc do Cherbourga i Nowego Jorku. Najd¬uΩszy przed wojnå by¬ rejs dooko¬a ßwiata, od 16 wrzeßnia 1934 r. do 4 wrzeß -

nia 1935 r. Trasa prowadzi¬a przez Dani´, Wyspy
Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylådka, Martynik´ i Haiti do Kana¬u Panamskiego. Po jego
przep¬yni´ciu statek skierowa¬ si´ na Galapagos,
Hawaje, do Japonii, Chin, Singapuru, na Jaw´ i
do Australii. Przemierzy¬ Ocean Indyjski i dotar¬
do Mauritiusa i Durbanu. Na Atlantyk p¬ynå¬ mijajåc po drodze Przylådek Dobrej Nadziei, skierowa¬ si´ na Wysp´ Íwi´tej Heleny, Wysp´ Wniebowståpienia, Antwerpi´ i dotar¬ do Gdyni. Ca¬a
za¬oga i szkolåcy si´ adepci marynarki pami´tali
potem ten rejs przez ca¬e Ωycie. Do znamiennych zalicza si´ takΩe rejs wokø¬ Ameryki Po¬udniowej, od 15 wrzeßnia 1936 r. do 2 czerwca
1937 r. Ostatnim przed wojnå rejsem (15 wrzeßnia 1938 r. do 1 kwietnia 1939 r.) by¬a wyprawa
szlakiem kapitana Blooda — na Morze Karaibskie i z powrotem wzd¬uΩ zachodniego brzegu
Afryki i Maroka. W czasie wojny statek by¬ internowany w Szwecji.
Operation Sail 72
Po wojnie "Dar Pomorza" wznowi¬ dzia¬alnoßç szkoleniowå. Pierwszy rejs odby¬ w 1946 r.
pod dowødztwem kpt. Ω.w. Stefana Gorazdowskiego, z Gdyni do Marsylii. Od ko˜ca listopada
komendantem Ωaglowca zosta¬ kpt. Ω.w. Kazimierz Jurkiewicz, ktøry t´ funkcj´ sprawowa¬ do
czasu przejßcia na emerytur´ w 1977 r.
Pierwszy powojenny rejs przez Atlantyk na
"Expo '67" wiød¬ do Montrealu. Bodaj najbardziej utkwi¬y w pami´ci regaty podczas Operation Sail '72 na trasie z Cowes do Skagen, w czasie ktørych "Dar Pomorza" stoczy¬ pasjonujåcå
walk´ o zwyci´stwo z niemieckim barkiem szkolnym "Gorch Fock". Do ksi´gi pamiåtkowej statku wpisali si´ m.in. kmdr Howard, g¬øwny Ωeglarz i pisarz Alan Viliers, armator Ωaglowca "Joseph Conrad". Z uznaniem wyraΩali si´ o umiej´tnoßciach ca¬ej za¬ogi statku i o jego wysokich
walorach. Nie mniej s¬ynne by¬y "Polska Operacja ¸agiel '74", rejs z okazji 200-lecia USA, trwajåcy od 16 kwietnia do 4 wrzeßnia 1976 r. oraz
rejs "Koßciuszkowski" do Savannah i Filadelfii,
od 5 maja do 23 sierpnia 1979 r., pod dowødztwem kapitana Ω.w. Tadeusza Olechnowicza. Ostatniå podrøΩ "Dar Pomorza" odby¬ w dniach
15-30 wrzeßnia 1981 r. do Kotki. Od tamtej pory
sta¬ si´ statkiem-legendå, statkiem ktøry, jak powiedzia¬ kapitan Kazimierz Jurkiewicz, zrealizowa¬ marzenia Polakøw o morzu.
Przez 52 lata "Dar Pomorza" godnie rozs¬awia¬ polskå bander´ na morzach i oceanach ca¬ego ßwiata, b´dåc wizytøwkå Polski, polskiej
marynarki handlowej i polskiego szkolnictwa
morskiego. W tym czasie prawie 14 tys. absolwentøw WSM w Gdyni zdoby¬o wiedz´ morskå
w corocznych rejsach oceanicznych, aby potem
zasiliç polskå i inne floty handlowe.

