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30 miesięcy, które
upłynęły od roku 1970, obaliła
wiele mitów egzystujących w

działalności gospodarczej poprzed-
nich lat. Sens zmian, gdyby je
chcieć wyrazić syntetycznie, polega
na „odkryciu", że możemy postę-
pować, inaczej, działać odważniej,
rozwijać się szybciej po to, by speł-
niać oczekiwania obywateli i, że nie
musi to prowadzić do katastrofy go-

spodarczej, a przeciwnie — stać się
źródłem rozwoju.

Jak na tym tle można ocenić bu-
downictwo mieszkaniowe, której to

sprawie chcemy poświęcić ten ko-
mentarz?

Budownictwo mieszkaniowe zna-

lazło się w samym środku tego
ożywczego klimatu zmian. Powie-

dziano wyraźnie i jasno,, że miesz-

kanie przestaje być dodatkiem do

potencjału produkcyjnego fabryk i

kapdl&r"że jego funfcjije. w twptze-
iiiu tęgo potencjału są istotne, cho-

ciaż samo przez się nie wpływa na

pomnażanie ilości obrabiarek, czy

ton wydobytego węgla, że obywate-
le tego kraju mają prawo do ład-

nych, wygodnych mieszkań. Stwier-

dzenia te przekazane z trybun naj-
wyższych krajowych ośrodków ste-

SZKAN
rowanla państwem uznać należy za

dokonanie o zasadniczym znaczeniu

dla perspektyw rozwojowych bu-

downictwa mieszkaniowego. W ślad

za zmienioną wykładnią w zakresie

polityki mieszkaniowej sformułowa-

ne zostały tezy o podjęciu odpowied-
nich działań praktycznych.

Można wymienić „z rękawa", bez

potrzeby odwoływania się do analiz

socjologiczno-ekonomicznych, kilka
obszarów działalności stojących nie-

jednokrotnie od siebie daleko, w

których, jak to się mówi, ilość prze-

szła w jakość i poczucie tego faktu

jest powszechne: płace realne, do-

stępność wyjazdów zagranicznych,
uwzględnianie w planach inwesty-
cyjnych wyposażenia ; socjalnego
miejśę pracy, rozszerzenie' opieki le-

karskiej ńa? mjeszfcańców - wśipjn*
nawet motoryzacja, cokolwiek nie

mówiłoby się' o wyborze typu i

•rozmiarów masowego samochodu.

We wszystkich tych dziedzinach po-

stęp jest namacalny i jeśli nawet

nie na miarę potrzeb, to w każdym
razie jest zbieżny z oczekiwaniami

społecznymi. Niemożliwe stało się

możliwe — to jest właśnie najważ-
niejsze, może nawet ważniejsze niż

to, o ile wyżej podniesiona została

poprzeczka oznaczająca stopień za-

spokojenia potrzeb obywateli.

W
BUDOWNICTWIE mieszka-

niowym w 1972 r. po raz

pierwszy w powojennej hi-

storii Polski przekroczony został pu-

łap 200 tys. mieszkań oddanych do

użytku. Opublikowane przed kilku

dniami przez resort budownictwa

dane o zaawansowaniu planu bu-

downictwa mieszkaniowego na rok

bieżący wskazują, że plan ten, wyż-

szy o 11 proc. niż w ubiegłym roku,
zostanie wykonany.

Generalnie budownictwo mieszka-

niowe realizowane jest powyżej za-

łożonych planów (skorygowanych in

plus w stosunku do ustaleń u progu

pięciolatki). Mimo to w powszech-
nym odczuciu społecznym praktyka
w tej dziedzinie nie nadąża za zmia~

nami, które nastąpiły w klimacie

wokół budownictwa. Statystycznym
już tylko' potwierdzeniem tego stanu

rzeczy jest znana opinii publicznej
informacja, że w 1975 roku, mimo

wszystkich wysiłków, które zostały
podjęte, stopień zaspokojenia po-

trzeb mieszkaniowych kształtować

się będzie poniżej stanu z 1970 r.

Dla budownictwa mieszkaniowego
•przyjęty został na bieżące pięcioló-

ślony program rozwoju i byłoby nie-

porozumieniem występowanie w tej
chwili z uwagami, że na półmetku
jego realizacji osiągnięty został taki,
a nie inny stan ilościowy, niezbież-

ny z potrzebami. Założyliśmy zbu-

dowanie do 1975 roku 1075 tys. mie-

szkań (wszystko wskazuje na to, że

w terminie tym wybudowanych zo-

stanie ok. 40 tys. mieszkań więcej)
z peiną świadomością, że przy ro-

snącym tempie potrzeb nastąpi na-

wet pewien regres w ich zaspokaja-
niu, o czym wyżej wspomniałem.
Założenie takie przyjęte zostało raz

dlatego, że należało liczyć się z ko-

niecznością narosłych w minionej
dekadzie zaniedbań, a po wtóre, po-

nieważ okres do roku 1975 ma zo-

stać wykorzystany na stworzenie

warunków pod planowany zasadni-

czy wzrost ilościowy i jakościowy
budownictwa mieszkaniowego w la-

tach 1976—1980. Tymczasem, o ile

uznać należy, że bieżące (przyjęte)
zadania budownictwa mieszkaniowe-

go są realizowane, to tworzenie wa-

runków dla rozwoju budownictwa

w następnej pięciolatce nie przed-
stawia się najlepiej. Nie wdając się
w tym miejscu w szczegółową anali-

zę powodów tego stanu rzeczy,

chcielibyśmy wskazać, dlaczego wy-

maga on zwrócenia uwagi.

PO
pierwsze — rozmiary inwesty-

cji w całej gospodarce, a zwła-

szcza zaangażowanie inwestycyj-
ne są tego rzędu, że w najbliższych
latach nie wchodzą w grę nowe

większe tytuły inwestycyjne. Stąd,
poza już zaakceptowanymi inwesty-
cjami na rzecz budownictwa miesz-

kaniowego, trudno zakładać możli-

ipość wzrostu jego potencjału wy-

twórczego w ten sposób.
Po drugie — jak dotychczas, nie

widać objawów przełomu w techno-

logii budowania. Istniejąca w tej
dziedzinie od lat monokultura tech-

niczna, zdanie się na prefabrykację
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CHŁOPI CZY ROBOTNICY

EUGENIUSZ JABŁOŃSKI

W ostatnim okresie „Zycie Go-

spodarcze" wiele zainteresowa-

nia okazało problemom dużej
grupy ludzi, wykonujących jed-
nocześnie dwa zawody, zwanych
chłoporobotnikami. Zagadnie-
nie to — o doniosłym znaczeniu

ekonomicznym, społecznym, so-

cjologicznym, kulturowym itd. —

było oświetlone wnikliwie. W dy-
skusji redakcyjnej oraz artyku-
łach swe sqdy i opinie wyrazili
przedstawiciele wielu ośrodków

naukowych, administracji dużych
zakładów pracy, ekonomiści i

działacze społeczni. Nie było
jednak głosu bezpośrednio zain-

teresowanych.

Myślę, że ciekawa, kontrower-

syjna dyskusja pozostałaby nie-

pełna, gdyby nie przedstawić
opinii i sugestii samych chłopo-
robotników oraz ich sąsiadów ze

wsi. W przekonaniu, że ich głosy
mogą zainteresować czytelników
„Życia Gospodarczego", przyta-
czam fragmenty listów nadesła-

nych ostatnio do redakcji „Zie-
lonego Sztandaru".

NIE DLA ROZKOSZY...

„U-"

7t

NAS, na terenach górskich
pisze MARIAN WĄTOR

z pow. Myślenice — ziemia
jest przeważnie w kilku kawałkach
i uboga. Toteż przeważają chłoporo-
botnicy. Rolnik, który ma 1 lub na-

wet 3 ha, a posiada dość liczną ro-

dzinę — musi iść do pracy w prze-

myśle. Grupa chłoporobotników po-

wstaje też dlatego, że rolnicy nie
mają jeszcze zagwarantowanych
emerytur, a w przedsiębiorstwie
państwowym mogą je sobie wypra-
cować.

W mojej wiosce ok. 80 proc. to

chłoporobotnicy. Ale trzeba sobie
szczerze powiedzieć,- że należycie
starają się o gospodarstwa jak i o

pracę w fabryce. Już ok. 4 rano

zdążają na szosę Kraków — Zako-
pane na samochody do Nowego Tar-
gu, Krakowa, Nowej Huty... Po pra-
cy pędzą na swe pagórki, aby i z

roli mieć korzyść. Godzić jedną i
drugą pracę mogą cii co mają mało
ziemi i kogoś w domu do portiocy w

gospodarstwie. Ale do pracy w

przemyśle zgłaszają się i rolnicy z

większych gospodarstw, aby zapew-
nić sobie emerytury czy renty..."

„A któż się więcej napracuje, jak
nie chłoporobotnik oraz jego żona
i często nieletnie dzieci? '— wywodzi
WAWRZYNIEC WOLNY z Glinki,
w pow. Żywiec. — Kierownictwa za-

kładów, w których są oni zatrudnie-
ni, cenią ich solidną, uczciwą pracę
i zdyscyplinowanie oraz skromne
wymagania... Przy wysiłku całej ro-

dziny niejeden chłoporobotnik odsta-

wia ze swoich 2—3 hektarów 2 do
3 tuczników oraz mleko, jaja czy
wełnę i inne produkty rolne.

A czyny społeczne? W mojej wio-
sce, z której z około 200 rodzin wy-

wodzą się chłoporobotnicy, wartość

czynów społecznych wykonanych w

okresie Polski Ludowej oblicza się
na ponad milion złotych. A budow-
nictwo mieszkalne? Czy chłoporo-
botnik wnosi podania o przydział
mieszkania? Nie, sam buduje, często
przy pomocy państwa, w postaci po-
życzki pobranej w banku rolnym
(oczywiście oprocentowanej). Gdyby
ktoś zadał sobie trochę trudu i prze-

jechał się po wioskach podgórskich,
zamieszkałych przez chłoporobotni-
ków, to trudno bylóby mu uwierzyć,
że te wszystkie piękne budynki
mieszkalne i zabudowania gospodar-
cze

— skanalizowane, czasem nie
tylka z zimną, ale i ciepłą wodą,
łazienkami itp. — wzniesione zosta-

ły dzięki uporczywej pracy chłopo-
robotników.

Tacy są właśnie ci chłoporobotni-
cy.. Własnymi rękami i zaradnością
życiową wyrębują postęp na wsi, nie
oglądając s\ę ^gg. niczyją pomoc z

zewnątrz. I kiedy nawet idą już na

zasłużoną emeryturę, to nie kładą
się w cieniu pod gruszą, ale dalej
pomagają rodzinie w pracach go-

spodarczych".

„Niejednokrotnie ludzie zazdro-
szczą

— wyraża opinie chłoporo-
botnik z pow. łobeskiego — gdy ktoś
potrafi zadbać i dodatkowo zarobić
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ZAZWYCZAJ
— i to nie tylko u

nas — decyzja o zastosowaniu

nowej technologii zostaje pod-
jęta w zależności od prognozowa-

nych i obliczonych relacji ekono-

micznych. Przyjęło się traktować

technologię jako zaspokajającą as-

piracje homo economicus. ale do te-

go nie ogranicza się jej funkcja. De-

cyzji o zastosowaniu nie powinniśmy
opierać na samych tylko przesłan-
kach ekonomicznych, tak czy inaczej
wyliczonych.

W przeszłości technologia w zasa-

dzie tworzyła substytuty wysiłku
mięśni. Obecnie zaczyna zastępować
rutynowaną pracę umysłową, pozo-

stawiając czasowo działalność twór-

czą jako wyłączną domenę człowie-
ka. W miarę rozwoju nauki, obok

ekonomicznej funkcji technologii,
coraz bardziej uwydatniają się kul-
turowe i społeczne reperkusje od-

działywania uprzedmiotowionej nau-

ki na rozwój człowieka.

Obserwujemy zjawisko, że kultu-
ra kształtuje technologię, formułu-

jąc przed nauką pewien program ce-

lów, a z drugiej strony technologia
tworzy nowe wartości kulturowe.
Trudno powiedzieć co tu jest pier-
wotne a co wtórne.

Obecnie zachodzą szybkie zmiany
technologiczne, jesteśmy świadkami

ciągłego napływu nowości technolo-
gicznych i jednocześnie z nimi pow-
stały nowe zjawiska kulturowe.
Komputery, telewizja kolorowa, mo-

toryzacja, loty kosmiczne, masowa

komunikacja lotnicza, rozwój tury-
styki powodują wypełnianie inną
treścią czasu wolnego człowieka.
Człowiek zaspokaja pewne potrzeby
materialne, ale coraz większe zna-

ćzenie przybiera — zwłaszcza w spo-
łeczeństwach bardziej rozwiniętych
ekonomicznie — zaspokajanie po-
trzeb pozamaterialnych o charakte-
rze estetycznym, wzbogacenie swo-

ich wrażeń, pochłanianie dużej ilo-
ści informacji Życie stało się coraz

bardziej „zgęszczone" czas stał się
„ krótszy". Ludzie coraz częściej
zmieniają miejsce zamieszkania,
przechodzą z jednej pracy do dru-
giej, muszą się dostosować ciągle do
nowych sytuacji. .Chcą mieć nowe

rzeczy, nowe przedmioty konsumpcji,
a technologia realizuje ten program.
Oczekuje się od kultury i edukacji,
że stworzy hamulec w tej pogoni za

nowościami, które w nadmiernej
koncentracji zaczynają produkować
„antywartości" nie tylko ekonomi-
czne ale również moralno-społeczne.
Dużo tu zależy od modelu konsump-
cji, którym , zajmuje się ekonomia;

ale również właściwy model kon-
sumpcji dóbr kulturalnych, stwarza-

nie właściwego wzorca kulturowego
przyszłości ma znaczenie nie mniej
istotne.

Niektórzy uważają, że prawdziwa
kultura jest dostępna tylko dla

mniejszości, dla wybranej elity, Ż6
dążenie do podniesienia poziomu
kultury najszerszych mas jest prak-
tycznie nierealne.

Socjalizm stawia sobie za cel ma-

sowe udostępnienie kultury, zaś nie-

MICHAŁ BOROWY

którzy (E. LIPIŃSKI) jako warunek

przede wszystkim uznają mieszka-

nie, co stwarza dopiero możliwości

właściwego wyzyskania czasu wol-

nego, który mpże być nasycony rów-
nież kulturą. Ale aby mieszkanie sta-

ło się podstawowym składnikiem

kultury socjalistycznej, niezbędny
jest nowy układ priorytetów syste-
mu wartości.

Dotychczas była mowa o oddziały-
waniu kultury na technologię, ale
nas interesuje również jak techno-,
logia przyczynia się do powstawania
nowych wartości kulturowych.

Technologia zastosowana prakty-
cznie oddziaływa nie tylko na tech-

nikę, przemysł, ale również na oto-

. czenie „nietechniczne". Sprzedając
ną rynku wyrób techniczny dla za-

stosowania „nietechnicznego" (np.
dla upowszechnienia kultury lub roz-

rywki), wpływa się na rozwój kul-

tury, moralności, etyki, rozrywki,
form wykorzystania wolnego czasu

itp.
Takie wynalazki techniczne jak

film, radio i „telewizja przyczyniły
się do powstawania nowych dziedzin
działalności kulturalnej. Trzeba było
poszukiwać nowych treści i form
rozwoju kultury, które odpowiada-
łyby tym nowym środkom. Obecnie

jesteśmy świadkami swojego rodza-

ju tranzystoryzacji. kultury. Podob-
nie jak w życiu ekonomicznym tran-

zystor stwarza dla siebie now.e za-

potrzebowanie na rynku, również w

życiu' kulturalnym tranzystor od-

działuje kulturotwórczo. nie tyl-
ko dlatego, że umożliwia rozszerze-

nie zasięgu _oddziaływania kultury
i tym samym przyczynia się do pow-
stawania .kultury masowej, ale rów-
nież dlatego, że pobudza do tworze-

nia nowych wartości kulturowych.

Film i telewizja kolorowa nić mo-

głyby powstać bez tranzystora, tech-
nika elektroniczna umożliwiła stwo-

rzenie nowej dziedziny muzyki
współczesnej — -tzw.' \,muzykł elek-

tronowej". Podróże międzyplanetar-
ne, procesy związane z narodzinami
i skutkamf' stosowania -energii ją-
drowej .stały się tematem- niezliczo-

nych książek,' filmów i audycji i tym
samym źródłem • nowyęh przeżyć
estetycznych. Zatem nowe-technolo-

gie nie tylko mają znaczenie dla roz-

woju ekonomicznego, ale posiadają
one także pośredni charakter kul-

turotwórczy.

Przypisańie technologii wartości

kulturowych może wywołać sprze-

ciw, gdys często technika ma cha-
rakter niszczący, antyludzki- —

gro-
zi nawet totalnym zniszczeniem. Po-
za tym'technika powstaje w wyniku
wyzyskania dorobku nauk przyrod-
niczych i technicznych, • a nie dy-
scyplin n'auk hurhanistycznych czyli
nauk o człowieku. Tyrhczasem . two-

ry pówśtałe w wyniku technologii
przekształcają • warunki życia ludzi
i - ich świadomości znacznie głębiej
i powszechniej niż dziełą sztuki.

Rozwój techniki świadczy o tym,
że podział na dzieła kultury, techni-

ki, ekonomię ma charakter -umow-

ny. BOGDAN SUCHODOLSKI

stwierdza, żey,problematyka człowie-
ka wyrasta dziś nie tylko na gruncie
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Przemyśl rolno-spożywczy Jest —

z pewnego punktu widzenia — naj-
ważniejszą caęac!ą kompleksu żywnościowego. Choć bowiem nie może ist-
nieć bez zaplecza surowcowego w postaci nowoczesnego i wydajnego rol-
nictwa. to jednak w całym tym kompleksie odgrywa rolę najbardziej ak-
tywną, Z jednej strony musi tworzyć sobie dostosowaną do swycb potrzeb
bazę surowcawn w rolnictwie, z drugiej zaś — czynnie oddziaływać r»a

konsumenta, skłaniając go do najbardziej racjonalnej struktury żywienia.
Czy nasz przemysł rolno-spożywczy jest do spełniania takiej roli przygo-
towany?

Przesłanki do odpowiedzi na to pytanie zawiera artykuł ministra EMILA
KOŁODZIEJA, zamieszczony w ostatnim numerze „NOWYCH DRÓG".
Autor omawia idsrunki rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w związku
ee rmianam!, .fal: i a dokonuj® się w rolnictwie 1 w konsumpcji żywności.
. Formalna łcrzcośS przemysłu z rolnictwem dokonuje się przez kontrak-

tację i skun produkcji rolnej. Obecnie uspołeczniony skup odbiera około
84 proc. całcj produkcji towarowej rolnictwa o wartości przekraczającej
132 m!d z?o(-'c:i (r/ r. 1072).

Na tle tych danych warto podkreślić, że funkcje skupu nie ograniczają
się — a w !:ai!yra bo.dż razie nie powinny ograniczać się — tylko do bier-

nego pośrednictwa. Funkcją co najmniej równie ważną jest stymulowanie
struktury. vr'c!ko£ci i jakości produkcji towarowej rolnictwa oraz taka
działalność, która pozwala rolnikom maksymalnie koncentrować uwagę
i czas na zadaniach produkcyjnych. Przemysł rolno-spożywczy, szczegól-
nie w naszych warunkach, musi przez działalność skupu i kontraktacji
wpływać na rejonizację produkcji rolnej oraz na jakość i ujednolicenie
gatunkowe otrzymywanych surowców. Jest to ważny warunek wzrostu

produkcji teso przemysłu, poprawy jej jakości, wreszcie zastosowania me-

chanizacji i autcraatyzacji w wielu działach przetwórstwa.

Minister Kołodziej silnie podkreśli! w związku z tym potrzebę ścisłego
współdziałania z Ministerstwem Rolnictwo, wspólnego tworzenia progra-
mów rozwojowych.

Zwrócił również uwagę na zmiany w organizacji systemu skupu. Skup
coraz silniej wiąże się z przemysłem, który w ten Sposób oddziaływa na

rolników-producentów zarówno przy pomocy metod ekonomicznych! jak
j przez dostawy środków produkcji i bezpośredni instruktaż.

Druga sfera oddziaływania przemysłu spożywczego — to konsumpcja
żywności. Jest to sfera trudna, złożona, gdyż z jednej streoy musi maksy-
malnie uwzględniać preferencje konsumentów, z drugiej zaś realne moż-

liwości produkcyjne. Zarysowuje sie tu jednak coras większa zbieżność
Interesów obu stron. Przemyśl zaczyna być zainteresowany w dostawie
produktów możliwie wysoko przetworzonych, odpowiednio porcjowanych
i opakowanych. Szereg problemów rodzi się Jednak przy dostosowywaniu
asortymentu produkcji do potrzeb poszczególnego typu Odbiorcy. W ciąga
ostatnich dwóch lat potężnym odbiorcą stała sl« wieś. Istnieje tu prosta
zależność. Lepsze warunki ekonomiczne i poprawa prscy aparatu skupu
powodują wzrost towarowości rolnictwa, to zaś prowadzi do denaturallza-

cjl spożycia i zwiększenia zapotrzebowania na artykuły rolno-spożywcze.

Wzrost zapotrzebowania występuje oczywiście nie tylko na wsi. Prte-
mysl rolno-spożywczy stara się temu wzrostowi sprostać. W ciągu ubieg-
łych dwóch lat produkcja tesro przemysłu wzrosła o 20 proc., a w całym
S-leciu ma powiększyć się o 45 proc. (w ubiegłej 5-latce wzrost ten wyniósł
11 proc.) .

Osiągniecie takich wyników produkcyjnych nie byłoby możliwe bez po-

ważnego zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Środki inwestycyjne prze-
znaczone na przemysł spożywczy w latach 1971-13 wzrosły o około 8S mld

złotych. Jest to więcej niż wydaliśmy na MA Pomysł
20-lecia 1950--1970. Największy strumień inwestycyjny P^f
mysłu mięsnego, mleczarskie*. oraz chłodni sktadówych- W ^lszci ko-

lejności przewidziany jest przemysł cukrowniczy, koncentratów spożyw-
czych oraz rozbudowa bazy magazynowej i transportowej.

Zwiększone nakłady Inwestycyjne stawiają ńa .3^!
problemy: rozwój produkcji maszyn i urządzeń dla spo-
żywczego, dziedziny - Jak wiadome - Łtób

wój zaplecza naukowego i tek zwanej Inżynier SywnoScIowej. ^tac^
« tych problemów nie J^^iET^
współpracy z zagranica oraz szczególna roto handlu zagranicznego.

Eksport produktów rolno-spożywczych o wysokim ttojtriupmfamtnti*
powinien stać sie eksportem wyspecjalizowanym.Nie idzie1 tuj
ko o wymianę nadwyżek, lecz o to. by eksport ten,

'

W«okiejopła-
calności, pozwalał na zwiększanie importu zarówno
rowców rolniczych, jak i maszyn I urządzeń dla «""•Wf" '525^73⁄4

.... wyprodukowanie ..