Dla potomnoßci
Mi¬oßnicy bia¬ej fregaty, jeszcze przed wycofaniem jej z eksploatacji, zawiåzali Komitet Za¬oΩycielski Muzeum "Dar Pomorza", ktørego
celem by¬o najpierw uzyskanie decyzji pozostawienia Ωaglowca w kraju. Tak teΩ si´ sta¬o i w
czerwcu 1981 r. przekazano go Centralnemu
Muzeum Morskiemu. W roku nast´pnym Komitet Za¬oΩycielski przekszta¬ci¬ si´ w Obywatelski
Komitet Opieki nad "Darem Pomorza" z zamiarem zdobywania ßrodkøw na utrzymanie i konserwacj´ Ωaglowca. W 1983 r. komitet przyståpi¬
do Towarzystwa Przyjaciø¬ "Daru Pomorza", ktørego g¬øwnym celem jest zachowanie Ωeglowca
dla przysz¬ych pokole˜.
Najpilniejsza jest budowa suchego doku.
Po rozmaitych peregrynacjach uzyskano lokalizacj´ na placu przy Basenie Prezydenta w Gdyni. Ale juΩ w 1990 r. w¬adze cofn´¬y zgod´ na lokalizacjj. W marcu 1991 r. wydano nowe wskazania lokalizacyjne, zresztå zgodne z pierwotnym za¬oΩeniem, na ko˜cu Alei Zjednoczenia w
Gdyni. w grudniu 1993 r. Towarzystwo przekaza¬o CMM dokumentacj´ doku. Kosztorys opiewa¬ na 40 mld z¬, w cenach z 1993 r. Jak møwi
przedstawiciel Towarzystwa, Boles¬aw Mazurkiewicz, opracowanie projektu rozpocz´¬o ciernistå drog´ ku spe¬nieniu niezb´dnych formalnoßci. Mimo ich za¬atwienia oraz uzyskania ßrodkøw finansowych od Ministerstwa Transportu
i Gospodarki Morskiej, Rady Miasta Gdyni oraz
z ofiar spo¬ecze˜stwa, nie uda¬o si´ Towarzystwu pokonaç zasadniczej przeszkody. Okaza¬o
si´ niå Ministerstwo Kultury i Sztuki, ktøre nie
wprowadzi¬o budowy doku do swego planu
inwestycyjnego. Oznacza to m.in. koniecznoßç
ograniczenia zbiørki pieni´dzy wßrød spo¬ecze˜stwa. Dzia¬acze Towarzystwa nie mogå pojåç, dlaczego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak konsekwentnie odmawia
realizacji tej inwestycji. PrzecieΩ, jak powiedzia¬
dyrektor CMM Andrzej Zbierski "Dar Pomorza"
to nie tylko wyjåtkowy pomnik Polski Morskiej
— to takΩe symbol dla jednoczåcej si´ Europy.
Zachowanie przez 90 lat tylu oryginalnych elementøw, ßwiadczy røwnieΩ o tym, Ωe budowniczowie statku i ci, ktørzy na nim p¬ywali, stanowili jednå rodzin´ cywilizowanej Europy.
"Dar Pomorza" to trzymasztowy rejowiec, o
powierzchni Ωagli ok. 1900 m2 D¬ugoßç z bukszprytem 91 m, d¬ugoßç mi´dzy pionami 72,6
m, szerokoßç 12,6 m, zanurzenie 5,7 m. 28 osøb
za¬ogi oraz 150-200 uczniøw-praktykantøw.
W ciågu 51 lat s¬uΩby pod polskå banderå
"Dar Pomorza" odby¬ 102 rejsy szkolne, przebywajåc pø¬ miliona mil morskich. Statek-muzeum odwiedza rocznie ponad 100 tys. osøb.
Wojciech Adam Paw¬owski
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TAJEMNICZE DETEKTORY
By¬ rok 1996. Nowy typ detektora podczerwieni, produkt ma¬ej polskiej firmy, zostal wyrøΩniony prestiΩowå nagrodå ameryka˜skiego czasopisma specjalistycznego "Photonics Spectra". W branΩy optoelektronicznej oznacza¬o to miejsca w czo¬øwce ßwiatowej. ¸ycie pokazuje, Ωe nie by¬ to przypadek.
W latach 70. powsta¬ w Wojskowej Akademii Technicznej zespø¬ zajmujåcy si´ badaniami nad detektorami podczerwieni dzia¬ajåcymi nie jak dotychczas w
temperaturze ciek¬ego azotu ( -196° C), ale w temperaturze pokojowej. Na owe czasy w literaturze fachowej uznawano to za niemoΩliwe.