Przemysł rolno-spożywczy w niedalekiej pnyszloficlbędzie
wiązać również szereg problemów organizacyjno-ekcnomiiranyca. Popravva
opłacalności teeo przemysłu, a przede wszystkim wzrost wydsjnóścl pracy
to problemy obchodzące nas wszystkich. Ostatecznie przecijMgr obywatel
wydaje około 44 proc. swych dochodów na produkty pochodzące • tej
gałęzi.

S.C .

ŁYM TYGODNIU

Na wspólnym posiedzeniu Biu-
ra Politycznego KC PZPR i Prezy-
dium Rządu DOKONANO OCENY
REALIZACJI ZADAŃ NPG ZA I
POŁROCZE BIEŻ. ROKU stwier-
dzając, że w wyni. okresie utrzyma-
ła się' wysoka, dynamika rozwoju
podstawowych dziedzin gospodarki.
Podkreślono konieczność zapewnie-
nia dalszej poprawy relacji ekono-
micznych, zwłaszcza przyspieszenia
tempa wzrostu wydajności pracy. W
drugim półroczu należy osiągnąć
dalszy wydatny postęp w dziedzinie
obniżenia kosztów materiałowych
produkcji.

® GŁÓWNY URZĄD STATY-
STYCZNY ogłosił dane o rozwoju
społeczno-gospodarczym kraju i o

wykonaniu Narodowego Planu Go-
spodarczego ID I półroczu 1973. r.

Półrocze to — jak stwierdza komu-
nikat — charakteryzowało się wy-

sokim'tempem przyrostu produkcji
w podstawowych działach gospodar-
ki. W tempie wyższym od planowa-
nego przebiegał również proces po-

prawy warunków bytowych lud-
ności.

© „DRUMET II", jedna z naj-
większych w Europie fabryka lin i
drutów przekazana została do
eksploatacji . we Włocławku. Nowy
obiekt óddanó ż 70-dniowym przy-

spieszeniem cyklu . inwestycyjnego.
Q Puławscy inżynierowie uzyska-

li duży, sukces, w unowocześnianiu i

pod^a^niii, jakfiści ^o^etry , amon o-

\ninęfainęgo wytipa-
rzdneóo przez miejscowe • Zakłady
Azqt-O-We- OPRACOWANO. , DWA
WfiŹŃĘ. URZĄDZENI^ —

„ in^tfllację
do' rqżpłisęcz(ińia, óczy4kez(fnia i do-
zowania dodatków poprawiających
jakąść ,saletry oraz instalację do
zraszania saletry amonowej środka-
mi powierzchniowo-czynnymi. Za-
stosowanie obu urządzeń odegrało
istotnie woźną rolę w podniesieniu

jakości saletry, a zwłaszcza jej syp-
kości w czasie składowania.

• FABRYKA APARATURY
RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ
MEDYCZNYCH „FARUM" W WAR-
SZAWIE przystąpiła do budowy no-

wego zakładu w Nidzicy (woj.
olsztyńskie). Jeszcze w tym roku
podejmie on produkcję części t pod-
zespołów aparatury elektromedycz-
nej. Natomiast WARSZAWSKIE
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN
BUDOWLANYCH IM. L. WARYŃ-
SKIEGO w Pasłęku na Opolszczy-
źnie przejęły zespół starych pomie-
szczeń przemysłu terenowego, który
gruntownie rozbudowują. Dzięki tym
inwestycjom w obu miastach przy-

będzie blisko 1 000 stanowisk pracy.

O W ciągu minionych 3 lat
EKSPORT POLSKICH OBRABIA-
REK zwiększył się o 46 proc. W ub.
roku osiągnął on wartość 410 min
złotych dew. W 1975 r. ma przekro-
czyć pół miliarda złotych dew.
Obchodzące w tym roku 25-lecie
swej działalności handlowej przed-
siębiorstwo „Metalexport" sprzedaje
nasze obrabiarki i narzędzia do po-
nad 100 krajów.

^

W nowej dzielnicy mieszkanio-
wej Radomiu-Ustronie wznoszonej
z elementów wielkopłytowych pobi-
ty został rekord montażu izb. W 3G
DNI ZMONTOWANO BLOK MIE-
SZKALNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z
445 IZB, TJ. 110 MIESZKAŃ. Bu-

dynek oddany został do użytku na

6 miesięcy przed zaplanowanym ter-

minem.

O W^porde. gdańskir^PODS^Ę*
STONO BANDERĘ NA M/S „TAR-
NOBRZEG" — pierwszym statku
polskiej floty zbudowanym daJRgg?
wozu płynnej ^iarki. Stdiek zdfóuplh-
ny został w Szwecji. ' Armatonm
„Tarnobrzegu" jest PŹM.

@ W rzeszowskiej WSK przy po-

mocy śmigłowca zamontowano

TRZY KOMINY WENTYLACYJNE,
każdy o wadze 12 ton i wysokości

ZEJ^$TX*NAUKI I TECHNIKI

Lemoniada mineralna

W Instytucie Przemyślu Drobnego 1
Rzemiosła przebadano ostatnio przydat-
ność naszej wody mineralnej „Piwnl-
czanki" do produkcji lemoniad. Efektem
tej pracy było przygotowanie receptur
1 technologii umożliwiającej uruchomie-
nie produkcji nowego asortymentu na-

poju bezalkoholowego w Nowosądeckich
Zakładach -w Piwnicznej. (WiT)

Flara dla nurków

Wymiarami zbliżona jest do pałki poli-
cyjnej. Gdy nurek znajduje się w nie-
bezpieczeństwie uwalnia flarę z worka
nylonowego. To pozwala wodzie pobu-
dzić baterie £0 działania. Ody flara płynie
kn powierzchni, zmniejszające się ciśnie-
nie włącza kontakt obwodu zapłonu ((ok.
99 cm pod powierzchnią wody). W cztery
sekundy później impuls elektryczny po-
woduje"'zapalenie się czerwonej flary.
Wynalazek .fest szczc-rólnie przydatny dla
płetwonurków niriatorów. Cena ok. 30
doi. za sztukę. (?;cwswcek)

IMÓK z „Polonu"
Tal: nazywa się w skrócie izotopowy

miernik objętości Irrwi, skonstruowany
w bydgoskim Zaklatlzie Urządzeń Jądro-
wych „Polon". Przyrząd ten spotkał s!ę
z dużym ziirrtaresor/snicm specjalistycz-
nych klinik AkaSnmii Medycznych w Ło-
dzi"! Gdańsku. Pc~w,?li on bowiem na

prowadzenie r,la'cj kontroli objętości
krwi, w'-ęrjranizinie pr.cicnta. Zagadnie-
nie to. Jpsl ntnzwykle ważne przy lecze-
niu niektórych "chorób układu krwio-
twórczego. (Interpress)

Kon&kty polskiej socjologii
Socjologia v/ Polsce ma rozwinięte kon-

takty międzynarodowe. Spośród krajów

socjalistycznych — przede wszystkim ze

Związkiem Radzieckim. Z pozostałych
krajów socjalistycznych, polscy socjolo-
gowie współpracują głównie z naukow-
cami z CSRS i NBD oraz Jugosławii.
Spośród krajów zachodnioeuropejskich,
najściślejsze kontakty polska socjologia
utrzymuje z krajami skandynawskimi.
Spotkania z socjologami norweskimi i
fińskimi odbywają sh na przemian, to
w jednym, to w drugim kraju. Podobne
spotkania odbywają się też z socjologa-
mi austriackimi. Kontakty z Francją
utrzymywane są głównie przez VI sekcję
słynnej paryskiej uczelni — Sorbony.
Każdego roku ok. S polskich socjologów
przebywa na dłuższych stażach w Sta-
nach Zjednoczonych. Nasi naukowcy pro-
wadzą też niekiedy wykłady w krajach
Trzeciego Świata. (PAP)

Magazyn zbóż w... wodzie

Naukowcy japońscy od kilku lat pro»
wadzą badania nad wypracowaniem no-

wej metody składowania zbóż. Jednym
z doświadczalnych wariantów Jest prze-
chowywanie ziarna w specjalnych poje-
mnikach zatopionych w wodzie. Okaza-
ło się, ie dobre wyniki dało przechowy-
wanie ziarna w nylonowych workach u-

mieszczonych następnie w wielowarstwo-
wych opakowaniach z folii aluminiowej.
Całość zamocowaną linami zanurzano
na głębokość 30 m w jeziorach lub in-
nych zbiornikach wody słodkiej. W tycli
warunkach nawet po upływie kilku lat'
zboże niczym nie różniło się od prze-
chowywanego w silosach o regulowanej
temperaturze. (WIT)

Sztuczne jabłko z glonów
W jednym z amerykańskich laborato-

riów doświadczalnych wyprodukowano z

Klonów morskich sztuczne jabłko, które
od prawdziwego różni się tylko konsy-

22 metrów. Operacja ta trwała 2
dni, a przyniosła gospodarce narodo-
wej poważne oszczędności.

O Od 23 do 30 września bież. ro
-

ku odbędą się w Poznaniu PO RAZ
PIERWSZY MIĘDZYNARODOWE
TARGI ARTYKUŁÓW KONSUMP-
CYJNYCH „TAKON 1073". Weźmie
w nich udział 30 państw, tj. tyle, ile
uczestniczyło w tegorocznych tar-

gach inwestycyjnych w czerwcu. Są
1ośród nich najpoważniejsi kontra-
henci polskiego handlu zagraniczne-
go z Europy, Afryki, obu Ameryk
i Azji.

Q W I kwartale bież. roku
WSKAŹNIK ABSENCJI CHORO-
BOWEJ wyniósł 5,7 proc. W kwiet-
niu br. spadł do 4,54 proc., a ponad-
to absencja z tytułu opieki nad

chorym wyniosła 0,56 proc., a z po-
wodu urlopów macierzyńskich —

0,76 proc. Największą liczbę dni nie-
zdolności do pracy

— stwierdza ty-
godnik „Służba Zdrowia" —

powo-

dują w kolejności: choroby układu
oddechowego, wypadki zatrucia i
urazy zawodowe. Jak wynika z dal-
szych rozważań „ Służby Zdrowia"
źródłem aż 30 proc. absencji cho-
robowej są złe loarunki pracy w

zakładach przemysłowych i budow-
nictwa. Wzrastają także wskaźniki
wypadków w pracy i poża praco,
których przyczyną jest alkohol i in.

Q Wyższe uczelnie w kraju dy-
sponują jeszcze 2.420 WOLNYMI
MIEJSCAMI. Powtórna rekrutacja
na studia odbędzie się 17 września,
przy czym wykaz wolnych miejsc
znajduje się we wszystkich u«el-
•niach.

0 NA POLITECHNICE t WRO-
CŁAWSKIEJ '

wręczono 'dyplomy
magistrów
•absolwentom jedynego w Polsce
Wydziału Informatyki i Zarządza-
nia. Pierwsi absolwenci wykształce-
ni zostali w specjalnościach: orga-

nizacja w przemyśle elektromaszy-
nowym i organizacja w przemyśle
budowlanym.

ZA GRANICĄ

stencją. Smak i aromat ma ono Identycz-
ne jak Jabłko naturalne. (Interpress)

Drogi dla „Drugiej Polski"

W tej pięciolatce przybędzie 8 tys. km
dróg o nawierzchni dostosowanej do ru-
chu pojazdów o nacisku 8— in t na oś.
Na rozbudowę dróg państwowych prze-
znacza się ii min zł, a wartość czynów
społecznych wyniesie prawie 80 mld zł.
Nowe drocl będa prolektowane na pod-
stawie zdjęć lotniczych, a obliczenia bę-
dą wykonywać komputery. (PAP)

Gramofon nieelektryczny

Jest to wymysł dawnych już czasów,
kle firma Teach Me Corp. of Muskegon
Heights, Mich. wyprodukowała go do ce-
lów jak najbardziej współczesnych. Turn
Teach, tak brzmi nazwa tego urządzenia,
może odtwarzać dowolne płyty znajdu-
jące się na rynku. Tajemnica tkwi w

tym. że do jego uruchomienia nie jest
potrzebna energia elektryczna. Nadaje się
więc świetnie do celów oświatowych w

krajach słabo rozwiniętych, gdzie nia
wszędzie można korzystać z prądu ele-
ktrycznego. (Newsweek)

Unieszkodliwione spaliny?

W zakładach elektrotechniki Siemensa
opracowano nowy typ karburatora sa-

mochodowego, tzw. karburator rozdziel-
czy (zamiast stosowanych dotychczas
karburatorów rozpylających). W sposób
zachowywany dotychczas w tajemnicy,
oddziela on z mieszanki pędnej wodór,
tlenek węgla 1 metan — i dopiero tak
oczyszczona mieszanka doprowadzana Jest
do silnika. W rezultacie Wydzielane ga-
zy spalinowe wolne są od szkodliwych
substancji. Nowy karburator przedłuża
także żywdtność silnika, zmniejsza o 10'/>
zużycie benzyny i przyjmuje każdy jej

• Według danych opublikowa-
nych przez Ministerstwo Handlu
USA EKSPORT STANÓW ZJED-
NOCZONYCH NA DALEKI
WSCHÓD osiągnie w 1973 roku 12,6
miliarda dolarów, w porównaniu z

9 miliardami w ubiegłym roku. Mi-
nisterstwo zwraca uwagę, że ten

rozwój jest możliwy dzięki dewa-
luacji dolara . Ponad połowa tego
eksportu skierowana zostanie do Ja-

ponii. Drugim z kolei rynkiem zby-
tu dla towarów USA jest Australia.
Wzrost eksportu nastąpi w stosunku
do wszystkich krajów Dalekiego
Wschodu.

• Rząd WRL na posiedzeniu to
dniu 19 bm. zatwierdził sprawozda-
nie ministrów przemysłu lekkiego i
pracy o wykonaniu zadań w zakre-
sie POLEPSZENIA SYTUACJI KO-
BIET ZATRUDNIONYCH W PRZE-
MYŚLE LEKKIM. Tej Właśnie spła-
wie poświęcona była konferencja
prasowa zorganizowana 20 bm. przez
ministra przemysłu lekkiego, panią
Janosne Keseru.

Ogółem przemysł lekki na Wę-
grzech zatrudnia 352 tys. kobiet. W
1973 r. należy oczekiwać podwyżki
płac o' 11 proc. Warunki pracy i
organizacja stale poprawiają się.
Czwarty plan 5-letni rozwoju ¢0-
spodarki narodowej Węgier przewi-
duje wydatki na przemysł lekki na

sumę 26—27 mld forintów. Inwesty-
cje modernizacyjne w przemyśle
konfekcyjnym, który zatrudnia naj-
większą liczbę kobiet, Wyńiosą 14
mld forintów. Wiele inwestycji idzie
na cele socjalne. Szybko rośnie licz-
ba zakładów, kióte rhogą śiofim pra-
cownicom zapewnić miejsca dla
dzieci W żłobkach i przedszkolach.

Rodziny wielodzietne i matki sa-

motne korzystają z większego po-

parcia i pomocy. W wielu przedsię-
biorstwach mają zapewniony dodat-

kowy urlop, specjalne zasiłki, pierw-

rodzaj, a w produkcji seryjnej nie bę-
dzie kosztować więcej, niż zwykły kar-
burator. Nowy karburator nie wyszedł
jeszcze poza stadium laboratoryjne —

upłynie pewien czas, nim znajdzie się w

produkcji. Ala warto śledzić wszelkie po-
tencjalne możliwości uwolnieni* się od
szkodliwych spalin. (Interpress)

Wpływ kobaltu no plon buraków
W związku. Radzieckim na darnlowot-

biełicowych glebach Polub priepirówa-
Uzono doświadczenia nad wpływem ko-
baltu na plofl I jakość buraków cukro-
wych. Kobalt stosowano w postaci azo-
tanu przC* wprowadzeni p do glebv lub
dolistnie podkarmiąno nim buraki cu-
krowe. Dodatni wpływ kobaltu uJawnU
się już prxy opielaniu - buraków. Roili-
by wyróżniały si« Intensywniejszym
wzrostem 1 większym ciężareita korzeni.
W wynikli pięcioletniego doświadczenia
stwierdzono, ie kobalt wprowadzony do
gleby podnosi plony o 9*/«, a cukrowoSC
o 0,8'/«. (Interpress)

Osiągnięcia doktora Gaduli
Lekarz Gminnego Ośrodka Urtwt W

Jelowej pód Opolem, Eustacblusz ÓadU*
!& osiągnął Interesujące wynik) w le-
czeniu chorych na różne dolegliwości
stositłac znany od dawna środek — chlo-
rek etylu. Jego Qietoda polega na spry-
skiwaniu określonych miejsc na skórze.
Liczba »abiegóW, w zależności od rodzaju
schorzeli, waha Się od 1 do 10. Dotych-
czas za pomocą chlorku etylu likwido-
wano nerwobóle, bóle pourazowe, kostpo-
stawowe, przewodu pokarmowego, po-
chodzenia sercowego, laryngologiczne, sto-
matologiczne Itp. Srodęk ten pomógł usu-
wać zaburzenia w zakresie oddychania,
nerwic, stany przemęczenia I pewne cho-
roby kobiece. Zebrany materia! staty-
styczny z ok. tysiąca zabiegów nkazu-

szeńctwo w rozdziale skierowań na

wczasy i przyznaniu kredytów na

budowę mieszkań, itp.
B Wiceminister rolnictwa K. Na-

zatenko stwierdził na łatńach PRA-
WDY, że sytuacja w dziedzinie gbio.

rów jest pomyślna i że ZSRR ZA-
MIERZA W BIEŻĄCYM ROKU ZE-
BRAĆ 197,4 MLN TON ZBOŻA. DO
16 lipca br. kołchozy i sowchozU
skosiły 14,6 min ha zbóż, co stano-

wi 12 proc. całego obszaru zasiewów.
Omłócono zboża z 8.171 tys. ha.

W większości rejonów europej-
skiej części ZSRR — pisze wicemi-
nister — żniwa przebiegają w skom-
plikowanych warunkach. Obfite
opady spowodowały wyleganie zbóż,
co utrudnia koszenie, a zwłaszcza
omłoty. Dlatego też tempo prac

żniwnych na Ukrainie i w Mołdawii
oraz na północnym Kaukazie i Po-

wołżu, jak tez w obwodach central-
nej- strefy czarnaziemne) jest wol-
niejsze niż w rofcu ubiegłym. Wyle-
ganie zbóż poważnie utrudnia sprzęt,
obniża wydajność żniwiarek i kom-
bajnów i wymaga podjęcia dodat-

kowych kroków dla zapobieżenia
stratom ziarna.

• Organizacja d/s Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w

swym semestralnym wydawnictwie
„Economic Outlock" przewiduje, że

SZYBKIE TEMPO WZROSTU IN-
FLACJI będzie trwało również to

drugim półroczu 1973, przy jedno-
czesnym rekordowym niemal wzro-

ście produkcji w krajach przemy-
słowych w granicach od siedmiu do
siedmiu i pół procent.

Autorzy raportu wzywają rządy
krajów Członkowskich na pr^flttMić-'v

wantę tej szybkiej ekspansji, aby
zapobiec niebezpieczeństwa rap-

townej zmicmy-ktynianktury po okfe- *

sie wielkiego «boomu»". Wskazując,
że inflacja jest najważniejszym pro-
blemem gospodarki światowej auto-

rzy Wyrażają opinię, że w krajach
świata kapitalistycznego inflacja
jest procesem samoczynnym, nie da-
jącym się kontrolować.

Je, ta w ok. 75 proc. wypadków dały
one wyniki pozytywne. (PAP)

Za pan brat z komputerem
Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Eko-

nomicznej we Wrocławiu, kształcący się
na miejscu, zaocznie, na studiach wie-
czorowych, a także ci, którzy studiują

w filii w Jeleniej Górze, będą umieli
posługiwać się komputerem. Wrocław-
ska WSE jako pierwsza wyższa uczelnia
w kraju wprowadziła szkolenie w tej
dziedzinie Jako przedmiot obowiązkowy.
Przeznaczono nad Si godziny zajęć teo-
retycznych i 6 godz. praktyki. Studenci
muszą samodzielnie przygotować pro-
gram, przekazać go do obliczenia przez
maszynę cyfrową oraz poprawnie odczy-
tać nrynifti. (PAP)

Uczniowski laser

Autentyczny laser budują uczniowie —

członkowie młodzieżowego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk z m Liceum ogólno-
kształcącego w Poznaniu. W konstruowa-
niu tego najnowocześniejszego i skom-
plikowanego urządzenia pomagają mło-
dym miłośnikom optyki naukowcy z in-
stytutu' Fizyki VAM w Poznaniu. Ucz-
niowie tego liceom prowadzą własne
badania zjawisk optycznych i magnety-
cznych, zajmują się fizyką jądrową i teo-
retyczną oraz techniką cyfrową — Znaj-
dującą zastosowanie w automatyce. Nie
ograniczają się jednak tylko do kierun-
ków ścisłych. Założyli również klub li-
teracki. (PAP)

Japońskie okrętownictwo
Plany japońskie przewidują wzrost pró-

dukcjl okrętowej do 57 procent W skali
Światowej na rok 1975. większość pro-
dukcji japońskiej kierowana jest na eks-
port. Osiągnięcia takie są m. in. Wy-

• CENY ARTYKUŁÓW PRZE-
MYSŁOWYCH w Jugosławii to han.
dl u detalicznym były w końcu
czerwca o ok. 10,8 PROC. wyższe w

porównaniu z grudniem ub. rofcu,
zaś CENY ARTYKUŁÓW ROL-
NYCH — Steinio o 10 PROC. więk-
sze. W stosunku do czerwca ub. ro-

ku -Wzrost ten jest mniej więcej
dwukrotnie większy. Stąd też uwa-

ża się za praktycznie niemożliwe,
by do końca br. uttzymSć wzrost

cen na przewidzianym poziomie
9 proc.

Jakie są główne przyctyliy mną-

cej inflacji? Wskazuje się, że duza
odpowiedzialność spada na organy

wykonawcze, i ustawodawcze repu-
blik i okręgów autonomicznych,
które poprzez zwiększenie opodatko-
wania i różnych obciążeń płac za-

trudnionych oraz dochodów przed-
siębiorstw, przyczyniają się do wzro-

stu cen. W ciągu pierwszych steściu
miesięcy br. wpłyWy budżetowe
oraz różnych funduszów tepUblik i

okręgów autonomicznych były więkr
sze o 19 proc. nii to tym Samym
okresie ub.. toku, jakkolwiek zakła-
dano, że powinno być odwrotnie.

Wg wstępnych danych Banku Na-

rodowego Jugosławii, w maju znaj-
dowało się w obiegu aż o 44 prób.
więcej pieniędzy nii w tym samym

miesiącu ub. roku.

BWSKAŻNIK CEN SUROW-
COW „Reutera" przekroczył w dniu
26 czerwca, po raz pierwis^ od czA-
su swego powstania, IvfzbQ i 000.
W ciągu ostatniego tokit wskaźnik
ten uległ niemal podwojeniu (wo-
bec tOO 4» n 193T wskaźnik ten 26
czerwca br. wynosił 1000,1, pod-
tteas gdy 21 czerwca 1672 n wynostt

•S5 0j9, tt naipaczątku <roku bieżącego
— 762,1). Wskaźnik ten . przedstawia
sobą wyważoną cenę 17 surowców;
miedzi, ołowiu, cynku, cukru, kakao,
kawy, wełny, soji, oreessków ziem-
nych, naturalnego kauczuku, mięsa,
wełny, pszenicy, bawełny,, kukury-
dzy, cyny i,ryżu.

niklem koncentracji kilkudziesięciu sto-
czni Japońskich w ośmiu wielkich spół-
kach produkujących około 85' próc. to-
nażu. Japoński przemysł okrętowy roz-

budowuje się i modernizuje W szybkim
tempie. W ostatnich 10 latach zbudowano
w świecie 44 suche doki, umożliwiające
budowę statków o nośności powyżej
150 000 ton, z czego U właśnie w Japonii.