Na wyboistej drodze

W 1987 r. trzech pracowników naukowych WAT, entuzjastøw i optymistøw, podj´¬o odwaΩnå decyzj´ - za¬oΩenia firmy. Mia¬aby wytwarzaç jako podstawowe
produkty: detektory podczerwieni i filtry optyczne.
Wszystko to przy zastosowaniu nowoczesnych technologii wzrostu warstw pø¬przewodnikowych w atmosferze super czystego wodoru lub naparowywania w
prøΩni warstewek tlenkøw metali na powierzchni elementøw optycznych. Gruboßç tworzonych w ten sposøb struktur jest rz´du mikrometrøw. Technologie, to
minimum konieczne do realizowania zupe¬nie nowych
wizji mikronowych przestrzennych konstrukcji pø¬przewodnikowych, ktørych inicjatorem intelektualnym wøwczas i dziß jest prof. dr hab. Jøzef Piotrowski - fizyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i by¬ego Uniwersytetu Leningradzkiego, pø≈niej pracownik WAT (tu
zdobywa¬ kolejne tytu¬y naukowe). Jeden z trzech wspø¬twørcøw firmy.
Jako pierwszy na ßwiecie wykaza¬, Ωe fotonowe detektory dalekiej podczerwieni mogå dzia¬aç w temperaturze pokojowej. W odrøΩnieniu od wielu uczonych
na ßwiecie nie tylko udowodni¬ to " na papierze", ale opracowa¬ technologie ich wykonywania. Oznacza¬o to
absolutny prze¬om w zastosowaniach detektorøw. Powstajå nowe obszary ich wykorzystywania, nowe konstrukcje przyrzådów pomiarowych itp. Ten dorobek
sta¬ si´ szanså dla dzia¬alnoßci ma¬ej firmy.

Podglådanie struktur atomowych

Typowy detektor produkowany przez firm´, to okråg¬a, czarna p¬ytka o metalicznym po¬ysku i ßrednicy
1 mm, pokryta wypuk¬å soczewkå. Detektor wtopiony
jest w materia¬ soczewki i stanowi z niå nierozerwalnå
ca¬oßç. W sumie obiekt ma gruboßç kilku mikrometrowå. Zwykle, dla podniesienia parametrøw detektora umieszcza si´ go na miniaturowej ch¬odziarce termoelektrycznej (ma powierzchni´ dwukrotnie mniejszå niΩ
jednogroszowa moneta). Potrafi ozi´biç detektor do
temperatury -60o C. Ch¬odzenie detektorøw ciek¬ym
azotem by¬o dotåd niezb´dne, aby "zamroziç" generowane termicznie elektrony zag¬uszajåce sygna¬ uΩyteczny. Prof. Piotrowski po raz pierwszy udowodni¬, Ωe moΩna z tym poradziç innym sposobem. To sta¬o si´ osiågni´ciem naukowym na skal´ ßwiatowå. Wiele detek9 torøw produkowanych przez firm´ ma w temp. -60° C