(ffU)

śmietnik na Pacyfiku
Jak wynika z opublikowanych danydł

amerykańskiej rfyprawy naukowej Uni-
wersytetu Kalifornijskiego i Instytutu
Oceanografa, która zajmowała^ się bada-
niami północnej Części Oceatau Spokoj-
nego, ta właśnie cz«S6 Pac^tiku prze-
kształciła się w największy na świecie
morski ..śmietnik". Oprócz nafcmyeb za-

nieczyszczeń chemicznych, pływa w tym
rejonie około 5 Biła staryćh filmowych
butów, as milionów sztuk butelek z two-
rzyw sztucznych, wiele dziesiątków mir
lioaów DłogrU szklanych. (Interpress)

Nowe wydziały
" tTchwalą prezydium WoJewóAikltJ Ha-
dy Narodowej w Lublinie powołano wy-
flzlał gospodarki przestrzennej I ochrony
Środowiska PWRN. W ten sposób W ge-
stii jednego wydziału znalazł sie kom»
pleks problemów wzajemnie warun-

kujących 1 uzupełniających, a więc spra-
wy urbanistyki, miejscowego planowahia
przestrzennego, architektury, projektowa-
nia, państwowego nadzoru budowlanego,
geodezji i kartografii ovu ochrany śro-
dowiska. Jednocześnie Wydziały takie
powstały przy pięciu powiatowych lub
miejskich radach narodowych w Cheł-
mie, Lublinie, Puławach, Radzyniu Pod-
laskim i Zamościu. W zasięgu Ich dzia>
lapia znalazły się wszystkie powiaty zie-
mi lubelskiej. (PAP)

JKfeiODARCZY

© Kopalnią „Kleofas" urządziła
dla ' pracowników wycieczkę po

uroczyskach. Już przyjęło się nie
zabierać< na takie eskapady tran-

zystorów, bo zwyczaj leżakowania
przy ich- jasgocie został ośmieszo-
ny. Toteż, jak informuje „Trybuna
Robotnicza", w tych uroczyskach:
„Pobyt ha świeżym powietrzu umi-
labi• orkiestry zakładowe..."

© Na trasie Rzeszów — Prze-
myśli niespełna dziewięćdziesięcio-
kilometr.ow.ej, bez wieści zaginął
był wągon towarowy nr 15001538,
załadowa.ny -clektrvcznymi zegara-
mi. .Po -pienossym tygodniu bez-
owocnych i beznadziejnych poszu-
kiwań kolejarze zwrócili się o po-

moc do redakcji „Nowin Rzeszow-
skich", aby ogłosiła, że łaskawy i
uczciwy znalazca proszony jest o

przvp"hanie wagonu do Przemyśla.
® Gastronomia karmi przecięt-

nie. Klient wrocławskiej restauracji
„Staromiejska" reklamował u kie-
rownika mizerię, która ważyć miała
5 dkg a nie dostawała połowy tego
kolosalnego ciężaru. Kierownik:
„ Wszystko w porządku. Przy dużym
ruchu jeden dostaje mniej, drugi
więcej — statystycznie wszystko się
zgadza". Otóż ten punkt widzenia
wywołał już w świecie jparę rewo-

lucji. które zmieniły oblicze ludz-
kości. Nim one wybuchły, także je-
den dostawał mniej, drugi więcej

i statystycznie wszystko było to

porządku.

© Trzy gospody wiejskie GS w

województwie krakowskim czynne

są bez przerwy całą dobę: „Zabor-
nianka" w Zaborni, „Myśliwska" w

Limanowej (żur na kiełbasie i plac-
ki ziemniaczane z pieczarkami) i
. ,Krakowianka" w Brzesku. W sto-

licy nie ma ani jednej nie zamy-

kanej restauracji. Ze by po jede-
nastej wieczorem cokolwiek zjeśfi
za normalne pieniądze — kopnąć
się trzeba w Krakowskie.

O Trzej młodzi ludzie z Lublina,
aby uniknąć pracy i otrzymywać
zasiłki chorobowe, łamali sobie

systematycznie małe palce u rąk,
a czas spędzali na rybach. Łamali
je sobie nawzajem bez znieczule-
nia. W sprawę wdał się prokurator
i oskarżył heroicznych bumelantów
o samouszkodzenia ciała dla Wyłu-

dzenia zasiłków.

Q Chleb przez cały role świeży
produkować bedą Wrocławskie Za-
kłady Piekarskie i Cukiernicze,
Piekarnia w Muchoborze. Ma to

być chleb grzanko wy o nazwie
cwibak. cięźkostrawny. Chleb taki,
to znaczy źawsze świeży, jest nie
tyle marzeniem klientów. cq prze-
mysłu piekarskiego, który nie po-
trafi zaopatrywać sklepów syste-
matycznie w zawsze Świeżo upie-

czone Dieczywo i wobec tego zwy-
kły chleb uznaje za świeży przez
całe 48 godzin. Pierwszy cwibak
ukaże sie w sprzedaży w .roku 1976.
Mamy nadzieję, że w tej odległej
przyszłości nie zacznie z powodu
cwibaku w ogóle zanikać świeżo
upieczony chleb.

0 Jednego z poznańskich wete-

rynarzy wezwano do schorzałego
konia. Zastał on konia w sztok pi-
janego. zresztą właściciela także.
Koń ów jest nałogowym alkoholi-
kiem. W jego towarzystwie woźnica
przepijał wszystko, co razem zaro-

bili. Wydaje się to zresztą ponie-
kąd sprawiedliwe. Koń ten znany
był wszystkim sprzedawcom piwa,

trdyż wsadzał mordę do kioski w i
nie odchodził bes poczęstunku. Po-
stęp motoryzacji, który 9ię doko-
nuje. oczywiScie Wyruguje * nasze-

go życia pijane konie.

• Stu poszkodowanych świad-
czyło w warszawskim sądsie prfee-
ciwko oSzustóm. którzy miedziane
monety i sygnety sprzedawali jrfłco
złote. Strach pomyśleć, ilu ludzi na-

brali, skoro aż tyle osóh Stółtell®
pretensje do milicji. Miedi jak
wiadomo, stale przypomina słoto,
aU w obrocie Prywatnym Hanowi
taką rsadkoSć, ie, jak o tym Świad-
czył proces, znaczna część łudzi nts

widziała tego metalu na ociv.
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ANTONI MILEWSKI OGÓLNOKRAJOWY
KONKURS,

GDZIE
SZUKAĆ
OSZCZĘDNOŚCI
TARCICY

WKOMPLEKSOWYM przerobie
drewna od przetarcia do go-
towego wyrobu powstaje wiel-

ka ilość odpadów. Przy nieprzestrze-
ganiu racjonalnych metod mechani-
cznego przerobu mogą' ofle przekra-
czać nawet 60 proc, masy surowca.

Można je wydatnie zmniejszyć w

drodze zsynchronizowania wymia-
rów elementów przerobu drewna. Cel
ten spełnia koordynacja wymiarowa.
Polega ona na doborze współzależ-
ności wymiarów elementów, pozwa-
lającym na zapewnienie ogólnej ich
zgodności między sobą i, w tym
przypadku, ograniczenie'ilości od-
padów manipulacyjnych do
nieuniknionego minimum.

Mechaniczny przerób drewna jest
szczególnie predestynowany do wy-

korzystania koordynacji wymiaro-
wej, z uwagi na: specyfikę technolo-
gii przerobu i wymiary surowca.

Technologia przerobu, upraszcza-
jąc sprawę, polega na podziale: dłu-
życ tartacznych na kłody, kłód na

tarcicę i tarcicy na elementy final-
nych wyrobów. A im więcej opera-
cji podziału, tym więcej odpadów
manipulacyjnych. Na domiar złego
wymiary drewna tartacznego są nie-
wielkie i nie można ich, rzecz jasna,
powiększyć, tak jak to się dzieje z

materiałami pochodzenia przemysło-
wego, i tą: drogą^mniejś&yS ilość
odpadów. Przy czym grubość drew-
na tartacznego, Wymiar, decydujący
o jego wartości użytkowej, z roku
na rok zmniejsza się. W tym stanie
rzeczy podstawą racjonalnego wy-
korzystania drewna staje się koor-
dynacja wymiarowa.

Nieodzownym warunkiem spraw-
nego działania mechanizmu koordy-
nacji wymiarowej powinna być pro-
dukcja i dostawy tarcicy według
przekrojów, a nie według grubości
jak to się dzieje u nas od 25 lat.
Oczywiście przekroje muszą być tak
dobrane, aby spełniały określone
wymagania. Z jednej strony powin-

ny zapewniać optymalną, w uwzględ-
nieniu wymagań rynku, wydajność
materiałową przetarcia drewna tar-

tacznego i jednocześnie nie stwarzać
przeszkód, a dynamizować rozwój
postępowych metod produkcji włącz-
nie z dostawą tarcicy. A z drugiej
strony zapewniać odbiorcom moż-
liwość swobodnego wyboru i naby-
cia tarcicy o przekrojach najekono-
miczniejszych pod względem wymia-
rów, której zastosowanie i przerób
odbywałyby się bez odpadów mani-
pulacyjnych. Zbyt mała ilość prze-
krojów tarcicy nie zapewniałaby 0-
ptymalnej wydajności przetarcia, a

zbyt duża wyklucza możliwość do-
staw tarcicy według przekrojów. A
zatem wachlarz przekrojów powi-
nien być optymalny dla warunków
produkcji i zbytu.

Z ustaleniem grubości na

ogół nie ma trudności.

A Zatem zagadnienie sprowadza się
do prawidłowego ustalenia wymia-
rów szerokości. Tworzy się je
przez ustalenie jednakowego stop-
nia (modułu) szerokości dla wszyst-
kich grubości. W ten sposób pow-
staje wachlarz (typoszereg) przekro-
jów dla poszczególnych grubości o

wspólnym kryterium jakim jest sto-

pień szerokości. Wielkość . stopnia
szerokości powinna być tak dobra-
na, aby zapewniała optymalną ilość •

przekrojów i tym samym pozwalała
na dobprT z jednej, stropy: średnic
kłód drewnia tartacznego

" do prze-
krojów tarcicy z niej produkowa-
nych, a z drugiej: bezodpadowe wy-

korzystanie tarcicy przez projekto-
wanie wymiarów elementów final-
nych wyrobów o przekrojach tarci-
cy lub stanowiących jej krotność
szerokości. Podobnie działa system
koordynacji wymiarowej w odniesie-
niu do długości z tym, że efekty ma-

teriałowe są mniejsze, z uwagi na.

większy wachlarz długości, a zatem
i praktyczną trudność doboru odpo-
wiedniego stopnia długości, całko-

dłu-' wicie eliminującego odpady
gości.

W krajach przodujących w pro-
dukcji tarcicy, przy ograniczonej do
potrzeh praktyki ilości grubości,
ustalono stopień szerokości — 25 mm

• i długości — 300 mm. Stworzony na

tych podstawach system wymiarów
obowiązuje od dziesiątków lat. Wy-
nikające z systemu wymiarów za-

sady koordynacji wymia-
rowej są ściśle przestrze-
gane począwszy od podręczników
robót ręcznych i majsterkowania, a

kończąc na projektantach wyrobów
i konstrukcji drewnianych. U nas

obowiązuje teoretyczne, bez prakty-
cznego znaczenia, stopniowanie: sze-

rokości — 10 mm i długości —

100 mm.

Praktyczne korzyści prawidłowo
ustalonego systemu wymiarów i mar-

notrawstwo materiału w wyniku re-

zygnacji z dobrodziejstw koordyna-
cji wymiarowej przedstawiono w

sposób poglądowy ną rysunku 1.
W naszym „systemie", w tym przy-

padku przy 21 przekrojach, jeżeli
odbiorca potrzebuje, powiedzmy,
przekrój 50 x 150 mm, to nie może

go nabyć, a otrzyma wszystkie sze-

rokości o grubości 50 mm. Teoretycz-
nie otrzyma, wszystkie szerokości z

odstoppiowątóęm cęi 10 mm, a prak-
.tydlP jjpte&fe, prz^pslQkowe. Wc^
Bec tegor!w celu'dostosowania szero-

. koścjr tąi£i|cy-4o ąwoifih- jjptrzeb, / nie
pozostaje mu, nic innego, jak odłożyć
węższe do zapasów, a wszystkie szer-

sze od 150 mm oberżnąć na potrzeb-
ną szerokość „produkując" odpo-
wiednią ilość odpadów (rys. 1 a od-
pady zakreskowane). Natomiast w

prawidłowym systemie wymiarów
przy 9 szerokościach odbiorca otrzy-
ma bez trudu potrzebny mu wymiar,
unikając odpadów i dodatkowej ro-

bocizny (rys. 1 b przekrój zakresko-
wany).

W tym stanie rzeczy nasza tarcica
jest tylko uszlachetnionym

surowcem, który trzeba dodat-
kowo przerabiać, a nie materia-
łem do bezpośredniego użytku.

Producent, zamiast wybrać . naj-
prostszą i najsłuszniejszą drogę pa-

-

opatrzenia kraju W tarcicę o potrzeb-
nych odbiorcom przekrojach, nasta-
wia się na produkcję tarcicy prze-
znaczeniowej. Jest to tarcica dosto-
sowana do indywidualnych wymia-
rowo-jakościowych wymagań od-
biorców. Produkcja tego rodzaju tar-

cicy jest co najmniej nierealna z

punktu widzenia organizacji pro-
dukcji i wykorzystania surowca. Bo
czy można prawidłowo zorganizować,
nawet według najskromniejszych
wymagań organizacji, produkcję pa-
ru milionów m1 tarcicy dla tysięcy
odbiorców o różnych wymaganiach
technicznych? Słuszność tego stwier-
dzenia jest oczywista. Potwierdza ją
praktyka. '

Zasady racjonalnego wykorzysta-
nia surowca pozwalają na

produkcję tarcicy prze-
znaczeniowej w ilości kil-
ku procent. W miarę przekracza-
nia dopuszczalnej granicy pozyska-
nia tego rodzaju tarcicy, następuje
stopniowe deprecjonowanie wymia- .

rowe i jakościowe pozostałego su-

rowca, a zatem i wyprodukowanej z

niego tarcicy. W rezultacie korzyści
materiałowe, jakie zyska się na tar-

cicy przeznaczeniowej, traci się z

nawiązką przy przerobie tarcicy zde-
precjonowanej pod względem wyma-
gań technicznych.

Ale mało tego. Przy produkcji
tarcicy przeznaczeniowej powstają
„odrzuty", jako rzecz normalna,
szczególnie przy produkcji z tak
zróżnicowanego surowca pod wzglę-
dem jakościowym, jakim jest drew-
no tartaczne. Rzecz oczywista, że

„odrzuty" dostarczone innym odbior-
com nie zawsze mogą być zużytko-
wane bez strat. A niestety ilość „od-
rzutów" jest bardzo poważna.

Produkcja tarcicy według obecnie
obowiązującego systemu wymiarów
i jej dostawy według grubości są
przyczyną poważnych strat materia-
łowych. O ich rozmiarach można so-

bie wyrobić pogląd na podstawie ni-
żej przytoczonych, autentycznych
przykładów.

Jeden z zakładów, produkujących
okna, otrzymał: na zamówienie tar-

cicy o grubości 38 mm, parę wago-
nów desek o przekroju 38x100 mm,
które przerobił na elementy ramia-
ków okien o przekroju 38 x 65 mm ze

stratą około 30 proc. w postaci od-
padów. Ośrodek wczasowy na krok-
wie dachowe domków campingo-
wych otrzymał bale o różnej szero-

kości, które na specjalnie przywie-
zionej pile tarczowej obrzynano na

potrzebną szerokość. Odpadów i do-
datkowej robocizny można było
uniknąć w przypadku dostawy tar-

cicy o przekroju potrzebnym odbior-
com.

Nie będzie chyba przesadą* jeśli
przyjmie się, że straty z tego tytułu
wynoszą przeciętnie około 5 proc.
Przy rocznym zużyciu ,w kraju około.
5 mln .m® ilość* dodatkowych odpa-
dów może wynosić około 250 tys. ni®,
W przeliczeniu* na surowiec stanowi
to- około 330 tys. m». pełnowartościo-
wego drewna tartacznego, pochodzą-
cego z drzewostanów około 100-let-
nich. Dla porównania: w roku 1971
straty z tytułu pożarów lasu nie
przekroczyły. 100 tys. m

3 drewna o

małej wartości użytkowej.

Oczywiście całej oszczędności z te-

go tytułu, szczególnie przy produkcji
Wyrobów z tarcicy; nie będzie można

zdyskontować od. razu. Nastąpi to

stopniowo w miarę nowelizacji norm

przedmiotowych na wyroby z drew-
na z obowiązkiem nawiązywania

wymiarów elementów do przekro-
jów tarcicy. Obecnie, wobec dostaw
tarcicy według grubości projektanci
nie są skrępowani żadnym reżimem
oszczędnościowym, wynikającym z

zasad koordynacji wymiarowej i pro-
jektują elementy wyrobów w do-
wolnych wymiarach.

Ponadto powstają i straty pośred-
nie w wyniku nadmiernego stosowa-
nia materiałochłonnych krawędzia-
ków, jako jedynego sortymentu o

określonym przekroju, jaki można

nabyć. Dlatego są one w budowni-
ctwie masowo stosowane, tam gdzie
z powodzeniem mogą być zastąpione
deskami czy balami o jednakowej
szerokości, a o kilkakrotnie mniej-
szej masie. Na przykład, na budowie
hotelu „Forum", zaopatrywanej w

tarcicę według przekrojów bezpo-
średnio ze Szwecji, w ogóle nie uży-
wano krawędziaków.

W pierwszym rzędzie do bezpo-
średnich, korzyści . gospodarczych
wynikających z produkcji i dostaw
tarcicy według optymalnego wachla-
rza przekrojów, należy zaliczyć po-
ważną oszczędność drewna i zmniej-
szenie nakładów związanych z dal-
szym jej przerobem.

Ponadto tak ustąlona produkcja
jest nieodzownym warunkiem roz-

woju postępu technicznego w prze-
myśle tartacznym, a częściowo i w

przemyśle przerabiającym tarcicę
i to stanowi, wprawdzie nie bezpo-
średnią korzyść, ale poważny zada-
tek na przyszłe efekty gospodarcze.
Obecna różnorodność wymiarów
(18 grubości i 27 szerokości) jest
przeszkodą nie do pokonania w uno-

wocześnieniu produkcji począwszy
od jej programowania, a skończyw-
szy na pakietowaniu tarcicy.

Nadmierna ilość przekrojów unie-
możliwia zastosowanie kompute-
rów do programowania
produkcji i dystrybucji
tarcicy, co niewątpliwie uspraw-
niłoby zaopatrzenie kraju w tarcicę,
wyeliminowało nadmierne przewozy
surowca i materiałów tartych oraz

ograniczyło zapasy. Taka obfitość
przekrojów, jaka jest obecnie, wy-
klucza możliwość zmechanizo-

wania sortowania tarcicy
na maszynach, wykorzystujących
współzależność pomiędzy modułem
sprężystości i wytrzymałością drew-
na na zginanie. Dopiero ograniczenie
ilości przekrojów może stworzyć
warunki do pakietowania
tarcicy. Obecnie,' kiedy niemal
każda tarcica ma inne wymiary nie
można myśleć o pakietowaniu. Upo-
rządkowanie systemu wymiarów ko-
rzystnie wpłynie i usprawni pozo-
stałe elementy procesu produkcji.

Niżej przytoczony przykład w spo-
sób plastyczny ilustruje hamujący
wpływ obecnie obowiązującego sy-
stemu wymiarów na postęp techni-
czny. Ostatnio lansuję się wniosek,
aby tarcicę o długości poniżej 2,5 m,
której cena nie jest bagatelna, bo
wynosi od 700 do '1400 złotych/m3

mierzyć w metrach przestrzennych.
Polega to na pomiarze stosu mate-
riału i redukcji jego objętości. Oczy-
wiście jest to pomiar bardzo przy-
bliżony, nigdzie nie stosowany, przy-
pominający odległe czasy sprzedaży
artykułów „na kupki" ..

Istotnie przy obechym zróżnico-
waniu wyńiiarów pomiar tarcicy jest
niezwykle pracochłonny, bo nieomal
każdą sztukę trzeba Sddzielnie mie-
rzyć, natomiast ptzy ograniczonej
ilości przekrojów znacznie upraszcza
się a ponadto może być zmechanizo-
wany.

I wreszcie uporządkowanie syste-
mu wymiarów wpłynie korzystnie
na realizację eksportu tarcicy i roz-

wój kierunków działania przemysłu
tartacznego, zmierzających do zaopa-
trzenia odbiorców w gotowe elemen-
ty, co będzie można zrealizować przy
mniejszych nakładach.

Technologia i niski poziom prze-
mysłu tartacznego nie stanowią żad-
nej przeszkody w proponowanym
usprawnieniu produkcji i zaopatrze-
nia kraju w tarcicę. Natomiast mogą
wyniknąć pewne trudności natury
ekonomicznej, których nie można
uznać za przeszkodę nie do pokona-
nia w gospodarce planowej, jeżeli
się zważy, że oszczędności z tego ty-
tułu wyniosą kilkaset milionów zło-
tych rocznie.

b)

Bys. 1 . Przykład typoszeregów dla tarcicy o grubości 50 mm a — u nas, b — w kra-
jach przodujących w produkcji tarcicy.

Z
POCZĄTKIEM czerwca 1973 r.

odbyła się w Lublinie konfe-
rencja naukowa poświęcona

problemom aktywizacji regionów
słabo rozwiniętych, zorganizowana
przez Instytut Ekonomii Politycz-
nej i Planowania UMCS. Jest to już
trzecia konferencja naukowa tego
Instytutu. Dwie poprzednie poświę-
cone były teorii rynku rolnego
i strategii intensywnego rozWoju go-

spodarczego. Spotkania te Stają się
dobrą tradycją lubelskiego: środo-
wiska naukowego i stanowią okazję
zaprezentowania jego dorobku.

Problematyka aktywizacji regio-
nów słabych ekonomicznie jest nie

tylko ważna teoretycznie, ale takjje
ma istotne znaczenie dla formuło-

wania strategii rozwojowej takich

regionów jak np. lubelskie.

Osiągnięty poziom rozwoju . go-

spodarczego, przechodzenie do po-

lityki intensywnego wzrostu — ro-

dzą konieczność weryfikacji dotych-
czasowych koncepcji rozwoju regio-
nów i zmuszają do sformułowania

nowej strategii, odpowiadającej
zmienionym warunkom.