takie parametry, jak do niedawna moΩna by¬o osiågaç
wy¬åcznie w temperaturze ciek¬ego azotu. Ca¬y zestaw
- detektor i ch¬odziarka mießci si´ w obudowie wielkoßci kostki cukru! A warto dodaç, Ωe ch¬odzone azotem
detektory o podobnych parametrach majå duΩå mas´,
så k¬opotliwe w uΩyciu, cz´sto niebezpieczne, zuΩywajå wi´cej energii i så kosztowne.
Proces wzrostu kryszta¬u pø¬przewodnika, z ktørego powstanie przysz¬y detektor podczerwieni jest
sterowany przez komputer, kontrolujåcy przebieg kolejnych etapøw epitaksji ("hodowla" w os¬onie czystego
wodoru cienkich warstw pø¬przewodnikowych na pod¬oΩu krystalicznym). Nast´pnie, w skomplikowanym
procesie trawienia jonowego, chemicznego i dyfuzji
domieszek, buduje si´ wewnåtrz kryszta¬u trójwymiarowe obszary (po¬åczone ze sobå) o røΩnych w¬aßciwoßciach elektrycznych. Czu¬oßç i szybkoßç dzia¬ania
detektora zaleΩy od architektury tego strukturalnego
uk¬adu, ktørå moΩna z gøry zaprogramowaç, np. dostosowujåc si´ do Ωyczenia klienta.

Tajemnica firmy

to wiedza o tym, jak w¬aßciwoßci detektora zaleΩå od
wewn´trznej struktury kryszta¬u pø¬przewodnika i jak
t´ poΩådanå struktur´ zaprojektowaç i zbudowaç, by
dzia¬a¬ w temperaturze pokojowej lub lekko zmroΩonej.
Nie potrafi tego zrobiç nikt inny na ßwiecie. W programie sterujåcym hodowlå kryszta¬øw zawarta jest
g¬´boka w
znajomoßç procesøw fizycznych, zachodzåcych w tworzonym materiale. Wi´kszoßç tych zjawisk
zosta¬a odkryta przez prof. Piotrowskiego. Pierwsze lata by¬y doßç burzliwe dla dzia¬alnoßci firmy. Ludzie
ßwiadomi swojej si¬y umys¬u, wiedzy ukierunkowanej
na ßwiatowe osiågni´cia "high-tech", musieli si´ zmierzyç z ma¬o przenikliwym gåszczem przepisøw gospodarczych, finansowych, skarbowych itd. Mieli w r´ku
"goråcy produkt" do sprzedania, ale dooko¬a biurokracj´, ktørå trzeba by¬o oswajaç i uczyç si´ jej regu¬ gry.
By¬o - min´¬o (ale czy do ko˜ca?!). Po kolejnych przekszta¬ceniach w¬asnoßciowych, w 1993 r. firma zaistnia¬a jako prywatna, bez kapita¬u zagranicznego - VIGO
System Ltd. Dziß ma ok. 50 pracownikøw. Oprøcz Profesora jest w niej siedmiu naukowcøw z tytu¬em doktora, kilkanastu inΩynierøw itd. W sumie sk¬ad osobowy
odpowiadajåcy przeci´tnemu instytutowi w kraju. Så
to specjalißci z dziedziny fizyki, optyki, technologii
pø¬przewodnikowej oraz elektroniki.
Dr inΩ. Miros¬aw Grudzie˜, wiceprezes zarzådu: Wielka pomys¬owoßç Profesora i pracowitoßç zespo¬u
powodujå, Ωe utrzymujemy si´ na topie, na szczycie
osiågni´ç ßwiatowych. Nie mamy konkurencji produkujåcej niektøre typy detektorøw - chodzi tu o te same parametry, warunki pracy: temperatura i d¬ugoßç fali - ktøre my umiemy projektowaç i budowaç. Mamy
swojå dziedzin´, w ktørej jesteßmy najlepsi. Technologia jest ca¬kowicie polska, opracowana firmie przez
zespø¬ pod kierunkiem Profesora.
Doko˜czenie w nast´pnym numerze Biuletynu