Region, będąc częścią składową
gospodarki narodowej powinien speł-
niać funkcje ekonomiczne określo-
ne terytorialnym podziałem pracy.
Nie może być on jednostką autar-

kiczną, wobec czego nie można w

stosunku do niego stosować kon-
cepcji rozwoju caiej gospodarki na-

rodowej. Poszukiwać więc trzeba
odrębnych koncepcji rozwoju regio-
nalnego, które pozwoliłyby w pełni
wykorzystać istniejące zasoby, two-

rząc jednocześnie warunki akcele-
racji gospodarczej. W toku konfe-
rencji zaprezentowana została kon-
cepcja aktywizacji regionu słabo
rozwiniętego w oparciu na kom-
pleksie gospodarki żywnościowej.
Jest to teoretyczna propozycja stra-

tegii rozwoju regionu, charaktery-
zująca się pewną oryginalnością na

tle realizowanych dotychczas roz-

wiązań praktycznych. Stanowi ona

pierwszą próbę wmontowania teorii
rozmieszczenia sił wytwórczych i

teorii rozwoju regionalnego w ogól-
ną teorię wzrostu gospodarczego.

Na konferencji zaprezentowane
zostały następujące referaty:

9 Prof. dr AUGUSTYNA WOSIA —

Zarys koncepcji rozwoju regionu w o-

parciu o kompleks gospodarki żywnoś-
ciowej ;

a Dr. FRANCISZKA DANJLCZUKA —

Model kompleksu gospodarki żywnoś-
ciowej a rozwój regionu słabo rozwinię-
tego;

# Mgr. PIOTRA KARPUSIA — Rolnic-
two w strukturze gospodarczej regionu
słabo rozwiniętego;

• Dr. JANA ZALEWY — Procesy do-
stosowawcze w indywidualnej gospodar-

- ce chłopskiej a problem aktywizacji re-

jonów słabo rozwiniętych;
0 Dr, SŁAWOMIRA KOZŁOWSKIEGO

— Rozwój regionu przez aktywizacja
wiejskiej siły roboczej;

0 Dr ANDRZEJA PAKUŁY — Chlopl-
robołnicy w strukturze regionu rolni-
czego.

*
.

Przesłanką modelu rozwoju regio-
nu przez kompleks gospodarki żyw-
nościowej jest odrzucenie koncep-
cji równomiernego rozmieszczenia
sił wytwórczych, która w okresie
industrializacji przekształciła się w

praktykę równomiernego rozmiesz-
czenia przemysłu i aktywizację re-

gionów w drodze lokalizacji zakła-
dów przemysłowych. Przeświadcze-

| nie, że przemysł jest jedynym czyn-
nikiem aktywizującym region, ma

swe źródło w podstawowych zało-
żeniach całego systemu ekonomicz-
nego, który — preferując rozwój
przemysłu — stworzył poważne dys-
proporcje dochodów i opłaty pracy
w przemysłowych i nieprzemysło-
wych gałęziach gospodarki narodo-
wej. Branżowy układ preferencji
płac i dochodów oznacza, że ten
sam nakład pracy wydatkowany w

różnych gałę2iach gospodarki przy-
nosi różny dochód. W tej sytuacji
zwiększenie tempa rozwoju regionu,
likwidacja nadwyżek siły roboczej,
podniesienie poziomu spożycia —

możliwe było głównie poprzez roz-

wój przemysłu. Polityka taka, ko-
nieczna w pewnym okresie, staje
się w nowych warunkach sprzeczna
z celami gospodarki socjalistycznej,
zasadą egalitaryzmu w podziale do-
chodu i Zasadą racjonalnego gospo-
darowania.

Regiony słabo rozwinięte charak-
teryzują się wysokim udziałem rol-
nictwa w ich strukturze ekonomicz-
nej. Należy więc stworzyć takie roz-

wiązania systemowe, aby rolnictwo
stało się, podobnie jak dotychczas
przemysł, czynnikiem dynamizują-
cym rozwój regionu. Przede wszyst-
kim musi to być rolnictwo nowo-

stwarza on szansę aktywizacji re-

gionu, gdyż zawiera dostatecznie du-
żo silnych sprzężeń wewnętrznych,
sprzyjających akceleracji gospodar-
czej.

Kompleks gospodarki żywnościo-
wej tworzą przemysły produkujące
środki produkcji dla rolnictwa, właś-
ciwe rolnictwo, przemysły j-rzetwór-
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czesne zarówno pod względem tech-
niki wytwarzania, organizacji, po-
ziomu wydajności pracy, jak i pod
względem stosunków społecznych.
Wymagania nowoczesności stawiane
przed współczesnym rolnictwem
wynikają z dwóch tendencji roz-

wojowych: zmniejszania się, w mia-
rę wzrostu gospodarczego, udziału
rolnictwa w tworzeniu dochodu na-

rodowego (wskutek relatywnie niż-
szej dynamiki wzrostu produkcji
rolnej) i nasilania się presji popytu
na całą gospodarkę żywnościową.

Autorzy wspomnianej koncepcji
wychodzą z założenia, że nowoczes-

ne rolnictwo to jedynie element
pewnej struktury. Ową strukturą,
stanowiącą względnie zamknięty
człon gospodarki narodowej, jest
kompleks gospodarki żywnościowej.
Rozpatrywany jako określona całość

stwa rolno-spożywczego oraz usługi
produkcyjne i konsumpcyjne dla
rolnictwa i ludności rolniczej.

Tak rozumiana gospodarka żyw-
nościowa jest odbiciem obiektyw-
nych prawidłowości rozwoju gospo-
darczego. Produkcja żywności staje
się udziałem nie tylko samego rolni-
ctwa, lecz stanowi wewnętrznie
sprzężony proces wielu dziedzin
produkcji materialnej i usług. Nie-
dostateczny rozwój sektorów przed-
produkcyjnej i poprodukcyjnej ob-
sługi rolnictwa wpływa hamująco na

całą produkcję. Dane statystyczne
potwierdzaj^ istnienie tej nieprawi-
dłowości w naszej gospodarce.

Podstawowa- teza prezentowanego
modelu opiera się na stwierdzeniu,
że. kompleks gospodarki żywnościo-
wej zawiera w sobie mechanizmy

aktywizujące region. Autorzy w kon-
cepcji swej akcentują następujące
elementy:

1. KOMPLEKS GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ stanowi względ-
nie zamkniętą strukturę, wewnątrz
której dokonuje się 80—85 proc.
przepływów dóbr materialnych ga-
łęzi wchodzących w skład komplek-
su. W takim zamkniętym układzie
dynamika wywołana bodźcem adre-
sowanym do jednego z członów
układu, przenosi się automatycznie
na pozostałe, powodując ich rozwój.
Impuls nadany z zewnątrz powo-
duje uruchomienie mechanizmu
wewnętrznych sprzężeń zwrotnych.
Impulsem wprawiającym w ruch
cały układ mogą być nakłady inwe-
stycyjne w przemysł środków pro-

dukcji dla rolnictwa, czy w prze-

mysł rolno-spożywczy. Wywołują
one wzrost zatrudnienia i wzrost do-
chodów ludności, co powoduje
wzrost intensyfikacji produkcji rol-
nej wskutek efektywniejszego wyko-
rzystania czynników wytwórczych w

rolnictwie — głównie siły roboczej.
Wzrost produkcji rolnej jest czynni-
kiem dynamizującym przemysł prze-
twórstwa rolno-spożywczego oraz ro-

dzi popyt na usługi produkcyjne dla
rolnictwa. Pociąga to za sobą dal-
szy wzrost zatrudnienia i dochodów,
wymagający odpowiedniej podaży
usług konsumpcyjnych dla ludności
regionu.

Impuls zewnętrzny, powodujący
wzrost zatrudnienia w jednym czło-
nie kompleksu rodzi mnożnikowe
przyrosty zatrudnienia w innych je-
go członach (sprzężenia zatrudnie-
nie wo-popy to we). Zjawisku temu to-

warzyszy przepływ siły roboczej z

gałęzi o niższej do gałęzi o wyższej
wydajności pracy (z rolnictwa do
pozostałych członów kompleksu), co

dodatkowo sprzyja ogólnej dynami-
ce wzrostu produkcji w obrębie
kompleksu. Wywołany wzrost płac
i dochodów zwiększa popyt, co

stwarza impuls dla wzrostu produk-
cji i usług. W ten sposób ukształto-
wany system zaczyna „żyć własnym
życiem" i rozwijać się coraz szyb-
ciej. Z czasem region rozwijać Się

będzie mógł przy pomocy własnej
akumulacji.

2) ROZWÓJ REGIONU przez
kompleks gospodarki żywnościowej
jest rozwojem kompleksowym; stwa-
rza bowiem warunki pełnego wyko-
rzystania- ; zasobów. regionu, przede
wszystkim rezerw siły roboczej. Sta-
nowią one, w warunkach przelud-
nienia agrarnego, podstawowy, nie
wykorzystany czynnik wytwórczy.
Utrzymywanie nie wykorzystanych
zasobów siły roboczej jest dla gos-
podarki stratą (chodzi o tę część do-
chodu, jaką wytworzyliby ludzie,
gdyby zostali zatrudhieni w gałę-
ziach o wyższej wydajności pracy)-
Zaktywizować zasoby siły roboczej
można w miejscu jej występowania
(przez pracochłonną intensyfikację
rolnictwa i Wzrost pozarolniczych
miejsc pracy na wsi) bądź drogą de-
finitywnej migracji zbędnej siły ro-

boczej. Bardziej efektywnym roz-

wiązaniem jest aktywizacja siły ro-

boczej w miejscu jej występowania.

3) ROZWÓJ REGIONU przez

kompleks gospodarki żywnościowej
sprzyja zachowaniu równowagi bio-
logicznej, nie zagraża naturalnemu
środowisku człowieka. Doświadcze-
nia wielu krajów powinny być w

tym względzie przestrogą. Współ-
czesne warunki życia ludności sta-

wiają wypoczynek w naturalnym
środowisku człowieka w rzędzie pod-
stawowych czynników reprodukują-
cych siłę roboczą. Stąd konieczność
zachowania terenów, które umożli-
wiałyby pożądaną rekreację. Funk-
cje rekreacyjne mogą stać się w.

przyszłości samoistnym czynnikiem
przyspieszającym rozwój regionów.

Dyskusja na konferencji koncen-
trowała się głównie wokół teorii
rozmieszczenia sił wytwórczych, oce-

ny dotychczasowej strategii rozwoju
regionów oraz problematyki pozio-
mu cen i dochodów, wywołujących
różnice w opłacie za pracę w róż-
nych gałęziach gospodarki narodo-
wej. Postulowano modyfikację poli-
tyki w zakresie rozmieszczenia sił
wytwórczych i odejścia od historycz-
nie ukształtowanego branżowego sy-
stemu opłaty za pracę.
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dokończenie ze str. 1

betonową musi, jak się ocenia, w

okresie 10—15 lat doprowadzić do

takiego poziomu zużycia cementu,
a co za tym idzie kruszywa, że jego
dostarczenie, nie mówiąc o produk-
cji, będzie praktycznie niemożliwe,
choćby ze względów transportowych'
(samych kruszyw trzeba by było
przetrasportować ok. 240—260 min

ton).

Po trzecie — niepokojąco wolno

organizuje się przemysł mieszkanio-

wy, stwarzając niebezpieczeństwo
pogłębienia się dysproporcji pomię-
dzy możliwościami oddawania do

użytku tzw. stanów surowych bu-

dynków, a szansami ich wykończe-
nia i wyposażenia.

Powodów do niepokojów znalazło-

by się więcej, zwłaszcza jeśli cho-

dzi o ściśle związaną z budownic-

twem mieszkąniowym gospodarkę
komunalną. Rzecz nie to tym jed-
nak, by mnożyć przykłady. Ciężar
gatunkowy dotkniętych tu proble-
mów jest wystarczająco duży, by
spowodować skuteczne działanie.

W
YDAJE się, że myśląc katego-
riami zarówno najbliższej, jak
i dalszych pięciolatek, nie da

się doprowadzić do budowania
10—12 mieszkań na 1000 mieszkań-

ców (poziom Szwecji), juk zakłada

to perspektywiczny program budow-
nictwa mieszkaniowego, jeśli nie

potrafimy zmienić struktury inwe-

stowania w całej gospodarce, a prze-

de wszystkim w przemyśle.

W czym rzecz? Na maszyny t

urządzenia w przemyśle, który jest
najbardziej konkurencyjny" w sto-

sunku do budownictwa mieszkanio-

wego, idzie obecnie ok. 40 proc.

środków. Większość środków pochła-

0 NOWA SZANS
DLA MIESZKAŃ

niają prace budowlano-montażowe.

W budownictwie mieszkaniowym
ponad 90 procent nakładów idzie

na roboty budowlano-montażowe,
resztę stanowi wyposażenie. Jaką
więc mamy sytuację? Zarówno prze-

mysł jak i budownictwo mieszkanio-

we „konkurują" ze sobą przede wszy-

stkim o cement, stal, rury, drewno,
blachy, szkło, a więc wszystkie pod-
stawowe materiały budowlane, sta-

nowiące o tempie i rozmiarach bu-

downictwa zarówno przemysłowego,
jak i mieszkaniowego. Z tego rów-

nież punktu widzenia trzeba spoj-
rzeć na rynek wykonawców.

Zmieniając istniejące proporcje
zaangażowania środków w przemy-

śle, czyli dokonując jego moderniza-

cji przez nasycenie nowoczesnymi
maszynami w istniejących murach,
można by zwolnić olbrzymie środki
materiałowe i wykonawcze na po-

trzeby budownictwa mieszkaniowe-

go. Określenie „olbrzymie środki"

nie jest przy tym bez pokrycia.
Wskazuje na to następujący fakt:

udział nakładów inwestycyjnych na

budownictwo mieszkaniowe w 1972

r. w stosunku do całości nakładów

w gospodarce wyniósł 13,7 proc. W

liczbach bezwzględnych wynosiło to

41,0 mld zł. Nakłady na przemysł
wyniosły natomiast 131,6 mld zł, w

tym na roboty budowlano-montażo-

we ok. 60 mld zł.

Mówiąc e pewnym uproszczę•

niem, każda zmiana struktury inwe-

stycji przemysłowych na rzecz mo-

dernizacji (poprawił tzw. ijuspółcsyn-
nika gamma) o 1 proc. daje szanse

zwiększenia budownictwa mieszka-

niowego o 1,5 proc. Jest więc • co

walczyć. A zatem po te manewru

jest tu bardzo poważne.

Przyjmując tezę, że nie chcemy
zwalniania rozwoju przemysłu, czy

innego działu gospodarki, po to, by
zdobyć Środki na przyspieszenie roz-

woju budownictwa mieizkaniowego
(nawiasem mówiąc wyhamowanie
apetytów inwestycyjnych w przemy-

śle nte jest takie łatwe,'poszczegól-
ne branże potrafią się bronić

znacznie lepiej niż budownictwo

mieszkaniowe bronione przez opinię
publiczną), racjonalnego źródła stwo-

rzenia Wdrunków budoWtitiia miesz-

kań w ilości i o standardzie przewi-
dzianym w pięciolatce Mieszkanio-

wej, jak przyjęło się Już nazywać
lata 1976—1980, należy upatrutoaó w

modernizacji przemysłu, a szerzej
biorąc całej gospodarki. Uwzględ-
niając, że zostaną zapewnione
wszystkie inne warunki technolo-

giczne, organizacyjne itp. , o których
była mowa wyżej —

oraz, że po-

wstanie i dla praktyki budownictwa

mieszkaniowego klimat pozwalający
czynić „możliwym niemożliwe".

J.D.

FOT. Z. JANKOWSKI

• PUBLIKOWANE zostały ma-

teriały z konferencji poświęco-
nej ekonomicznym i społecz-

nym problemom finansowania go-

spodarki mieszkaniowej w Polsce,
zorganizowanej w marcu br.

przez Komisję Polityki Społeczno-
Gospodarczej ZG PTE w Warszawie.
W trakcie dyskusji wypowiadali się
tacy znawcy problematyki mieszka-

niowej jak prof. dr W. Nieciuński

(Instytut Gospodarki Mieszkanio-

wej), prof. dr T. Przećiszewski (Uni-
wersytet M. Curie-Skłodowskiej w

Lublinie), dr Wł. Dominiak (IGM),
dyrektor S. Wawrzyniewicz (Komi-
sja Pianov/ania przy Radzie Mini-
strów) i szereg innych naukowców
i działaczy gospodarczych.

Oceniając potrzeby mieszkaniowe
i tempo wzrostu budownictwa mie-

szkaniowego obradujący uznali, że
mimo -wykonywania programu bu-
downictwa mieszkaniowego (a na-

wet, jak dotychczas przekraczania
go) założonego na bieżący okres pię-
cioletni, deficyt mieszkań — nad-

wyżka liczby gospodarstw domowych
nad liczbą mieszkali — wyniesie na

koniec i975 r. około 1,4 min i bę-
dzie wyższy o około 0,1 min niż w

roku 1970. Deficyt ten, uwzględnia-
jąc rozrpiary budownictwa mieszka-

niowego założone na .lata 1976—1980
(1 650 tys. mieszkań o 105 min m2
powierzchni, wzrost w stosunku do
roku Ł975 odpowiednio o 43 proc.
i 63 proc.) ulegnie znacznemu ogra-

niczeniu, ale nadal utrzymywać się
bidzie w granicach 1 min mieszkań.
Powstawać będzie jednocześnie w

użytkowaniu znaczna liczba mie-
szkań zużytych technicznie lub spo-
łcczhier. ';'

Zwrócono także uwagę na silnie

spadający (do niedawna) udział
budownictwa. mieszkaniowego w ca-

łcici nakładów inwestycyjnych oraz

w ogólnej produkcji budownictwa.

Niepokój budzą również y/zrastają-
ce dysproporcje między poszczegól-
nymi województwami, tak jeśli cho-
dzi o realizowane programy mie-

szkaniowa, jak i zakładowe.

Szereg istotnych uwag padło w

trakcie dyskusji nad dotychczaso-
wym systemem finansowania gospo-
darki mieszkaniowej. Stwierdzono,
że utrzymu.ie.ee sią od wielu lat
zróżnicowanie obciążeń finansowych
ponoszonych przez użytkowników
mieszkań czynszowych i spółdziel-
czych

1
lokatorskich (a więc należą-

cych do ft-rupy zasobów uspołecznio-
nych)- nie posiada głębszego Uza-
sadnienia ani w wartości użytkowej
mieszkań, ani też w sytuaeii mate-

rialnej ''ich użytkowników. W rezul-

tacie, .ponieważ dotacje budżetowe
nie pokrywają różnicy między pot-
rzebami, jakie istnieją w gospodar-
ce czynszowymi zasobami mieszka-

niowymi a jej dochodami, zasoby tę
ulegają przyśpieszonemu niszczeniu.

Brak ściślejszego związku pomię-
dzy wartością użytkową mieszkania
(standardem i atrakcyjnością poło-
żenia) a wysokością obciążeń zwią-
zanych z jego uzyskaniem i użytko-
waniem występuje coraz silniej
również w obrębie budownictwa
spółdzielczego. Podjęte w ostatnim
czasie decyzje w sprawie zryczałto-
wania wkładów mieszkaniowych
stanowią, zdaniem' wypowiadają-
cych się, istotne, lecz jedynie poło-
wiczne rozwiązanie, gdyż obciążenie
wynikające z dysproporcji w kosz-
tach budowy przesunięte zostało na

okres spłaty długoterminowego kre-

dytu.
Zasadnicze konsekwencje dla do-

tychczasowego systemu finansowa-
nia gospodarki mieszkaniowej wy-

nikają z nowej polityki rozdzia-
łu mieszkań, która, jak wiadomo,
podporządkowana została potrzebom
typu produkcyjnego, reprezentowa-
nym zwłaszcza przez duże zakłady
pracy. Nie wnikając w kwestię (sta-
nowiącą temat sarn w sobie), że za-

spokojenie potrzeb mieszkaniowych
pozostałych grup ludności nie za-

trudnionych w tych zakładach prze-

sunięte zostało w dużej części na

dalsze terminy — a jak podkreślo-
no w czasie dyskusji, w przeważają-
cej mierze są to potrzeby o charak-
terze ściśle socjalnym, nie załatwione
zarówno przez rady narodowe, jak
też spółdzielczość —

zerwany został
w praktyce związek pomiędzy zgro-
madzeniem środków na wkład spół-
dzielczy i uzyskaniem członkostwa
a otrzymaniem mieszkania.

Niemniej skomplikowana sytuacja
powstała jeśli chodzi o gospodarkę
funduszami mieszkaniowymi rad na-

rodowych i zakładów pracy. W prak-
tyce nie jest możliwe zwiększenie
rozmiarów budownictwa mieszka-

niowego w. odpowiedniej proporcji
do wzrostu środków na miejskich i

powiatowych funduszach mieszka-

niowych. Zatarta została w ten spo-
sób podstawowa cecha finansowa-
nia funduszowego polegająca na uza- .

leżnieniu wydatków od wysokości
dochodów. Zakłady pracy natomiast
w coraz większej mierze przejmują
na siebie rolę banku w zakresie ob-

sługi średni oterminowych kredytów,
do czego w opinii uczestników kon-

ferencji nie są ani przygotowane,
ani powołane. Fundusze te, w tym
układzie, służą tylko niewielkiej
c2Q,'-ci ludności potrzebującej pomo-

cy finansowej.
Osobna sprawa to zbyt słabe po-

wiązanie pomiędzy akumulacją a

alokacją środków na gospodarkę
mieszkaniową, zwłaszcza budownic-
two. Preferencje ludności poparte
gotowością rezygnacji z innych

dziedzin konsumpcji na rzecz miesz-
kania i podniesienia jego poziomu
nie zawsze są w sposób dostatecz-

ny uwzględniane.
Ogólne założenia i kierunki roz-

woju finansowania gospodarki miesz-

kaniowej w opinii uczestników

warszawskiej konferencji powinny
być następujące:

Za jedną z podstawowych zasad

polityki . finansowania gospodarki
mieszkaniowej należy uznać tworze-

nie finansowych warunków powsze-

chnej dostępności mieszkań o okre-

ślonym standardzie oraz możliwo»»
ści' wyboru wyższego standardu i

formy zabudowy zgodnie z prefe-
rencjami oraz dochodami indywi-
dualnymi.

Proporcje między środkami z

funduszy społecznych i środkami

własnymi ludności powinny wyni-
kać z osiągniętego etapu rozwoju go-

spodarczego i społecznego, a przede
wszystkim z ogólnego poziomu wa-

runków materialnych ludności i być
ściśle powiązane z polityką płac i
cen oraz poziomem warunków mie-

szkaniowych i tempem jego popra-
wy.

Trzeba stopniowo dążyć do reali-

zacji zasady jednolitej ceny za jed-
nakowe mieszkania, przy czym przez

• cenę należy rozumieć warunki od-

płatności związane z uzyskiwaniem
i użytkowaniem mieszkań. Zróżni-
cowanie cen mieszkań powinno być
pochodne od cech tych mieszkań jak:
wielkość, jakość, forma zabudowy i

lokalizacja oraz od stopnia swobody
dysponowania mieszkaniem, jego
zbywania i podnajmowania.

Poziom cen mieszkań należałoby
uzależnić z jednej strony od kosztów

społecznych związanych z budową
i utrzymaniem mieszkań, z drugiej
strony — od stosowanej na danym
etąpię rozwoju gosppd.ąręsegP. i 9Pfh>

łeesępego polityk? państwa odpornie
pokrywania c^ści ko&gtów m śród»
kiów publicznych,

się tyczy zasilania gospodarki
mieszkaniowej z fundHSŻy społecz-
nych jwypuptefo propozycje, at>y Je$-
ną z podstawowych form była pomoc
o charakterze ściśle sosjaJnynj i 089-
bpwyjw, udzielana state oftfgao-
wo tym rodzinom, które nte sa w

stanie ponosić ęgłpśd koltów zwiąr
ząnycł} z ipieszHąniem i użytkową-
nfcró mieszkalną p Stargardzie ug*
nąnym społecznie z? n»niiT»uin, Po-
moc socjalna powinna wwsgtedniaś
warupki materiale i fafeWM
zależnie pd formy zarządu wieloro-

dzinnych zasobów mieszkaniowych.
Srp^kj na ten cęl najeżałoby u*y*
skjwąć ppz,ą gpgppjJarkąTrpięgjfcąpio-
wą. Drugie źródło wsparcia stano-

wiłyby ulgi wobec różnych grup
inwestorów lub form własności za-

sobów, celem kształtowania ceny
mieszkania na poziomie dostępnym
dla grup ludności o niższych docho-
dach. Elementami tej formy pomo-
cy powinny być określone warunki

kredytowania budownictwa, zwła-
szcza pokrywania przez państwo
części lub całości oprocentowania,
dotowanie budowy urządzeń Infra-

struktury socjalnej i komunalnej,
dopłaty do utrzymywania starych za-

sobów czynszowych oraz subwencje
celowe np. na modernizację i rerrion-

ty mieszkań i zespołów mieszkanio-

wych.
Początek bardziej zasadniczych

zmian w zasadach finansowania go-

spodarki mieszkaniowej i polityce
opłat za mieszkania należałoby prze-
widzieć najpóźniej na lata 1976—
1980.

J. D.

TECHNOLOGIA
A SYSTEM WARTOŚCI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

nauk humanistycznych, to znaczy
nauk zajmujących się umysłowymi,
ąrtystyęgnyrńi u^polecznytni twora-

mi ludzkimi, ąle także fa gruncie
nauk przyrodniczych i technicznych,
zajmujących^ Się-badanieftVfH prze-
kształcaniem przyrody według po-
trzeb i zamierzeń człowieka".

Nie można nie doceniać znaczenia

współczesnej techniki dla rozwoju
kultury. Niektórzy uważają, że re-

wolucja elektroniczna, której jeste-
śmy świadkami» jest kompletnie no-

wa, zmieniająca naturę ludzkiej per-

cepcji i doświadczeń. Wyraża się po-

gląd, że w wieku telewizji i kompu-
tera poruszamy się w kierunku po-
znawania świata nowych wzorców,
mając za sobą „świat klasyfikacji
czczych danych". Te zmiany porów-
nuje się do przełomu kulturalnego
w Grecji, który nastąpił wskutek

wynalazku pisma. Uważa się, że

komputer spowoduje głębokie zmia-

ny w naszym życiu, nie tylko w roz-

woju ekonomicznym, gdzie te zmia-

ny zachodzą stopniowo, ale dużo

większe w świadomości człowieka.
Ponieważ w komputerze podobnie
jak w mózgu człowieka zachodzi

proces informacyjny oraz manipulo-
wania symbolami, zatem proces pro-

jektowania i stosowania komputera
daje człowiekowi nową wiedzę o je-
go procesie myślenia. Jeśli człowiek
zaczyna rozumieć i dochodzą do jego
świadomości metody działania wła-

snego uroys?». to człowiek pr?e-
PFOwastea ręwi?ję 0tM»zw e §amym
spbift Może to stapowjć istpt-
ny przełom W FpzWojy kulturalnym
pzłowieka i można tt) powtórzyć za

C. P. SNOWPM „uczęnie gię figyki
i uczenie się muzyki tg twórezę pro-

cesy, które g/ngazują myśl w szero-

kim kmtsMete motywacji, ewolucji
i emocji, Jeśli mwespmy sie Więcej

0 ludpkim myśleniu tp dojdziemy do
wniosku, że ie procesy są vj zasa-

dzie takie sanie,,,"
Społeczna wartość technologii Jest

określona ptfcjziaływantem nauki na

rozwój sppłeczno^onomicsęny J po-
zycją nąuki prą? uczonego W społe-
czeństwie.

Nayjcą pr?ek§ztalej?a pppęe? pracy
człowieka- W§pÓ|e?e§ne osiągnięcia
techniki §ta|y gis jnożHwe po-
raź większemu przenikaniu nauki
1 produkcji. Technika współczesnych
najbardziej rozwojowych branż prze-

mysłu o największej dynamiefe wzro-

stu (elektrotechnika, synteza che-
miczna. przemysłowe zastosowanie

energii jądrowej) powstała w labo-
ratoriach. przeniknęła do produk-
cji jako badania uprzedmiotowione.
W ten sposób prosty proces pracy
przekształcił się w proces naukowo-

-techniczny, co zresztą stało się źród-
łem innowacji wzbogacających za-

równo życie ekonomiczne, jak i treść

życia ludzkiego.
W każdych Warunkach ustrojo-

wych — ze wzglądu na dominujące
znaczenie rozwoju nauki dla dyna-
miki gospodarczej oraz rozwoju in-

nych dziedzin życia społecznego —

zachodzi konieczność koordynacji
działalności naukowej w szczegól-
ności z gospodarczą.

Znaczenię nauki zaczyna na tyle
dominować w rozwoju społeczno-

-ekonomicznym, że wyniki rywaliza-
cji między socjalizmem a kapitaliz-
mem mogą nie w takim stopniu za-

leżeć od wielkości potencjałów go-
spodarczych obu systemów, ale w

dużo^ększirm żMiresie od zdolności
tych ustrojów , generowania nowej
wied^^|w4rażania jej w celu uzy-.
Skania postępu techniczno-ekonomi-
cznego.

Socjalizm jest ustrojem, którego
system wartości nie może podkreś-
lać wyłącznie wartości ekonomicz-

nych. lecz istotne są również war-

tości kulturowe, moralne i spo-
łeczne. Socjalizm odróżnia od ka-

pitalizmu nie technika, organizacja
lub zarządzanie produkcją, lecz

motywacja działalności społeczno-
produkcyjnej określająca system
wartości przede wszystkim moral-
nych i humanistycznych.

Na Zachodzie uczonych nurtuje
pytanie: dlaczego istniejące stosunki
ekonomiczne i formy zarządzania
sprawami publiczno-społecznymi nie

sprzyjają utrwaleniu postępowych
wartości? Poszukuje się form mody-
fikacji zarządzania i oddziaływania
na rozwój społeczny w celu zapew-
nienia zgodności między systemem
wartości społecznych a zmianami

technologicznymi.
Problemy, którś zarysowują się

wskutek zmian technologicznych, a

dotyczą przede wszystkim zarządza-
nia życiem państWowo-społecznym,
to nie są problemy „technologiczne"
w dosłownym znaczeniu tego słowa.
Jeśli mamy usprawnić system zarzą-
dzania i jednocześnie uczynić go bar-

dziej selektywnym na presję zmian
technologicznych, przy dążeniu do
zachowania naszego systemu warto-

ści, to przede wszystkim musimy być
przekonani o postępowym charak-
terze tego "systemu wartości, który
chcemy utrzymać. Tak rodzi się pro-
blem właściwego oddziaływania
zmian technologicznych na system
wartości. Wskutek postępu i wiedzy
koszty społeczne naszych wyznaoz-
ników systemu wartości mogą się
zmieniać. Dlatego też zmiany tech-
nologiczne mogą powodować zmianę
hierarchii systemu wartości.

Ale wyznaczniki systemu wartości

zmieniają się również wskutek od-

działywania kultury, wychowania,
Warunków zewnętrznych życia lu-
dzi. Również inne czynniki mogą

wpłynąć na zmianę kryteriów oceny
systemu wartości, nie tylko zmiany
technologiczne. Zatem zmiany tech-

nologiczne, mogą jedynie w sposób
„łagodny", choć nie zawsze korzyst-
ny wpłynąć na zmianę systemu war-

tości.

Niektórych nurtuje problem — jak
świadomie kierować zmianami tech-

nologicznymi, aby powodowały je-
dynie pożądane pozytywne zmiany
społeczne. Można zauważyć, że „in-
żynieria zmian społecznych" w rozu-

mieniu oddziaływania w kierunku

pożądanej zmiany postępowania lu-
dzi jest często bardzo trudna do

osiągnięcia, natomiast uzyskanie te-

go samego celu przy pomocy roz-

wiązań technologicznych jest często
łatwiejsze. Dla ilustracji tej tezy
można przytoczyć następujące przy-

kłady: wojnę totalną uzyskuje się
dzięki zastosowaniu bomby wodoro-
wej, a uzyskanie podobnych skutków

przez wysiłki niektórych agresyw-
nych jednostek, nawet zajmujących
pozycję „wodza narodu" jest nie-
adekwatne. Inny przykład: brak wo-

dy w niektórych rejonach świata

TaMIej można rozwiązać przez budo-

wę zakładów do odsalania wody
. v <przelwarzaią«#qŁt;. wodę morską w

pitną) niż przez przekonywanie lu-

dzi, aby bardziej oszczędniej gospo-
darowali istniejącymi zasobami wod-

nymi. %

Gdy technologia powoduje zmiany
społeczne, które wywierają presję na

ustalony system wartości, to rodzi

się szereg napięć społecznych, często
politycznego charakteru. Systerri
wartości w dowolnych. V/arunkacfi
ustrojowych jest popierany przez

elitę, która bez nacisku nie rezygnu-

je z istniejącego systemtl zarządza-
nia. Aspekt polityczny tych zmian

społecznych powoduje, że trenęty
długofalowego rozwoju społeczeń-
stwa technologicznego implikują
zmiany w kierunku coraz większego
znaczenia i wpływu państwa, rów-
nież w warunkach kapitalistycznych.
Wyraża się to w przesunięciu na

szczebel centralny decyzji W spra-
wach kształcenia, ochrony zdrowió,
demograficznych, jak również w za-

rządzaniu nauką i techniką.

Na Zachodzie, a w szczególności
w Stanach Zjednoczonych, obserwu-

je się obecnie, że nauka jest atako-
wana z dwu frontów:

1) przez czynniki polityczni, które
poprzez odpowiednią procedurę roz-

działu dotacji i przewidzianą reduk-

cję wielkości środków przeznaczo-

nych na naukę zamierzają ograniczyć
autonomię kierowników zespołów
naukowych;

2) przez społeczeństwo, w formie
rebelii przeciwko nauce i technice,
co wyraża się w dość powszechnej
krytyce nauki ze względu na umoż-

liwienie zastosowania jej dla celów

antyhumanitarnych oraz, że wyzy-
skana w rękach niektórych syste-
mów politycznych staje się narzę-
dziem represji. Jak stwierdza J. D.

PRICE nauka jest krytykowana przez

polityków, gdyż obawiają się, że na

przykład wpływ socjologii i staty-
styki na Sad Najwyższy w Stanach

Zjednoczonych spowoduje „erozję
moralnej tkanki narodu" lub, że no-

we metody matematyczne są de-

strukcyjne dla podjętych -przez rząd
decyzji strategicznych.

Politycy stawiają zarzUty nauce,
ze nie daje odpowiedzi hd wiele pa-
lących problemów społecznych i na-

wet niektórzy zarzucają jej, że V

problematyce społeczną] w ogóle nie
można od niej oczekiwać żadnej po-

prawnej odpowiedzi. Te ataki na

naukę zazwyczaj nie pochodzą z krę-
gów tych czynników, które nie do-

ceniały znaczenia nauk*, ale prze-
ważnie od tych sfrustrowanych, któ-

rzy zbytnio Uczyli na naukę jako
panaceum. Mimo wszyśtko pra^
cownicy naukowi sa moralnie zo-

bowiązani do użycia swojej wie-

dzy, doświadczenia i pozycji, aby
społeczeństwo samo kontrolowało

rozwój i zastosowanie technologii,
w celu zapewnienia wyzyskania
osiągnięć nauki dla dobra publicz-
nego.

MICHAŁ BOROWY
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SPRAWY EKONOMISTÓW

ZWRACAMY Się do Was, Towarzysze -

„ .

'^

nkwiePartli, działacze związków
samorządu robotniczego,

aktywiści organizacji młodzieżowych, kół lal

do wtvR^fIeInej O^feacji Technicznej.
aDelM n TM Pracujących -

z partyjnym
apelem o rozważenie, wzorem ubiegłego ro-

kumożliwości większego nTpSgą Z-
stu nrni^ 0 ^ 6 .^ 73

dynamizowania wzro-
wviS^ 3

.

1, dalszej P°Prawy gospodarności,
wykorzystania wszystkich istniejących re-

I
ń
Pelem zwróciły się m.in.

imiennie do Towarzystwa Sekretariat Komi-
tetu Centralnego PZPR i Prezydium Rządu
w Hście wystosowanym do podstawowych or-

ganizacji partyjnych.

Miejsce zajmowane przez ekonomistów w

społecznym podziale pracy, fakt, że organi-
zowanie przedsięwzięć zwiększających efek-
tywność gospodarowania jest sprawa zawo-

dowego warsztatu pracy ekonomistów _ na-

daje powyższemu imiennemu uwzględnieniu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w

tym liście zrozumiały sens. Mobilizacja spo-
łeczeństwa dó lepszej, bardziej wydajnej, bar-
dziej ekoftomifcznej pracy, w tym zwłaszcza
ze-strony ekonomistów do wskazywania na

rożne rezerwy pozwalające na bardziej efek-
tywną działalność gospodarczą, na lepsze wy-
korzystanie środków produkcji, materiałów,
surowców oraz pracy żywej — jest podstawo-
wym polem, na którym powinna przejawiać
się aktywizacja zawodowa i społeczna eko-
nomistów, a więc i działalność Towarzystwa.

Sięgnięcie do rezerw głębiej osadzonych 1
bardziej Złożonych,. tych trudniejszych — sta-
nowi dzisiaj podstawowy warunek kontynu-
acji polityki dynamicznego rozwoju społecz-
no-gospodarczego i od Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego wymaga się tutaj wię-
kszej pomocy. W tym duchu na początku
bieżącego roku Prezydium Zarządu Główne-
go wystąpiło do wszystkich kół PTE w spra-
wie zwiększenia ieh udziału w wyzwalaniu
rezerw w zakładach pracy.

* Miejsce zajmowane przez ekonomistów w

społecznym podziale pracy czyni ich w szcze-

gólnym stopniu, odpowiedzialnymi za to, by
nabierająca coraŚ większego rozpędu, rozwi-
jająca się gospodarka miała charakter
zrównoważony, rosła harmonijnie. Potrzebna
jest tutaj inspiracja społeczna ze strony wszy-
stkich szczebli zarządzania a profesja eko-
nomiczna nie tylko upoważnia, ale również
zobowiązuje do aktywności w prezentowaniu
swojego stanowiska w tych ważnych spra-
wach, do walki o uwzględnienie realiów wa-

runkujących prawidłowe kontynuowanie poli-
tyki dynamicznego rozwoju społeczno-gospo-
darczego.

Ekonomiści, Towarzystwo, Koła PTE, mi-
mo wielu przykładów pozytywnych —

gene-
ralnie rzecz biorąc nie wykorzystali dotych-
czas w pełni swoich możliwości w realizacji
tego poważnegb zadania, jakie zostało na nie
nałożone w zacytowanym na wstępie liście
Sekretariatu KC PZPR i Prezydium Rządu.
0 potrzebie większej aktywności kół PTE w

zakładach pracy pisaliśmy już w poprzedniej
części tego artykułu (patrz: Podstawowe og-
niwo: Ż.G. z 22.VII.1973 r.) . Mała jest przy-
kładowo aktywność kół PTE również wed-
ług aktualnej informacji o zgłoszeniach da
konkursu prowadzonego •przez' PRGM, do ty-'
czątfego wyzwafania* rezerw w.igospodarce ma-

teriałowej. A 00 -.natOitiwęst- dużfc rezerwy są
tutśtj dostrzegane przez ekonomistów świad-
czyły m.ifti wyniki ankiety — konkursu pt.
„Szukamy oszczędności materiałowych", któ-
ry został ogłoszony w Ż.G. na przełomie br.
Rezerwy Wymagające sięgnięcia do nich są
oczywiście nie tylko W gospodarce materiało-
wej, są również w gospodarce środkami
trwałymi, w zatrudnieniu w wydajności pra-
cy żywej. Jest to podstawowe pole działania,
które wymaga, poczynając od nadchodzących
już m:esięev — większej mobilizacji sił i ak-
tywności. Sprawa oczywiście nie kończy się
w tym roku. Potrzeba sięgnięcia do trudniej-
szych rezeiW dynamicznego rozwoju społecz-
no-gospodarczego jeszcze ostrzej niż na po-
czątku br. wyłania s;ę obecnie i będzie nadal
aktualna po roku 1973.

*

Ekonomiści i Towarzystwo powinny ode-

grać większą rolę również na polu edukacji
ekonomicznej społeczeństwa. Tu także nało-

żono imiennie na PTE określone zobowiązania
p~7.ez Sekretariat KC PZPR, jego uchwałą z

października 1972 r. w sprawie edukacji eko-

nomicznej załóg- fabrycznych. Potrzebne jest
dopiwadzenie. do świadomości coraz szer-

szych krę,•'ÓW społeczeństwa — i Towarzystwo
ma tutaj do odegrania niepoślednią rolę —

elementarnych zasad elonomicznego myślenia.
Systematyczna; uporczywa praca nad podno-
szeniem kultury, myślenia ekonomicznego w

społeczeństwie — to niezwykle istotny wa-

runek tworzenia klimatu społecznego i soc-

jalnego sprzyjającego kontynuacji obecnej po-

lityki dynamićżnego rozWoju społeczno-eko-
nomicznego. Jest tutaj bardzo dużo do zro-

bienia zarówno w dziedzinie wyjaśniania wie-

lu różnych pojęć i zależności, bez znajomości
których nie można zrozumieć naszej polityki
osólnogospódarczej, w sensie globalnym, jak
1 w dziedzinie doprowadzania do świadomo-

ści społecznej związków pomiędzy tymi ogól-
nymi kierunkami polityki gospodarczej, a za-

daniami na każdym stanowisku pracy, w każ-

dym wydziale produkcyjnym, W zakładzie

pracy, w każdym ogniwie zarządzania, a tak-

że związków tego wszystkiego z rozwojem
regionu, jego infrastruktury, jak też z eko-

nomią gospodąrstwa domowego.

Nadal obiektem szczególnej koncentracji w

tej działalności edukacyjnej powinna być
współzależność pomiędzy płacą, jako formą
podziału dochodu narodowego a pracą

— two-

rzącą ten dochód narodowy. Zobowiązuje do
tego zwłaszcza obecna polityka przyspieszo-
nego wzrostu płać. Kontynuacja tej polityki
wymaga zrozumienia przez szerokie kręgi spo-
łeczeństwa, że zależy ona od wzrostu wydaj-
ności i efektywności nakładów pracy społecz-
nej, zrozumienia nie tylko formalnego, ale
takiego, za którym następuje określone
kształtowanie ludzkich postaw. Przy czym
wytworzenie tych nowych wartości potrzeb-
nych dla, kontynuowania polityki dynamicz-
nero rozwoju to nie tylko powiększanie pro-
dukcji, ale —

w rosnącej skali zmniejszanie
kosztów powiększanej produkcji, to także co-

raz wyższy poziom i kultura konsumpcji, to
również coraz wyższa kultura i ekonomia wy-

korzystania czasu wolnego, coraz wyższy po-
ziom i kultura wypoczynku, rozumianego ró-
wnież jako samodzielny cel i wysokiej rangi
sfera uznanych potrzeb i aspiracji społecz-
nych.

Szczególne zadania w zakresie edukacji eko-
nomicznej społeczeństwa występują przed
Towarzystwem Ekonomicznym w dziedzinie
doprowadzania do świadomości szerokich krę-
gów społeczeństwa, odpowiedzi na pytanie,
dlaczego jest potrzebne i na czym polega do-
skonalenie metod planowania i zarządzania
gospodarczego, dlaczego są potrzebne i na

czym polegają kierunki tego doskonalenia
m.in. wdrażane w tzw. jednostkach inicjują-
cych. Potrzebę taką potwierdzają m.-in. sy-
gnały ze strony wielu zakładów pracy i
środowisk społecznych, z których wynika
domaganie się pełniejszej informacji o

tzw. jednostkach inicjujących. Padają pyta-
nia, dlaczego w klubach jednostek inicjują-
cych przy Zarządzie Głównym i poszczegól-
nych oddziałach wojewódzkich Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego przyjęto prakty-
kę koncentrowania swojej działalności w zam-

kniętym środowisku zatwierdzonych i prze-
widzianych od zatwierdzenia jednbstek ini-
cujących, chociaż już w roku nadchodzącym
powinno następować obejmowanie nowymi
zasadami całego przemysłu. Praktyka taka
narodziła się przede wszystkim w związku
z niedostatecznym jeszcze przedyskutowaniem
wielu problemów wdrażania nowych metod

większej aktywności należy wymagać również
w tym zakresie od komisji Zarządu Główne-
go PTE do spraw systemu funkcjonowania
gospodarki narodowej.

Jest zrozumiałe, że Towarzystwo nie moźa
ograniczać się w tej dziedzinie tylko do dzia-
łania przez własne agendy. Własne agendy,
w tym między innymi zakład szkolenia eko-
nomicznego PTE, stanowią wprawdzie pokaź-
ne pole działania; szkoli się tutaj kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi, osiąga się dzięki temu nie-
wątpliwie określone korzyści; jest tutaj na-

dal dużo możliwości osiągnięcia dalszego po-
stępu zarówno w treści jak i w metodach
szkolenia w kierunku uczynienia go bardziej
odpowiadającym realnym potrzebom życia
gospodarczego; uczącym nowych treści za-

rządzania i kształtującym postawy coraz bar-
dziej twórcze, samodzielne, aktywne, podat-
ne na innowacje i zdolne do spełnienia ro-

snących wymagań, jakie stawia przed praco-
wnikami gospodarki narodowej postęp tech-
niczny i nowoczesna organizacja pracy.

Większą systematycznością w edukacji eko-
nomicznej społeczeństwa muszą się wykazać
przede wszystkim podstawowe ogniwa Towa-
rzystwa — koła PTE. Wszystkie ogniwa te-
renowe i centralne Towarzystwa powinny
przywiązywać większą wagę do udzielania ko-
łom PTE pomocy w spełnianiu tego zadania.

Aktualne duże i rosnące znaczenie obiekty-
wizmu i precyzji ekonomicznej w rozumieniu
zjawisk społeczno-gospodarczych — to nie-
odzowny warunek kontynuacji polityki dyna-

POLA
DZIAŁANIA

ALEKSANDER ŁUKASZEWICZ MAREK MISIAK.

planowania i zarządzania wśród bezpośrednio
zainteresowanych. Chodziło o stworzenie ro-

boczej platformy dla rozwiązywania pilnych
konkretnych problemów. Jest jednak oczywi-
ste, że to nie wystarczy. Od pewnego czasu

problemy jednostek inicjujących zaczynają też
bvć coraz szerzej prezentowane na łamach
„Życia Gospodarczego". Znajdują one także
pewien wyraz w działalności odczytowej To-
warzystwa: w tym również w pracach Zakła-
du Szkolenia Ekonomicznego PTE. Udział ten
bedzie musiał być oczywiście coraz większy.
Kluby jednostek inic.tuiących będą musiały
również częściowo spełniać funkcję wyjaśnia-
jącą i edukującą dla środowisk spolecznvch
poza samymi jednostkami inicjującymi. Te-
mat ten nie powin

:

en zostać oominietv w po-
rządku dziennym żadnego ogniwa PTE. Dużo

FOT. ARCHIWUM

micznego rozwoju społeczno-gospodarczego.
W każdym zakładzie pracy i na każdym sta-
nowisku pracy potrzebna jest coraz grun-
towniejsza znajomość treści pojęcia — opła-
calność ekonomiczna.