WIEÍCI z KRAJU
Rodacy rozdajå laurki. Politycy, ktørzy cieszå si´

najwi´kszym zaufaniem to A. Kwaßniewski, L. Kaczy˜ski, H. Gronkiewicz-Waltz, J. Kuro˜, A. Olechowski i J. Kalinowski - wynika z najnowszego sondaΩu
CBOS-u. Kwaßniewskiemu ufa 73% badanych (spadek
o 5% wobec sondaΩu z listopada); L. Kaczy˜skiemu 60% (wzrost o 6%) , a H. Gronkiewicz-Waltz - 59%
(wzrost o 1%).
Tytu¬ polityka roku zdoby¬ takΩe w corocznym rankingu CBOS prezydent A. Kwaßniewski. JuΩ po raz
czwarty zosta¬ on uznany za polityka, ktøry najlepiej
dzia¬a¬ i najwi´cej zrobi¬ dla kraju. Prezydentowi, ktøry od czterech lat otrzymuje coraz wi´cej g¬osøw, miano Polityka roku 2000 przyzna¬o tym razem 31% respondentøw CBOS. Drugå lokat´ w rankingu zajå¬ A.
Olechowski, ktørego wskaza¬o 4% osøb. Po 2% uzyskali premier J. Buzek, szef UW B. Geremek, minister
sprawiedliwoßci L. Kaczy˜ski, Ωona prezydenta J. Kwaßniewska, prezes PSL J. Kalinowski i lider AWS M.
Krzaklewski. Wed¬ug 1/4 badanych nie ma takiego polityka, ktøremu naleΩy si´ miano Polityka 2000, a co
piåty nie umia¬ odpowiedzieç na to pytanie.
Gdyby wybory do parlamentu odby¬y si´ w grudniu ub. r., wygra¬by je SLD zdobywajåc 41% g¬osøw.
Na drugim miejscu znalaz¬aby si´ AWS, ktørå popar¬oby 13% ewentualnych wyborcøw - wynika z najnowszego sondaΩu CBOS. Do parlamentu wesz¬oby takΩe
PSL - 10% i UW - 9%
Pi´cioprocentowego progu wyborczego nie przekroczy¬yby: KPEiR, ROP, UPR - z 2% poparciem oraz
ChD III RP, KPEiR RP, PLD, Samoobrona - na ktøre
g¬osowa¬oby po 1% ankietowanych.
Natomiast sondaΩ PBS, przeprowadzony pod
koniec listopada ub. r., wykaza¬, Ωe SLD popiera 49%
wyborcøw, AWS - 17%, UW - 11%, PSL - 8%. Pozosta¬e partie nie osiågn´¬y wymaganago pi´cioprocentowego progu, aby wejßç do sejmu.
Wg sondaΩu Pentora SLD uzyska¬o w grudniu
48% poparcia; AWS - 16% a PSL - 12%, UW - 11%.
69% ankietowanych jest zadowolonych z dzia¬alnoßci
prezydenta a 30% z pracy premiera. 22% badanych
chwali rzåd.
SondaΩ Demoskopu takΩe wykaza¬, Ωe gdyby wybory do parlamentu odby¬y si´ w grudniu br., wygra¬by je SLD zdobywajåc 38% g¬osøw; na drugim miejscu znalaz¬aby si´ AWS, ktørå popar¬oby 12% ewentualnych wyborcøw. Do parlamentu wesz¬aby takΩe UW
z wynikiem 11%; PSL - 8% i UP z 6% poparciem.
Zgodnie z sondaΩem, pi´cioprocentowego progu
wyborczego nie przekroczy¬yby: ROP z 3% poparciem, KPEiR i UPR - na ktøre g¬osowa¬oby po 2% wyborcøw. Samoobrona uzyska¬a 1% poparcie.
Rzåd w dø¬. W porøwnaniu z sondaΩem listopadowym liczba zwolennikøw rzådu zmala¬a z 22 do 19% wynika z grudniowego sondaΩu CBOS. Poparcie dla
premiera spad¬o o 4% i wynosi 22%.