Produkcja stela się bardziej złożona, staje
się coraz nowocześniejsza pod względem tech-
nicznym, wszystko to Kosztuje i może się op-
łacać pod warunkiem jednak, że również my-
ślenie o stronie ekonomicznej będzie się
okazywało także coraz bardziej sprawne, wni-
kliwe i nowoczesne. Podstawowe kategorie
ekonomiczne, takie jak cena, koszt własny
produkcji, koszt odkładania w czasie efektu
produkcyjnego itp. muszą się stawać tak sa-

mo powszechnie rozumianymi kategoriami
myślenia, jak postęp techniczny, technologi-
czny, konstrukcyjny.

W tym nadawaniu większej nośn:ści spo-
łecznej kategoriom ekonomicznym oraz w

zbliżaniu do siebie technologii myślenia i ję-
zyka ekonomistów i inżynierów ma znaczenie
również ostatnio aktywniejsza działalność w

tym kierunku tak ze strony władz naczelnych
PTE i NOT jak i w wielu instytucjach i og-
niwach niższego szczebla tych stowarzyszeń.
Uczynienie z „Wektorów" wspólnego organu
NOT i PTE jest m.in. jednym z przejawów
tego zbliżenia. Również ostatnie doświadcze-
nia wielu kół PTE i NOT wskazują, że ran-

ga obu zawodów, tak inżyniera jak i ekono-
misty, podnosi się, gdy lepiej oni ze sobą
współpracują, gdy pełniej wykorzystane są
możliwości organizowania tego rodzaju współ-
pracy PTE z Towarzystwem Urbanistów Pol-
skich, zwłaszcza ostatnio, w rezultacie wzmo-

żonych kontaktów z naczelnymi władzami te-

go stowarzyszenia.

Podobne uwagi można również sformuło-
wać w związku ze współpracą ekonomistów
z prawnikami oraz PTE ze Stowarzyszeniem
Prawników Polskich.

*

Gdy ekonomiści stawiani są obecnie wobec

konieczności bardziej zdecydowanego Współ-
kształtowania naszego życia społeczno-gospo-
darczego — Towarzystwo winno jest także

rozliczenie się z niektórych spraw, do jakich
zostało ono zobowiązane w stosunku do swo-

ich członków, ale także i do ekonomistów
nie będących członkami PTE. Należne jest
m.in. powrócenie do zadawnionej sprawy sta-

tusu zawodowego ekonomistów zatrudnionych
w gospodarce narodowej. Jest to sprawa w

pewnym stopniu wstydliwa. Przed paroma

laty rozbudzone zostały nadzieje, że sprawa

zostanie załatwiona: w rezultacie różnych dy-
skusji i różnych zajmowanych stanowisk

przez wielu ekonomistów i nawet niektóre

Instytucje wydawało się, że sprawą tygodni
powinno być unormowanie tych problemów.

Propozycje, Jakie zostały w tej dziedzinie

kiedyś rzucone, są znane i nie ma chyba
sensu wznawiania nad n:mi dyskusji. Towa-

rzystwo nie powinno jednak w takiej spra-

wie obojętnie wyczekiwać latami na odpo-
wiedź od kompetentnych władz, zwłaszcza gdy
brak ze strony tych władz kategorycznej od-

mowy zajęcia się sprawą. Tak czy inaczej
sprawa wymaga przecież wyjaśnienia. Towa-

rzystwo musi poinformować swoich człon-

ków, dlaczego sprawa ta nie jest załatwia-

na, powinno przy tym poinformować o uży-

tych argumentach, wówczas, być meże, oka-

załoby się, że jest możliwe jakieś inne roz-

wiązanie.

Sprawa statusu zawodowego ekonomistów

nie jest zdejmowana z porządku dziennego.
Wymaga ona jednak nowego, konstruktyw-
nego podjęcia. Byłoby dzisiaj chyba już nie-

wystarcza j ącg^^jprowpdąanig tej, spraigy dp
przyśpieszenia wydania takiego czy innego
ogólnie
cza się oczywiście, ze przepis taki-będzie mu-

siał powstać. Sprawą prestiżową jest dopro-
wadzenie do szybkiego wyjaśnienia wszelkich

nieporozumień w tej sprawie.

Podobne znaczenie ma rozwój systemu do-

radztwa ekonomicznego ze strony Towarzy-
stwa oraz działalności usługowej na rzecz

przedsiębiorstw i innych ogniw gospodarki.
Można powiedzieć, że wciąż nie wyszliśmy
w tej dziedzinie poza skalę eksperymentu.
Wykonywane p<race rzadko osiągały oczeki-

wany poziom. Z jednej strony, nie chcieliśmy
podejmować zbyt wielkiego ryzyka angażo-
wania się w kosztowniejsze imprezy, cho-

ciaż trudno nauczyć się doradzać, nie wycho-
dząc z opłotków. Na tle tych doświadczeń

po kwietniowym Plenum ZG PTE pracuje się
i na tym odcinku nad nowymi założeniami

programowymi. W tej dziedzinie również po-

trzebne jest większe zdecydowanie i pójście
na bardziej śmiałe przedsięwzięcia, ale we

właściwych formach organizacyjnych oraz po-

dejmowanych w sposób odpowiedzialny i ze

świadomością, że produkt musi byś rzeczy-

wiście na wysokim poziomie w pełni uzasad-

niający jego koszty.

W tym przeglądzie pól działania, na któ-

rych powinna aktywizować się działalność

Towarzystwa, jest dużo problemów trudnych,
wymagających nie tylko większej inicjatywy
i śmiałości, ale także rozwagi. Potrzebna jest
systematyczność, cierpliwość, wytrwałość.
Aktywizacja Towarzystwa, by była dostatecz-

nie konstruktywna i prowadziła do pożąda-
nej aktywizacji szerszych kręgów społecznych
— to także działalność na szerokim froncie

społecznym, w ścisłej współpracy z innymi
stowarzyszeniami, z samorządem robotniczym
w zakładzie pracy, ze związkami zawodowymi,
organizacją partyjną. Dla takiej aktywizacji
duże znaczenie ma ocena dotychczasowej dzia-

łalności; robiona z nieco większego dystansu,
obejmująca cały okres od ostatniego zjazdu
Towarzystwa oraz uwzględniająca rosnące

znaczenie rachunku ekonomicznego i ekono-

mistów w życiu społeczno-gospodarczym
również w dłuższym okresie czasu, wielolet-

nim i perspektywicznym.

Zgodnie z decyzją ostatniego Prezydium Za-

rządu Głównego Towarzystwa „ocena pół-
metka" będzie przedmiotem połączonego po-

siedzenia członków Plenum Zarządu Głów-

nego oraz Rady Towarzystwa, które powinno
się odbyć jesienią br.

U progu IV kwartału bieżącego roku, kwar-

tału, w którym na Krajowej konferencji par-

tyjnej Partia określi główne kierunki

i dźwignię dalszej polityki dynamicznego roz-

woju społeczno-gospodarczego — Towarzy-
stwo powinno być gotowe do podjęcia więk-
szych, bardziej ambitnych zadań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SA BHP
PRACOWNIKÓW

KIERUJĄCYCH PRACĄ
INNYCH

Troskliwość brygadzistów i In-
nych pracowników kierujących
pracą podwładnych o ich bezpie-
czeństwo ciągle pozostawia wie-
le do życzenia. Wynikiem ich ra-

żącej nieraz lekkomyślności są
wypadki, a w konsekwettćjl —

sprawy takie, jak ta, o której bę-
dzie poniżej mowa.

Młodociany Michał S. , zatrud-
niony w brygadzie Antoniego S.,
uległ w 1937 r. wypadkowi przy
pracy, W3kutek czego utracił czę-
ściowo zdolność do pracy. W
związku z tym, Sąd Wojewódzki
w Rzeszowie zasądził na jego
rzecz od Rejonu Eksploatacji
Dróg Publicznych w S., jako pra-
codawcy, rentę po 600 zł miesię-
cznie.

Rejon Eksploatacji Dróg Pub-
licznych uważając, że wypadek
zawinili: brygadzista Antoni S.
oraz kierowca Marian M., wystą-
pił przeciwko nim na drogę są-
dową, domagając się —

w drodze
regresu

— zasądzenia od nich wy-

płaconych Michałowi S. kwot
renty w łącznej wysokości 31505
zł.

Pozwany Antoni S. wnosząc; o

oddalenie powództwa, stwierdził,
że na nim jako brygadziście nje
ciążył obowiązek przeszkolenia
Michała S. w jakimkolwiek za-

kresie, a tym bardziej w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności zaś nie miał on

obowiązku zapewnienia bezpiecz-
nego transportu osób zajętych
przy przewozie materiału budow-
lanego, a zatem — skoro wypa-
dek wydarzył się w związku z ru-

chem pojazdu — odpowiedzial-
ność regresową z tytułu wypadlęu
powinien ponieść wyłącznie kie-
rowca pojazdu.

Sąd Powiatowy oddalił powódz-
two w całości, w stosunku do Ma-
riana M. z powodu upływu okresu
jednorocznej prekluzji, licząc od
momentu kiedy został on zwol-
niony z pracy, zaś w stosunku do
Antoniego S., ponieważ „żaden
przepis, żadna instrukcja ani też
nikt z przełożonych nie nałożył
na pozwanego Antoniego S„ któ-
ry był brygadzistą, obowiązku za-

pawnienia bezpieczeństwa tran-

sportu strony powodowej", a w

tych warunkach —

z uwagi na

to, że wypadek nastąpił podczas
ruchu pojazdu mechanicznego —

za ruch tego pojazdu ponosi od-
powiedzialpość kierowca. Sąd Po-
wiatowy dos-edł ponadto do
wniosku, że pozwany Antoni S.
„nie tylko nie miał. obowiązku

jjEggszkolenia, Michała S.", lecz
nawet nie mógł go prżfesżkolifc

'-•gdyż „sam w ogóle nie został
^przeszkolony przez nikogo W za-

kresie bhp".

Jakkolwiek wyrok Sądu Po-
wiatowego uprawomocnił się,
Prokurator Generalny wniósł od
niego rewizję nadzwyczajną.

Sąd Najwyższy rozpoznawszy tę
rewizję, wyrokiem z dnia 13 paź-
dziernika 1972 r. nr II PRN 74/72
uchylił wyrok Sądu Powiatowego
oddalający powództwo w stosun-
ku do brygadzisty Antoniego S.
i sprawę przekazał Sądowi Po-
wiatowemu do ponownego rozpo-
znania, wypowiadając zarazem

następujący pogląd prawny;

Pracownik, któremu powierzo-
no kierowanie pracą innych % sa-

mej istoty sprawowanej funkcji
jest zobowiązany do stałego .czu-

wania nad tym, by praca podleg-
łych mu pracowników przebiegała
zgodnie r przepisami lub zasada-
mi .bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Zakres tego obowiązku, któ-
rego niedopełnienie świadczy o

nienależytym wykonaniu zobo-
wiązania wynikającego z umowy
0 pracę, może być różny i zależny
o9 całokształtu zachodzących
okoliczności, a w szczególności od
oceny stopnia przygotowania za-

wodowego podwładnych. Ich
przeszkolenia w zakresie wyma-
gań bezpiecznej pracy, wieku, sta-
nu zdrowia, znajomości zasad
bezpiecznej pracy przez samego
kierownika grupy roboczej itp.
(art. S8 pkt 5 ustawy z dnia 30
marca 1985 r. o bezpieczeństwie
1 higienie pracy

— Dz.U. Nr 13,
poz. 91).

W uzasadnieniu wyroku Sąd
Najwyższy zaznaczył m. in.:

„Rewizja nadzwyczajna trafnie
zarzuca, że Sąd Powiatowy nie
wyjaśnił dostatecznie wszystkich
Okoliczności faktycznych istot-
nych dla rozstrzygnięcia sprawy.
Niezależnie bowiem od tego, czy
na pozwanym Antonim. S . spo-
czywał formalny, wynikający z

instrukcji czy indywidualnego po-
lecenia • obowiązek wstęnnegó
przeszkolenia' zatrudnionego pra-
cownika młodocianego, oraz nie-
zależnie od kwestii, czy do wy-

padku przyczynili się także i inni
pracownicy powoda. Sąd Powia-
towy z rażącym naruszeniem wy-

nikającego z art. 3 § 2 k.p .c . obo-
wiązku wszechstronnego zbadania
wszyśtkfch okoliczności sprawy
nie rozważył, czy sama okolicz-
ność, że pozwany jako brygadzi-
sta miał przydzielonego do prący
pracownika młodocianego nie
przeszkolonego w zakresie bhp,
o małym doświadczeniu życio-
wym, zatrudnionego zaledwie od
kuku dni, stwarzała dla niego
szczególny obowiązek piec?y nad
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tym pracownikiem. Pracownik,
któremu powierzono kierowanie
pracą innych —

a do takiej ka-
tegorii należał także i pozwany

—

z samej istoty sprawowanej funk-
cjir jest zobowiązany do stałego
czuwania nad tym, by praca pbd-
legiych mu pracowników przebie-
gała zgodnie z przepisami lub' za-

sadami bezpieczeństwa i higieny
pracy. Zakres tego obowiązku
niftże być różny i zależny od car

łekształtu zachodzących okolicz-
ności, a w szczególności od oceny
stopnia przygotowania zawodo-
wego podwładnych, ich przeszko-
lenia w zakresie wymagań bez-
piecznej pracy, wieku, stanu zdro-
wia, znajomości zasad bezpiecz-
nej pracy przez samego kierowni-
ka grupy roboczej itp. Obowią-
zek ten znajduje potwierdzenie w

treści art. 38 pkt 5 ustawy z dnia
30 marca 1985 r. o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy i ma cha-
rakter niezależny od ogólnego
obowiązku vfrykortywania pracy w

sposób Zgodny z zasadaftii i prze-
pisami bhp, który adresowany
je&t1 zarówno do podległych pra-
cowników. jak i do osób trzecich,
htBryeh działanie lub zaniechanie
może mieć wpływ na zagrożenie
tfjr&adkiem przy pracy.

Błędne jest zatem stanowisko
S|du Powiatowego, że na pozwa-
Ttym Antonim S. nie spoczywał
żaden obowiązek nadzoru nad
tym, by podległy mu nowo przy-
jęty młodociany pracownik Mi-
chał S. przestrzegał elementar-
nych zasad bezpiecznej pracy.
Obowiązek taki wynikał zarówno
7. przytoczonego przepisu prawa,
jak i z samego charakteru powie-
rzonej pozwanemu funkcji kie-
rownika grupy roboczej. Roszcze-
nie więc w stosunku do tego po-
zwanego należy uzriać za uzasad-
nione co do samej jego zasady,
albowiem niedopełnienie wspo-
mnianego obowiązku świadczy, o

nienależytym wykonaniu zobo-
wiązania wynikającego z umowy
o pracę (art. 471 k.c .).

Przy ponownym rozpoznaniu
sprawy Sąd Powiatowy rozważy
potrzebę wezwania w trybie art.
104 § 4 k.p.c . także i innych osób,
których działanie lub zaniechanie
miało wpływ na powstanie i prze-
bieg wypadku, jakiemu uległ po-
szkodowany Michał S., i oceni,
w jakim stopniu osoby te przy-,
czyniły się do wypadku. W zależ-
ności od tej oceny Sąd określi
stopień winy pozwanego i tych
osób, które ewentualnie zostaną
wezwane w charakterze pozwa-
nych, zasądzając od nich odszko-
dowanie odpowiednie do stopnia
winy (...) .

Zaskarżony wyrok rażąco naru-

sza interes Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, związapy z ochro-
ną własności społecznej. ( ...)"

NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA

UPRAWNIENIA
DYREKTORÓW ZJEDNOCZEŃ

I PRZEDSIĘBIORSTW
HANDLOWYCH

W nr 27 Monitora 1 Polskiego
ukazała się uchwała nr 129 Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca 1973
r. w sprawie uprawnień dyrekto-
rów zjednoczeń i przedsiębiorstw
handlowych (poż. 169).

Uchwała wylicza szczegółowo
uprawnienia dyrektorów zjedno-
czeń i przedsiębiorstw handlo-
wych, handlowo-usługowych oraz

przemysłu gastronomicznego pod-
ległych i nadzorowanych przez
Ministra Handlu Wewnętrznego
i "Usług, niezależnie od uprawnień
i obowiązków wynikających z od-
rębnych prrepisów.

Wśród i 6 róihego rodzaju
uprawnień przyznanych przez
uchwałę dyrektorom zjednoczeń,
należy m.in. wymienię: 1) usta-
lanie wieloletnie! i programów
rozwoju branży, 2) ustalanie dla
zgrupowanych przedsiębiorstw
zadań- planowych i środków do
ich realizacji oraz tworzenie re-

zerw środków, 3) kontrola ter-

minowego osiągania projektowa-
nych zdolności produkcyjnych
i .użytkowych w obiektach odda-
nych; do'eksploatacji, 4) określone
uprawnienia dotyczące . inwe-
•sty^j^ przyznawania zgrupowa-
nj^iT' ^przedsiębiorstwom odpo-
w|(ednitej kategorii,, dysponowania
rezerwą funduszu płac zjfednocze-
n&it'dó"

;|^f-em|ast, . "jeśli chodzi o

upją^piejiią dyrektorów przed-
sisUfi^scw*^ćhwdła pęzyżnąje .im
-^>teą-;JSQtyćhęzS&Owymi tipraw-
ńi|enłi&nt'

J! dalsze- uprawnienia
,w<$miflpffye • iv uchwale w 13
piatfktó^

''

Należy do•'• ftich w

szczególności; 1) uśtalanie szeze-

organizacyjnej
* przedsiębiorstwa, 2) podejmowa-
- Wg» w . Zakresie inwestycji

i zatwierdzania ich założeń oraz

organizowanie, profcesu irtwesty-
" zatwierdzanie rozli-

czeń "''-inwestycji' "zakończonych
i przyjętych do eksploatacji. .

W,,- związku
z tre

ścia uchwały,
uchylono szereg przepisów z lat
1960—1968 .

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

SPROSTOWANIE
W OŻĘSIH nakładu ..ŻiG" nr 28 w

artykule'" nOil tvtiilem ' ..USługi" na
str. J ukazało się zniekształcone
nazwisko autora. Zamiast Czesław
Nie wadź powinno być Czesław Nle-
wadzi. Za omvlke urzepraszamy Au-
tora i Czytelników. redAKCJA

mm

p «iip^**»
iglgfg^i*^^ -:::. fi

JASIO W „BONANZIE"
FOT. A . JALOSINSKI

ANDRZE)
NAŁĘCZ3AWECKI

mm

Dzieci ze szkól w Wilkowie Pol-
skim,! Parzęczewie zbiera jqsiq
rano w grupki i czekają na dro-
dze. Gdy z dala zobaczq wóz kon-
ny, który ich codziennie zabiera
do szkoły, krzyczą: „Bonanza
je dziel". Ale w tymże- samym
powiecie kościańskim do Gmiri-

hej Szkoły Zbiorczej w Bojano-
wie Starym młodzież jedzie wy-
godnie autokarem szkolnym...

SZKOŁA gminna w Bojanowie

Starym
'

funkcjonuje już rok.
Gdy, przy końcu roku szkolnego

rpzmawiam z rodzicami i nauczycie-
lami wszyscy są zadowoleni. Ale...

Ale gdy organizowano szkołę
zbiorczą, gdy zwoływano pierwsze
żebrania z rodzicami, gdy zamykano
maleńkie szkoły, szum był spory!
Co tam jeździć tyle kilometrów! Bę-
dą głodne! Będzie im źle z dala od
rodziców! A kto będzie pomagał w

zagrodzie? Niektórzy otwarcie klęli,
inni szeptali — poruszenie było du-
że!

BRZUCH

Szkoła w Bojanowie Starym ma

filię w Przysiece Starej i punkty
filialne w Sierpowie, Wonieściu
i Spławiu. Do szkół tych dojeżdża
codziennie ponad 360 dzieci. -Ponie-
waż rozwozi je jeden autobus • więc
zróżnicowano godziny rozpoczynania
nauki i odwożenia do domu. Naj-
wcześniejsza . lekcja zaczyna się o

7.30, w ostatni kurs wyrusza auto-
bus o 15.30. Tak więc może się zda-
rzyć, że dziecko będzie poza domem
od 7 do 16 czyli 9 godzin. Nic więc
dziwnego, że rodzice martwili się,
że dzieci mogą być głodne.

W Starym Bojanowie zorganizo-
wano dożywianie. W stołówce wyno-
towuję sobie jadłospis: .

'

11.VI .

— krupnik z chlebem,
12.VI. — grochówka z chlebem,
1Ś.VI. — Schabowy, ziemniaki, gro-

szek- z- marchewką i kompot,"
•15.VI. — pomidorowa z ryżem, jajka,

sos-koperkowy, ziemniaki rkonv-
pot, . v

;

16.VI. — gulasz, ziemniaki, surówka
i kompot,

1,7 .VI.

— mielony, sos, . ziemniaki,
buraczki czerwone i kompot.

— Podjeść sobie można zdrowo —

mówi mi rezolutny Jasio z VII kla-
sy

— i to nawet lepiej niż w domu.
Często w domu, jadło się na obiad,
gdy wszyscy mieli robotę; kartoflan-
kę z chlebem albo też wystarczyć
musiała-sama pajda chleba z kawał-
kiem słoniny.

Zaopatrzeniem, w Bojanowie zaj-
muje 'się' WANDA STRONCZYŃ-
SKA, zarazem kierowniczka świetli-
cy." Dzienpie wydaje się-240 posiłków.
Ze świetlicy korzysta 307 dzieci. Róż-
nica — ponad 60 dzieci. Dlaczego nie
jadają?. Głupia sprawa —4'siedzą riad
książkami, gdy ich koledzy i kole-
żanki wcinają solidny posiłek. Cza-
sem rodzice dadzą do szkoły jakieś
kanapki. Ale część nic w ogóle nie
je: Rodzice oszczędzają?. Nie mają
pieniędzy' -na opłacenie , posiłków?.

W Bojanowie rodzice płacą najwy-
żej 50—60 złotych, .miesięcznie na

dożywianie. Nie jest tó dużo.

Dzieci z rodzin wielodzietnych (16)
korzystają z wyżywienia bezpłatnie
— koszty pokrywa TPD.; Dzieci pra-
cowników PGR-óto również mają
„ulgowe" opłaty za wyżywienie.