Prawie po¬owa badanych (47%) jest przeciwna
rzådowi. Grupa przeciwnikøw gabinetu powi´kszy¬a
si´ w porøwnaniu do ostatniego sondaΩu o 5%.
Dwie trzecie respondentøw (64%, wzrost o 5%)
negatywnie ocenia wyniki dzia¬alnoßci rzådu od chwili
jego powo¬ania, natomiast jedna piåta (21%, spadek o
4%) ma o nich pozytywnå opini´. 69% jest zdania, Ωe
polityka gospodarcza rzådu nie stwarza szans poprawy
sytuacji gospodarczej kraju. Zdania przeciwnego jest
17%.
Zdecydowanie najlepiej oceniono dzia¬alnoßç rzådu w dziedzinie polityki zagranicznej (¬åcznie 34%
ocen dobrych i bardzo dobrych). Tylko 9% respondentøw uzna¬o dzia¬ania rzådu w dziedzinie gospodarki za
dobre. 40% wystawi¬o ocen´ niedostatecznå. 56% uwaΩa, Ωe rzåd niew¬aßciwie gospodaruje pieni´dzmi publicznymi. Tylko 4% uzna¬o, Ωe rzåd w dobry sposøb
gospodaruje tymi ßrodkami.
Prezydent wszystkich Polakøw. Prawie dwie trzecie ankietowanych (63%) uwaΩa, Ωe A. Kwaßniewski
jest prezydentem wszystkich Polakøw - wynika z ostatniego sondaΩu CBOS. Przeciwnego zdania jest blisko jedna trzecia badanych (29%). Poglåd, Ωe Kwaßniewski zas¬uΩy¬ sobie na miano prezydenta wszystkich
Polakøw, wyraΩa zdecydowana wi´kszoßç sympatykøw SLD(85%), PSL(70%) i UP(76%). TakΩe wi´kszoßç sympatykøw UW (63%) jest podobnego zdania.
Do powyΩszego poglådu przychyla si´ jedna trzecia
ankietowanych zwolennikøw AWS. Sympatycy AWS
w wi´kszoßci så zdania, Ωe Kwaßniewski nie jest prezydentem wszystkich Polakøw. Takå opini´ wyrazi¬o
60% zwolennikøw tej partii. Podobnie uwaΩa jedna
trzecia sympatykøw UW (34%), 27% ankietowanych
popierajåcych PSL, co piåty respondent sympatyzujåcy z UP i troch´ wi´cej niΩ co dziesiåty (12%) zwolennik SLD. Wg prawie 80% respondentøw (78%) A.
Kwaßniewski dobrze wype¬nia swoje obowiåzki, tylko
15% jest przeciwnego zdania.
Gospodarka tkwi w kryzysie, sprawy kraju idå w
z¬ym kierunku - uwaΩa wi´kszoßç respondentøw oßrodka TNS OBOP. Co drugi przewiduje, Ωe sytuacja materialna w najbliΩszych latach si´ pogorszy. Dwie trzecie (66%) ankietowanych ocenia, Ωe sprawy w Polsce
idå w z¬ym kierunku, jedna czwarta (24%) wykazuje
optymizm. Gospodarka jest w kryzysie - uwaΩa blisko
trzy czwarte (73%) uczestnikøw sondaΩu. Rozwija si´
zdaniem co piåtego (22%). Obaw´, Ωe w ciågu trzech
lat materialne warunki Ωycia w kraju pogorszå si´, wyraΩa po¬owa pytanych. Poprawy oczekuje 15%, a blisko jedna trzecia (29%) pytanych nie spodziewa si´ Ωadnych zmian. Nastroje Polakøw po "powyborczej
euforii" wrøci¬y do normalnego poziomu tego roku zauwaΩa TNS OBOP.
Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto w
sektorze przedsi´biorstw w listopadzie br. wynios¬o
2.160,45 z¬, czyli o 3,4% wi´cej niΩ w pa≈dzierniku i o
10,2% wi´cej, niΩ przed rokiem.
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