• — kalkulujemy te posiłki jak naj-
taniej— zwierza się Wartda, Stron-
cżyńska — by jak najmniej pobierać
ód rodziców i jak najmniej obciążać
PRN. Doskonale współpracujemy z

PGR-ami. Dyrektor mgr Bogdan
Górny otoczył nas prawdziwą opieką.
Dpstajemy taniej ziemniaki, bo po
ŚÓ: gr. za Mtógram. Mięso po 20 żł
źa kilogram. Dają nam

' bezpłatny
transport...

Szkoła ma 1,5 morgi ziemi. Sieją
i sadzą fasolkę,, ogórki, trochę ka-
pusty, czarną rzepę. Z PGR-ów po-
mogli zaorać, trochę dzieci pomaga-

ją-•
: Kierownik filii w Przysiece Starej

EDMUND SURDYK zarządził wy-
dawanie posiłków dwukrotne w cią-
gu dnia. O 9.00 dosta:ją dzieci kawę,
alo 12—13 posiłek obiadowy: 3 razy
w tygodniu zupa z chlebem i drugie
trzy razy obiad dwudaniowy. Na
początku roku szkolnego nie było
chętnych na posiłki. W .styczniu-lu-
tym korzystało z posiłków nawet

po 250 osób na ogółem 357 uczniów.
Musiano ograniczać zgłoszenia. Z ko-
lei w czerwcu jada znów tylko 90
osób.

Kierowniczka punktu filialnego w

Wonieściu, NATALIA BARTO-
SZEWSKA ma sprawę nieco ułat-
wioną. Ostatnie dziecko opuszcza
szkołę już o 14 godzinie. Dlatego też
na terenie szkoły wydaje się tylko
rhleko i pieczywo. Ale też około 50
dzieci korzysta (odpłatność 70—80 zł)
ze stołówki pobliskiego PGR-u .

GŁOWA

Nie dla dożywiania oczywiście zor-

ganizowano szkołę' zbiorczą, ale dla
podniesienia poziomu nauczania
i lepszej organizacji tego procesu.

Byłia dotychczas we wsi Karmin
szkoła cżterooddzialowa z jednym
tylko nauczycielem. A więc łączono
klasę I i II oraz klasę III i IV- Dzieci
wzajemnie sobie przeszkadzały. Na-
uczyciel musiał czuwać jednocześnie
nad-wszystkimi. Były kłopoty z og-
rzewaniem. A co- działo się, gdy na

przykład nauczyciel zachorował?

Było oczywiście i dzieciom i ro-

dzicom wygodnie. I nie chcieli ro-

dzice ' puścić dzieci dó szkoły w
' Spławiu chociaż to tylko zaledwie

3 km- dalej. Chcieli mieć szkołę we

wsi. Ambicją? Prestiż wsi.? ,

Zamknięto też szkołę w Olszewie.
Nauczyciel poszedł na emeryturę, a

dzieci uczęszczają do Bojanowa —

5 km.'
Nie zlikwidowano oczywiście

Wszystkich' szkół 4 oddziałowych.
Cztery oddziały prowadzą nadal
szkoły w Spławiu, Sierpowie i Wo-
nieściu. Ale pracuje tam już kilku
nauczycieli, klasy nie są łączone itd.

Dwie. szkoły —

w Starym Bojano-
wie i-Pfzysieće Starej — prowadzą
kiasy od I do VIII. Skoncentrowano
W nich najwyżej wykwalifikowaną
kadrę nauczycielską: troje magi-
strów-, pięcioro kończących wyższe
studia itd. Matematyk uczy tego co

powinien, a nie jednocześnie śpiewu,
przyrody i skakania w dal.,

Zastępujący kierowniczkę szkoły
LEONARD PIECHOWIAK opowia-
da mi jak szkoła jest wyposażona^
Są w 100 procentach nowe meble,
dobrze urządzone gabinety: fizyczny,
geograficzny, biologiczny, mają
szkielet człowieka, mikroskopy, ak-
waria, .rzutniki, zestawy do wyświet-
lania przeźroczy, nawet świnki
morskie. Owa koncentracja pomocy
szkolnych, to jeden z dużych plusów
szkół zbiorczych.

Szkolą- zbiorcza -rozwiązuje jeszcze
jeden ważny problem — dzieci upo-
śledzońybhV Utworzono»^, trzy „ći^gi"
klas —^Af

: "BjJ,C! Pierwszy i drugi
wyodrębniane są według kryterium
miejsca zamieszkania. Ciąg C obej-
muje dzieci (od klasy VI do VIII),
które- są upośledzone fizycznie bądź
psychicznie, mniej zdolne, repetują-
ce klasy itd. Uczą się w odrębnych
klasach pod okiem doświadczonych
już nauczycieli.

Czy jest to słuszna koncepcja?
Mają lżejszy program i mniej wy-
maga się od nich. Nie mają np. w

ogóle języka obcego. Nazywa się te

klasy klasami z przysposobieniem
zawodowym (rolniczym oczywiście).
Dzieci nie protestowały przeciw ta-
kiemu rozwiązaniu, w lot pojmuj

!
ąc,

że będą miały mniej do roboty. Ro-
dzice jednak początkowo protesto-
wali, przypuszczając,, że ukończenie
takiej klasy będzie równoznaczne z

zamknięciem przed dzieckiem dalszej
kariery życiowej.

Długo musiano tłumaczyć, że mo-

gą „absolwenci" ciągu C z powodze-
niem wstępować potem do szkół za-

sadniczych a nawet kształcić się
jeszcze dalej. Przekonywać musiano,
że nie jest to wcale dyskryminacja,
ani upokorzenie. Rzeczywiście, wy-

daje się to chyba jedynym rozsąd-
nym wyjściem. Dziecko upośledzone
dezorganizuje lekcję swoimi odpo-
wiedziami i zachowaniem, podobnie
jak wyrośnięty. Opóźniony np.odwa
lata w nauce uczeń. Szkodzi innym,
a i sam nie czuje się dobrze. Rów-
nież dzieci kalekie wymagają spe-
cjalnej troski...

Nie byłoby pi-oblemu, gdyby takich
dzieci było stosunkowo mało. Jednak
w szkole w Starym Bojanowie zebfa-
no ich ż terenu całej gminy aż 76.

SERCE?

Popatrzmy trzeźwo kto traci i kto
cierpi na dłuższym nieco przebywa-
niu dzieci poza domem. Rodzice czy
dzieci?

Dzieci nie ukrywają, że są zado-
wolone — jak wyjadą rano do szko-
ły, to mają obowiązki domowe z

głowy- Nie muszą dziewczynki star-
sze gotować obiadu za pracujące
matki, chłopcy nie rżną sieczki. ąhi
świń nie karmią. I' chyba dobrze!

Natomiast dzieci z tych rodzin,
które im nie serwowały roboty, też

skorzystały. Bogiem a prawdą nie-
wiele się o nie troszczono w domu.
Latały samopas-po wsi, wałęsały się
gromadkami i najczęściej nie pod-
legały tam najwłaściwszej edukacji.

Obie grupy zyskały natomiast na

tym, że zostają po lekcjach w

świetlicy. Odrabiają tam od razu- w

znośnych warunkach, zadaną lekcję,'
oglądają .. czasem telewizję, zagra-

ją w piłkę w sposób zorganizowa-
ny- A to już coś!

Kierowniczka świetlicy Gminnej
Szkoły Zbiorczej w Bojanowie, Wan- -

da Str.onczyńska załatwiła ponadto
różnym klasom wycieczki do Kar-
pacza, w kotlinę Kłodzką, do Kra-
kowa, oczywiście często zabierano
dzieci do,Poznania. A na takie wy-

pady nie byłoby pewnie czasu

i środków . w szkołach czteroklaso-
wych z jednym nauczycielem.

Niei. wszystkim- 'rodzicom.jest^lv
stnak takS sytiiacja:- ; Będą prżyjem-
majj! kulturalnii* z pożytkiem' dzter

pOrządiftf
— a kto będzie pomagał ifir gospodar-
stwie?

Tylko przy tym wszystkim nie sza-

fuj my pojęciami miłości ocjowskiej,
czułości matczynej, frustracji dzieci
oderwanych na „długo" od domowe-
go... paleniska. Bowiem więcej niż
o uczuęia, chodzi tu o .twardą rze-

czywistość:'rąbanie drzewa, pasienie
bydła, pomoc przy orce, zbiorze
ziemniaków i buraków.

NOGI

Nawet przy największym rozdrob-
nieniu szkół i tak dzieci muszą cho-
dzić pó 2—3 km- w jedną stronę —

nie wszystkievwsie mogą mieć szko-
łę i nauczyciela. A nawet, to w taki ni
Olszewie, typowej -wsi „ulicówce",
dojście z jednego krańca' na. drugi
zajmie dziecku có najmniej godzinę.

Ale z drugiej strońy utworzenie
szkół zbiorczych zdeterminowane
jest przez, dwa czynniki: muszą być
środki transportu oraz muszą być
dobre drogi.

W Starym Bojanowie szkoła ma

„własny"" autobus SANi'Taki S-bus,
Robi on kilka tur dziennie — około
250—260 km. Kierowca, MARIAN
PTAK, mąż miejscowej nauczycielki
nie wyrusza na objazd, jeśli-" poza
nim nie mą w S-busie jakiejś_innej
dorosłej .osoby. Z reguły jeżdżą z

dziećmi nauczyciele.

I na pewno; bezpieczniej jest ,cho-
dzić" do szkoły S-busem, niż "pobo-
czem szosy

'

ćży dróżkami leśnymi!

We wrześniu 1972 roku do kilku wsi
zajechał S-btis i zabrał- wszystkich
rodziców na zebranie do Bojanowa.
Pojechali taką tl^asą, jaką ich dzieci
miały jeździć. Zrozumieli, że będzie
to droga bezpieczna.

Ustalono też wspólnie z rodzicami
wszystkie przystanki i w ogóle cały
harmonogram jazdy autobusu. We
wspomnianej, ulicówce Olszewie zro-

biono aż dwa przystanki ku wygo-
dzie dzieci i spełnieniu postulatów
rodziców.

A pan Marian Ptak nie narzeka
— .zarobi tyle samo, co w macierzy-
stej firmie, PKS-ie. -Co prawda więk- .

sza' odpowiedzialność, więcej hałasu,
ale do wszystkiego można się przy-
zwyczaić.

Dodajrhy— ani razu w ubiegłym
roku szkolnym' nie nawalił autobus.
Dzieci były zawsze "(dowiezione pod
sam próg szkoły, skąd trudno już
czmychnąć na'wagary.

A drogi? Właśnie — dzięki temu,
żę w tej gminie są niemal .znakomite,
utworzono tu eksperymentalnie
szkołę zbiorczą. Jedynie, z Olszewa
do Bojanowa (5 km)., droga wymaga
modernizacji.

A jak jest w innych, gminach po-
wiatu? Okazuje się, że wypożyczo-
no aż 5 autobusów z PKS-u t; wy łą-
cznie do dysjDozycji szkół w Parzę-
czewie, Konojadzie, Krzywiniu, Głu-
chowie i Kościanie. To prawie luk-
sus. Ale trzeba przyznać, że nabie-
gały się za tym władze kościańskie,
a również dużo pomógł KW w Po-
znaniu...

ROK DOŚWIADCZĘ!?

W, powiecie .Kościan jest : 12,600.
dzieci,,>v wipku-pbp-^iązku. szkolnego.
Jest tylko jedno liceum ogólno-
kształcące, zespół i szkół • zawodowych
(ekonomiczna, mechaniczna) < oraz

kilka szkół rolniczych. Reszta: to

szk-oly powszechne. Łącznie dyspo-
nuje PRN 520 etatami dla nauczy-
cieli. których zaledwie 10 procent

'

obejmują nauczyciele z ukończonym
WSN lub inną uczelnią.

Duża część młodzieży poprzestaje
na szkole podstawowej. Nie jest więc
sprawą bagatelną, jak ustawi ; się
proces kształcenia i poziom naucza-

nia w tych szkołach. Ważne jest
właściwe wykorzystanie kadry o wy-
sokich kwalifikacjach — 50 nauczy-
cieli, z których znaczna część miesz-
ka w samym Kościanie.

— Powiat ma 9 gmin — relacjo-
nuje'mi z-ca kier. Wydziału Oświaty
PRN, mgr . JOZEF. ŚTĘPCZAK —

i od września 1973 r. utworzymy
łącznie 7 gminnych .szkół zbiorczych.
Niestety, w dwu gminach nie damy
rady, -są tam kiepskie drogi. A szko-
da, bo w Starym Bojanowie jak na

dłoni wyszły wszystkie plusy tej
koncepcji. Jesteśmy jednak dobrej
myśli, bo bazę lokalową mamy dob-
rą. tylko te drogi. Ale do 1975 , roku
chyba problem zostanie rozwiązany
również w gminach Buczu i Wieli-
chowie. • '-

Proces łączenia szkół zaczęto w

kościańskim powiecie już od 19G6
rokti. 'Najpierw utworzono 4-rv re-

jony z dowożeniem, potem już 7.
Tak więc grunt organizacyjny pod
7 gminnych szkól został zawczasu

przygotowany.

Jeszcze w 1971 roku szkół z kla-
samiodI—IVbyło50próc.Wroku
szkolnym 1973/74 w całym powiecie
zostanie tylko sześć takich szkół —

na 72 ogółem.
A owe kwasy i uprzedzenia, jakie

na początku dały się odczuć w Sta-
łym Bojanowie? Tó mają w kościań-
skim powiecie już,, z głowy. Pó roku
poszły w niepamięć owe początkowe
obawy. A w innych gminach' prze-
myślano już całą sprawę, obejrzano
u sąsiadów, wysondowano wszy-
stkie plusy i minusy i ze spokojem
czekają na reformę.

Wracając do Kościana spotkałem
pewnego nauczyciela. Rzekł mi ^.Po-
wiat jest typowo rolniczy. Chłopi
są już teraz zupełnie inni — nie pa-
sują do stereotypu człowieka o cia-
sriej głowie i upartego. O panie, .oni
teraz kombinują i trzeźwo kalkuluję.
I jak ta kalkulacja wypadnie im po-
zytywnie to niczyich szeptów już' nie
słuchają. Wiedzą już dobrze; że ka-:
rierę ich dzieci determinują papierki
wydane przez' szkoły. Z czasem zro-

zumieją, że nie tylko o papierki
chodzi, ale o gruntowna wiedzę...
A przecież w koncepcji tych gmin-
nych szkół o to właśnie chodziL"
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CHŁOPI CZY ROBOTNICY?
9mmrnrnm
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SOWANYCH
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

na wciąż rosnące potrzeby rodziny
i gospodarstwa, które wymaga in-
westycji. Przecież ta warstwa ludzi
— chłoporobotników nie zrodziła sie
z rozkoszy, tylko z rosnących po-
trzeb dnia codziennego i zapotrzebo-
wania na ręce do pracy uprzemy-

sławiającego się kraju. Znam te

sprawy dobrze, gdyż sam jestem
praune całe życie chłoporobotni-
kiem... Istnieje jakaś dziwna za-

zdrość czy zakłamanie. Kie rozu-

miem jednego, dlaczego to niero-
bów zmuszamy do pracy, a na

ochotników patrzymy krzywym
okiem?...

' Nie przypinajmy różnych łat dzi-
siejszym chłoporobotnikom. Nie na-

zywajmy ich brudasami, alkoholika-
mi itp. W takie „łatki" można ubrać
przedstawicieli wszystkich warstw

w narodzie. Stwórzmy raczej wokół
nich dobrą atmosferę. Praca ich po-
trzebna jest wszystkim".

NIE MA WYBORU — PRACA
ALBO ZIEMIA

„Na tym, że wielu, zwłaszcza mło-

dych ludzi, pracuje jako rolnicy i
jako robotnicy — pisze korespon-
dent z Opolszczyzny — nikt nie tra-

ci, a zyskuje przemysł, rolnictwo,
rodzina wiejska i wygląd wsi, bo ta-

kich chłoporobotników stać na

inwestycje... Noncensem wydaje się
być hasło: alboś rolnik, alboś robot-
nik. Nie każdy po 8 godzinach pra-

cy w przemyśle ma chęć kopać pił-
kę lub siedzieć przy kieliszku..."

S. R. z powiatu Nowy Dwór
Gdański pisze:

> „W notvej gminie, na sesji w Steg-
nie (jak poinformował mnie nasz

radny) władze powiatowe wystąpiły
z kategorycznym planem „zlikwido-
wania chłoporobotników". Będą
oni mieli do wyboru albo ziemię,
albo pracę w zakładzie. I sprawa
ma być rozwiązana już w najbliż-
szym czasie. A przecież gdy ktoś
ma pełne gospodarstwo, rzadko roz-

gląda się za inną pracą. Do pracy
dojeżdżają tylko działkowicze — od

0,5do4ha.Takjestizemną.Mam
domek z działką 4 ha. Ponieważ nie

posiadam kwalifikacji, musiałem

poprzestać na pracy o niższym wy-
nagrodzeniu. Kształcę córkę, płacę
co miesiąc ok. C00 zł za internat,
plus inne wydatki na szkołę i utrzy-
manie w internacie. Jeśli dobrze

policzyć moje wynagrodzenie, z tru-

dem pokrywa ono koszt kształcenia
córki.

' Działka daje nam wyżywienie.
Jest to „zakład pracy" żony, przy
mojej pomocy. Poza własnymi po-
trzebami (choć ubiegły rok był trud-

ny) sprzedaliśmy państwu ok. 700

kg żywca wołowego, 2 tuczniki (ok.
250 kg) i ponad 2 tony pszenicy.
Nie liczę drobiu, jaj, mleka, owocow

i warzyw. Chowamy dwie maciory,
sprzedając ok. 30 prosiąt rocznie.

Są to osiągnięcia produkcyjne wyż-
sze od niektórych u średnio- i pel-
norolnych gospodarzy.

Zgodnie z zaleceniem „praca albo

ziemia", chcąc zrezygnować z zie-
mi musiałbym otrzymać takie wy-
nagrodzenie za pracę, które pozwoli-
łoby mi utrzymać rodzinę. Musiał-

bym również otrzymać mieszkanie
w mieście. Ale za co? Wbrew bo-
wiem pozorom życie na wsi — gdy-
by nie gospodarstwo — jest droż-
sze niż w mieście. Ba, gdzie na wsi

kupisz mięso lub wędliny? Nawet
mleka nie kupi. Gospodarz całą gę-
bą odstawiając mleko do mleczarni,
nie będzie ( i słusznie) parał się z

odlewaniem kilku litrów w małe

naczynia. Robotnik więc, który nie
ma na wsi ziemi, nie ma po co tam

mieszkać Ważne jest chyba to, czy
ten chłoporobotnik jest w danym
zakładzie potrzebny i czy dobrze

pracuje, a na wsi — jak prowadzi
swą działkę? A może po przeprowa-
dzeniu badań okaże się, że i na wsi
i w zakładzie pracy góruje on zale-
tami nad pozostałymi? Boczegozmu
żałować, czy zazdrościć? Pracy?

.Nie jestem chłoporobotnikiem. —

Pisze KAZIMIERZ PSZENICZNY z

Płocicz w pow. Sępólno Krajeńskie
- ale nas, rzemieślników pracują-
cych na wsi można by nazwać chło-

po-rzemieślnikami. Jestem z zawo-

du kowalem Warsztat swoj otrzy-
małem w 1053 r. Nastąpiło to to wy-
niku likwidacji
Dla zachęcenia mnie (i wiciu innych
rzemieślników) przydzielono mi w

dzierżawę 2 ha ziemi, tzw. działkę
rzemieślniczą. Wspomnianą działkę
chcTałem nabyć na ^nosc ae

2oodu na to me otrzymałem, bo to

jlst grunt PFZ. Zapewniono . mnie

Safże tę działkę będę użytko-
wał tak długo, jak będzie mi to po-
trze bne Po 20 latach użytkowania
Zmi dzierżawa została mi odebra-
ni podobny los spotkał kilku in-

nych użytkowników.
Zastanawiam się, co mam dalej

robić, gdyż dochody uzyskuanej
kuźni są dla utrzymania jodany
niewystarczające. Ponadto ziemia ta

stanowiła warsztat pracy mojej zo-

ny. Dla przykładu podaję, że na

wspomnianych 2ha hodowałem
przeciętnie rocznie od 10 do 12
tuczników, krowę i. jałowicę oraz

drób. Średnio dostarczałem rocznie
do punktu skupu w przeliczeniu na

1 ha ca 700 kg żywca rzeźnego oraz

co drugi rok jałowicę — nie licząc
tego, co zużytkowałem na własne
potrzeby.

Na pewno nie jest wskazane dzie-
lić całą ziemię na paski po 2 ha.
Ale w Płociczu, który ma w użytko-
waniu ok. 2 tys. ha, zostawienie
dla działkowiczów 30 ha byłoby z

korzyścią i dla nich t dla państwa,
bowiem wszyscy oni utrzymywali
ziemię w wysokiej kulturze, uzysku-
jąc bardzo dobre plony. Licząc na

trwałą dzierżawę zakupiłem materiał
budowlany na budynek inwentarski
i w br. miałem go postawić. Obec-
nie nie wiem co robić. Pieniądze
wydane, dzierżawa odebrana, a ja
będę musiał szukać pracy gdzie
indziej, rolnicy zaś tutejsi zostaną
bez kowala".

„Pracuję jako pracownik fizyczny
w warsztatach remontowych — pi-
sze K. TABOR z pow. tarnowskiego.
— Moim zdaniem są chłoporobotni-
cy, którym nie jest potrzebna praca
poza gospodarstwem. Przykładowo
w naszym zakładzie pracują i tacy,
których nie można chyba nazwać

chłoporobotnikami, a wyłącznie rol-
nikami. Mają oni od 6 do 15 ha zie-
mi i w domu, poza nim i żoną, nie
via nikogo do pracy w gospodar-
stwie. Jeśli się więc ma większe go-
spodarstwo, powinno się wybrać
jedno: albo gospodarstwo, albo pracę
w zakładzie. Bo i gospodarstwo u

tych chłoporobotników jest opu-
szczone i robotnikami też najlep-
szymi nie są".

JEST DUŻO LEPIEJ, ALE...

„Pochodzę z podkieleckiej wsi, z

której codziennie do pracy W Kiel-
cach dojeżdża dziesiątki osób —

czytamy w liście BOLESŁAWA CE-
DRO z Kielc — rozmawiam z nimi,
a czasami tym samym samochodem
udaję się do rodziny. Ponadto zaraz

po wojnie sam byłem robotnikiem
leśnym kolejki wąskotorowej i ka-
mieniołomu, • a jednocześnie po POr
wrocie wykonywałem różne prace W

gospodarstwie rolnym rodziców.
Różnica między moimi warunkami
pracy jako chłoporobotnika zaraz po

wojnie, a obecnymi jest kolosalna
i to pod każdym względem. Ja cho-
dziłem do pracy pieszo, dziś po chło-
porobotników przyjeżdżają autobu-
sy, dostają oni ubrania robocze, ma-

ją prawo korzystania z pełni praw

socjalnych. Ale czy korzystają z

tych praw? Otóż najczęściej nie w

pełni — rzadko biorą skierowania
na wczasy pracownicze, do sanato-

riów, czy na leczenie profilaktyczne,
nie chodzą do zakładowych domów

kultury na imprezy, nie wysyłają
dzieci na kolonie. Dlatego zakłady
pracy powinny znaleźć formułę po-

mocy dla tej kategorii robotników".

JÓZEF SADOWSKI z Siennicy,
z pow. Mińsk Maz. pisze:

„Trudno dzisiaj wyobrazić sobie
funkcjonowanie wielu zakładów bez
zatrudniania chłoporobotników. Są
pracownikami, którzy nie wysuwają
żądań, rzadko kiedy dochodzą swo-

ich praw. Nie walczą o wczasy,

miejsca na wycieczce, odstępują bi-
lety do cyrku < teatru. Ale czy tak
być powinno, czy nie są oni w pew-

nym stopniu pokrzywdzeni?

Zakłady" pracy powinny znaleić
sposób, stwarzający możliwość wy-

korzystania przypadającej na chło-
porobotników części funduszu so-

cjalnego. Mogłyby one przekazać
pewną kwotę lub określone środki
na budowę dróg wiodących do wsi,
w których mieszka dużo chłoporo-
botników, partycypować w budowie
— wznoszonych coraz częściej we

wsiach czynem społecznym — wiej-
skich domów kultury, remiz stra-

żackich, obiektów sportowych, bądź
zakupić książki do wiejskiej czy

gminnej biblioteki, pomóc w wypo-
sażeniu przedszkoli, szkół wiejskich...
Zakłady pracy, w których pracuje
większa liczba chłopów z danej gmi-
ny, powinny wnosić opłaty na fun-
dusz gminny".

Oto przegląd głosów chłoporobot-
ników. Potwierdza on w dużym
stopniu stanowiska wyrażone przez
naukowców w dyskusji redakcyjnej.
Wnosi jednak — jak sądzę —

pewne

elementy nowe. Wskazuje na aktu-
alne '

rozwojowe tendencje tkwiące
w tej grupie społecznej. Wskazuje
jak bardzo potrzebne jest tu rozwa-

żenie ze strony państwa możliwości

efektywniejszego wykorzystywania
umiejętności chłoporobotników za-

równo w zakładzie pracy, jak i w

niewielkich zazwyczaj gospodar-
stwach rolnych.

EUGENIUSZ JABŁOŃSKI

PS. Niektóre nazwiska 1 adresy auto-
ri*w cytowanych listów, na Ich tyczenie,
zachowane zostały do wiadomości Re-
dakcji.

W dyskusji nad dwuzawodowoś-
ciq w Polsce wyłoniły się dwie
pierwszoplanowe, moim zdaniem,
sprawy: racjonalna z ogólnospo-
łecznego punktu widzenia loka-
lizacja miejsc zamieszkania lud-
ności oraz stopień, w jakim lud-
ność dwuzawodowa akceptuje
swojq pracę w dwóch zawodach.

JEDNĄ z głównych przyczyn

współczesnej migracji ludności

jest brak miejsc pracy dla ludzi
o określonych kwalifikacjach w ich
miejscu zamieszkania przy jedno-
czesnym zapotrzebowaniu na pracę
w innych ośrodkach. Inną z głów-
nych przyczyn migracji jest teryto-
rialne zróżnicowanie zarobków spo-
wodowane nierównomiernym roz-

mieszczeniem gałęzi i działów pro-
dukcji. oferujących wyższe wyna-

grodzenie za pracę. Oba te czynniki
mogą powodować albo zmianę miej-
sca zamieszkania, albo dojeżdżanie
do pracy. W pierwszym przypadku
mówimy o migracji „stałej" lub „de-
finitywnej" . w drugim natomiast

przypadku używamy terminu „mi-
gracja wahadłowa". Migracja waha-
dłowa przy istnieniu odpowiedniego
transportu może spełniać taką samą

rolę względem miejsc pracy, jaką
spełnia migracja stała. Patrząc w

sposób wąski, wyłącznie 'od strony
terytorialnie określonego zapotrze-
bowania na pracę, możsmy migra-
cję stałą i wahadłowa traktować
jako dwie formy rekrutacji kadr.

KIEDY DOJAZDY SĄ
OPŁACALNE

Ze zbadania kosztów budownictwa

mieszkaniowego w Płocku oraz ko-
sztów dojazdu do Płocka wynika,
że migracja wahadłowa z rolnictwa

je3t opłacalna tylko do pewnej od-

ległości dojazdów wynoszącej rocz-

nie nie więcej niż 10146 km, tzn.

nie więcej niż 36,2 km dziennie w

obie strony.
Całkowity koszt wybudowania

.przeciętnego mieszkania w ramach

r.ajtańszego. masowego budownictwa
w Płocku (osiedle „Tysiąclecie") wy-
nosi 164 tys. zł ł ). Jeżeli koszty te

zmniejszymy o przeciętną wartość
mieszkań, które chłopi-robotnicy po-

zostawiliby na wsi. przenosząc się
do miasta i stając się robotnikami,
to otrzymamy kwotę 114 tys. zł2),
które można uważać za koszty spo-
łeczne netto budownictwa mieszka-

niowego ponoszone wówczas, gdy
statystycznie przeciętna rodzina
chłopsko-robotnicza migruje ze wsi
do miasta. Zasobowi 114 tys. zł przy

stopie transformacji 6 proc. odpo-
wiada Więc strumień roczny w wy-
sokości 6 840 zł. Sumę tę można dla

rejonu płockiego uważać za górną
granicę kosztów w przeliczeniu na

jednego dojeżdżającego, jakie może-

my bez strat,ponosić z ,powodu .mi-

gracji wahadłowej.
Mówiąc o konieczności dojazdów

do miejscowości, w których są zlo-
kalizowane zakłady pracy, mam na

myśli nie konieczność, która wynika
z istniejącej sytuacji w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego i rozwo-

ju usług, lecz przymus niejako wyż-
szego rzędu, wynikający z przesła-
nek ekonomicznych: niepodporząd-
kowanie się takiemu przymusowi
powoduje określone straty ekono-
miczne.

A więc migracja wahadłowa jest
ekonomicznie korzystną formą po-

zyskiwania ludzi z rolnictwa w rejo-
nie płockim wówczas, gdy migrują
osoby, mieszkające nie dalej niż 18
km od miejsca pracy. Względy eko-
nomiczne przemawiają natomiast za

tym, żeby ludność mieszkająca w

większej odległości od zakładu pra-

cy migrowała na etała do miejsco-
wości bliższych miejsca pracy, a

najlepiej do samego Płocka.

Najniższe koszty budownictwa

blokowego w miejscowościach bada-
nych zaobserwowano w Łomży. Cał-
kowity koszt przeciętnego mieszka-
nia wynosi tam 126,5 tys. zł. co w

przeliczeniu na roczny strumień ko-
sztów przy stopie transformacji 6
proc, wynosi 4 590 li3). Tam wfęc
dojazd do pracy nie powoduje strat

przy odległości nie przekraczającej
11 km. Przy dalszej odległości bar-
dziej korzystna ekonomicznie jest
migracja stała.

CZY MIASTA WCHŁONĄ?

Wybierając migrację stałą należy
uwzględnić stopień, w jakim miasta

potrafią wchłonąć dodatkową lud-
ność. Chodzi tu nie o fizyczne mo-

żliwości budowania nowych, miesz-
kań. lecz o zmiany kosztów jednost-
kowych nowo budowanych miesz-
kań. jakie mogą wystąpić wraz ze

wzrostem miasta. Wielu autorów
sugerowało, że koszty jednostkowe
miasta rosną wraz z jego rozwojem

standardzie mieszkaniowym, zaś ko-

szty dowożenia ludzi do pracy trze-

ba będzie w całości zaliczvć do ko-
sztów społecznych netto migracji ze

wsi do miasta. Migracja wahadło-
wa będzie wtedy nieopłacalna bez

względu na odległość dojazdów do
pracy.

Marek Kłodziński z naciskiem
podkreśla. że jednoznaczna orienta-

cja zawodowa w naszych warun-

kach jest niemożliwa. Podstawowym
argumentem przytaczanym przez
niego są kłopoty z zatrudnieniem
kobiet w mieście. „Nawet jeśli po-

wstałyby warunki masowego prze-
siedlenia chłopów-roliotników w po-
bliże zakładu przemysłowego — pi-
sze on — powstanie problem zatrud-
nienia ich żon. których miejscem
pracy było gospodarstwo rolne" 4 ).

Problem zatrudnienia kobiet w

miastach, zwłaszcza w miastach,
które są ośrodkami rejonów uprze-

mysłowionych — to przede wszyst-
kim problem usług. Icb rozwój jest
więc niezbędny nie tylko ze wzglę-
du na to, ie niedomagania handlu
czy gastronomii jak również brak
niższego personelu w placówkach

cz

Ic
MAREK MUSZYŃSKI

Jest wynikową decyz'l podjętych w

ramach gospodarstw cl nilowych. Do-
chód z gospodarstwa rolnego razem

z dochodom spoza gospodarstwa,
między innymi z pracy zarobkowej,
stanowią w sumie dochód osobisty
rodziny chłopskiej, który moinft
uważać za ekonomiczny cel Je] akty-
wności zawodowej w rolnictwie 1

poza rolnictwem.

Załóżmy, że tylko dwa kierunki
aktywności zawodowej, a mianowi-
cie rolnictwo 1 przemysł, wchodzą w

rachubę z tym, że różnią się zasad-
niczo lokalizacją miejsc pracy. Mak»
symalizacja dochodu osobistego Jest

wtedy maksymalizacją wielu funk-
cji. Uwzględnić tu trzeba czas pracy
w rolnictwie, czas pracy w. prze-

myśle, opłatę pracy w rolnictwie,
opłatę pracy w przemyśle, koszty
mieszkania finansowane z dochodów
osobistych oraz koszty dojazdów fi*
nansowane z dochodów osobistych.

Ludzie najczęściej zmierzają do
osiągnięcia całokształtu indywidual-
nie. subiektywnie rozumianych ko-

rzyści. O tych korzyściach mogą de-
cydować elementy wymierne l nie-
wymierne. mogą decydować elemen-

ty postrzegane przez wszystkich,
zrozumiałe dla wszystkich, lak rów-
nież elementy, których wagę uznają
tylko niektóre jednostki.

Orientację zawodową oraz wybdr
miejsca zamieszkania ludności dwu-
zawodowej kształtuje wiele przesła-
nek. Przesłanki te wymagają bar-

dziej dokładnego zbadania niż to

uczyniono dotychpzas. Trzeba przede
wszystkim zbadać stosunek ludności
dwuzawodowej do migracji stałej 1

migracji wahadłowej. Zbadanie tych
postaw ludności dwuzawodowej
umożliwiłoby naukowe naświetlenie
kwestii, w jakiej mierze IudnoSĆ
dwuzawodowa skłonna Jest ta-

akceptować migrację stalą do mia*
sta i zrezygnować z pracy w rol-
nictwie.

Z obliczeń przeprowadzonych w

Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN wynika, że z punktu widzenia

racjonalności ekonomicznej, prze-

ciętnie biorąc w skali województw,
ludzie nie powinni dojeżdżać z od-
ległości dalszej niż 15 km.

GRANICA OPŁACALNOŚCI DOJAZDÓW
DO PRACY W POSZC2t?G0LN*CH

WOJEWÓDZTWACH

szybciej niż proporcjonalnie, lub że

„najtańsze'' są miasta średniej wiel-
kości. Poglądy te szeroko się rozpo-

wszechniły. Jednakże prowadzone w

tym czasie badania pozwalają za-

kwestionować ogóiną zależność mię-
dzy rozmiarami miasta a pełnymi
kosztami budownictwa mieszkanio-

wego. Koszty te determinuje kon-
kretna sytuacja w danym mieście,
na którą się składa dotychczasowe
wykorzystanie terenów przydatnych
do zabudowy oraz dotychczasowe
wyposażenie w urządzenia sieciowe

(gaz. woda. ciepło). Trudno jest mó-
wić o jakiejś generalnej zasadzie w

tym zakresie.

Podane zestawienie kosztów do-
wożenia i kosztów budownictwa

mieszkaniowego jest uproszczone

przede wszystkim dlatego, że zakła-
da niezmienność warunków miesz-

kaniowych i poziom rozwoju usług
na wsi. co słusznie podkreśla Józef
Balcerek w artykule „Prawo do sa-

mookreślenia" („Życie Gospodarcze"
nr 24 z 1973 r.) . Jeżeli różnice mię-
dzy miastem a wsią mają być wy-
równane. to powstanie konieczność
tworzenia drogiej, bo rozproszonej
infrastruktury technicznej i społecz-
nej w osiedlach wiejskich. Pelńy
koszt mieszkania na wsi (budownic-
two jednorodzinne, rozproszone) bę-
dzie wówczas prawdopodobnie wyż-
szy niż w mieście przy tym samym

zdrowia 1 kultury stanowi już dziś
silnie odczuwalną barierę poprawy
warunków naszego życia, ale rów-
nież i z tego względu, że jest to nie-

zbędne dla równowagi podaży
miejsc pracy dla mężczyzn i kobiet,
ie wpłynąć też moń na przyspie-
szenie migracji stałej ze wsi do
miasta.

WYNIKOWA
INDYWIDUALNYCH DECYZJI

Trzeba' jednak podkreślić, że brak

pracy dla kobiet w mieście nie

zmniejsza napływu ludności wiej-
skiej do ośrodków uprzemysławia-
nych w celu osiedlania sie na stałe.

Podejmując decyzje dotvczące orien-

tacji zawodowej i zmiany miejsca
zamieszkania, ludzie w duże? mie-
rze kierują się maksymalizacją do-
chodu na rodzinę. I tu tkwi sedno

drugiej z najważniejszych spraw: w

jakiej mierze ludność dwuzawodowa

akceptuje swoją pracę w dwóch

różnych zawodach przy pozostaniu
w dotychczasowym miejscu zamiesz-
kania.

Kształtowanie rozmiarów ludności
dwuzawodowej jest przedmiotem
polityki gospodarczej i soolecznej.
Jednakże rezultaty tej polityki, li-
czebność chłopów-robotników na wsi
i ludności dojeżdżającej w kraju

Łp. Województwo OdegloMŁp.
w Urn

1. Białostockie , . 14.2
2. Bydgoskie •

. . 13.8
3. Gdańskie . , . 12,8
4. Katowickie . . 13.8
5. Kieleckie . . . 13,6
K. Koszalińskie . . 14,$
7. Krakowskie . • ... . 12,8
8. I ubelskie . . . 13,7
9. rórfzkic . . . 12,9

10. Olsztyńskie . . . 13,«
11. Opolskie . . . 13,9
12. Poznańskie . . B.13,8
13. Rzeszowskie . . 13,8
14. Szczecińskie . . 12.1
15. Warszawskie . . 13,1
16. WrocławsSie . . 12,1
17. Zielonogórskie . • • . 13,0

Źródło: Obliczenia własne na podsta-
wie danych sprawozdawczości PKS 1
Ęrzed^ąbjpjptw tyidowlanych.

W przypadkach, gdy mieszkają
oni pracy, powinni
zmienić swoje miejsc? zamieszkanie
na położone bliżej miejsca pracy.
Ale nie wiemy, czy zechcą to uczy-
nić i to właśnie trzeba zbadać.

1) W kwocie tej mteszczą się między
innymi koszty infrastruktury technicznej
i społecznej oraz oprocentowanie Środ-
ków zamrożonych w czasie budowy.
Oprocentowanie liczono według stopy
6 proc.

2) Na podstawie informacji zawartych
w Ankiecie Wiejskiej 1971 r.. którą Za-
kład Badań Rejonów Uprzemysławianych
PAN przeprowadzi w rejonie płockim
1 miławskim można wnioskować, ze prze-
ciętna wartość mieszkania chłopów-ro*
botników wynosi około 99 tys. a.

3) Poszukując tanich form Budownic-
twa w mieście nie możemy wykraczać
poza budownictwo blokowe.

<) M. Kłodziński, „Pełna orientacja M
razie niemożliwa". . , 2ycle Gospodarcit"
nr24z1973r.

.
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ROLNICZA TRYBUNA

WARUNKI PRZEBUDOWY ROLNICT
ARTYKUŁ DYSKUSYJNY

Punkiem wyjścia niniejszego artykułu sq następujące założenia:

1. Głównym zadaniem rolnictwa jest maksymalne zaspokojenie
potrzeb rynku w artykuły żywnościowe w oparciu o ich krajowq
produkcję. Sprostanie popytowi na rynku zależy od wielkości

towarowej produkcji netto. Doceniajqc kwestię uspołecznienia
ziemi, głównym problemem jednak sq rozmiary produkcji, do-

starczanej przez uspołeczniony sektor rolnictwa. Problem rów-

nowagi rynkowej wymaga, by państwo miało w swojej dyspo-
zycji minimum 40-50 proc. masy towarowej, głównie artyku-
łów mięsnych i zboża. Produkcji tej powinien dostarczyć sek-

tor uspołeczniony. Pozwoli to uniezależnić się od gospodarki

chłopskiej oraz będzie miało zasadniczy wpływ na stymulowa-
' nie tej produkcji w gospodarce chłopskiej, a następnie będzie

miało istotne znaczenie w procesie socjalistycznej przebudo-
wy rolnictwa. Dla realizacji tego celu powinna być umocnio-

na produkcja sektoro socjalistycznego w okresie najbliższych
dwóch 5-latek, w różnych jego formach.

2. Chłopsko gospodarka indywidualna wykazuje nadal okreśłonq
zdolność produkcyjną, która powinna być całkowicie wykorzy-
stana. Rezerwy produkcyjne gospodarki chłopskiej sq faktem

niezaprzeczalnym, jednak ich skala ulega systematycznemu
i nieodwracalnemu zmniejszaniu. Dlatego sektor indywidualny

KONRAD BAJAN

będzie stopniowo przyjmować pozycję uzupelniajqcq w zabez-

pieczeniu podstawowych wielkości produkcji rynkowej.
3. Przebudowa socjalistyczna rolnictwa w stosunku do gospodar-

ki chłopskiej powinna nadal pozostać procesem ewolucyjnym.
4. Racjonalna polityka rolna, w tym i przebudowy rolnictwa, nie

jest możliwa bez regionalizacji rozwiqzań. Zróżnicowanie wa-

runków spoleczno-ekonomicznych, różny stopień rozwoju rol-

nictwa, struktury agrarnej, wyposażenia technicznego, ilości

rqk do pracy i szereg innych czynników - tworzą nie tylko róż-

ne uwarunkowania, lecz wymagają także odmiennych, a prze-

de wszystkim dostosowanych do konkretów rozwiązań.

Z
ESPÓłi czynników natury hi-

storycznej, ekonomicznej i poli-
tycznej zadecydował, że socjali-

styczna przebudowa rolnictwa w Pol-
sce przyjęła ewolucyjny charakter.
W strategii działania przyjęto stop-
niowość rozwiązań, które w całości

przybliżają socjalistyczną rekonstru-

kcję, nie tracąc z pola widzenia po-

ziomu produkcji rolnej. U podstaw
stopniowych rozstrzygnięć na rzecz

socjalizmu leży teza, że gospodarka
chłopska zachowuje w okresie przej-
ściowym znaczne możliwości rozwo-

ju produkcji rolnej. Praktyka pot-

wierdza, że gospodarka chłopska dy-
sponuje jeszcze rezerwami produk-
cyjnymi. Oczywiście rezerwy te nie

są nieograniczone. Ich uruchomienie

zapewnia polityka intensyfikacji.
Uzyskiwany wzrost produkcji rolnej
jest połączony ze stale wzrastającymi
nakładami materialno-pieniężnymi.

Zwiększenie nakładów na produk-
cją rolniczą obciąża dodatkowo bi-

lans płatniczy gospodarstw rolnych,
wyrównanie którego równoważone

jest nie tylko' przyrostem produkcji,
lecz także polityką państwa zabez-

pieczającą jej opłacalność. Jednakże

tempa wzrostu dochodów wsi do nie-

dawna było trzykrotnie niższe niż
ludności pracującej w sektorze uspo-

łecznionym. Zasadniczym zwrotem w

sytuacji materialnej wsi były decyzje
podjęte po 1970 r. poprawiające wa-

runki ekonomiczne dla produkcji rol-

nej, a także likwidacja dostaw obo-

wiązkowych. W tych warunkach

wzrosła również inwestycyjna zdol-
ność wsi.

Dokonane zmiany w ekonomicz-

nych warunkach produkcji spowodo-
wały dynamiczny przyrost produkcji
rolniczej. Ma to miejsce szczególnie
w dziale produkcji zwierzęcej, trzo-

dy chlewnej, bydła, drobiu. Wzrosły
również procesy inwestycyjne w go-

spodarce chłopskiej. Są to ewiden-
tne oznaki reagowania rolnictwa na

warunki poprawiające opłacalność
produkcji.

Wykorzystanie istniejących rezerw

produkcyjnych obecnej struktury rol-
nictwa leży w interesie ogólnospołe-
cznym, szczególnie w sytuacji, kiedy
trzeba dokonywać wyboru, na jakie
cele przeznaczyć środki finansowe.

Priorytet rozwoju przemysłu przed
rolnictwem jest w pełni uzasadniony,
bowiem bez nowoczesnego przemysłu
nie może być nowoczesnego rolnic-

twa.

Znaczenie industrializacji jest jak
wiadomo bardzo szerokie: dla kwe-

stii rolnej daje ona dwa główne do-

brodziejstwa: zmienia stosunki de-

mograficzne przejmując zbędną si-

łę w rolnictwie, oraz zabezpiecza po-

stęp naukowo-techniczny.

Społeczna istota socj alistycznych
przeobrażeń w rolnictwie polega na

takim układzie stosunków, by nowe

zapewniały wyższy etap rozwoju w

stosunku do formacji starych. Jeśli
w indywidualnej drobnej gospodarce
rolnej nie można w pełni wykorzy-
stać nowoczesnej techniki, to two-

rząc nowy system przedsiębiorstw
socjalistycznych musimy, oprócz
koncentracji ziemi, zabezpieczyć od-

powiedni poziom postępu techniczne-

go. Ewentualne dysproporcje na nie-

korzyść postępu technicznego sta-

noisHą waztią przyczynę trudności

'nltyjtefió systemu uspołecznionych
tospodarstw. Tego zaś bez uprzemy-

słowienia nie można dokonać.

Gospodarka indywidualna jest dla

nas faktem obiektywnym, zaś chłop
polski był i pozostaje sojusznikiem
klasy robotniczej, co stanowi pod-
stawę trwałości ustroju socjalistycz-
nego. Historia walki chłopów o zie-

mię uwieńczona została reformą rol-

ną. Wieś czynnie wsparła cały pro-

ces socjalistycznego budownictwa.
W warunkach doniosłych przemian
dla kraju poprzez walkę o utrwa-

lenie władzy oraz uprzemysłowienie
powstały i. umocniły się nowe treści

sojuszu robotniczo-chłopskiego. Wła-

śnie dlatego rekonstrukcja rolnictwa
nie może być dokonywana wbrew

chłopom, lecz przy ich czynnym

wsparciu. Wymaga to cierpliwego,
ale i konsekwentnego działania na

rzecz socjalistycznych przemian. Dla
dokonania socjalizacji potrzebne są

nam odpowiednie przesłanki i zna-

jomość warunków, w jakich dzia-

łamy. Omówimy je pokrótce.

P
RODUKCYJNE możliwości go-

spodarki chłopskiej wysuwają
się na pierwsze miejsce. Istota

pojęcia „rezerwy" w drobnotowaro-

wej gospodarce chłopskiej w warun-

kach Polski dotyczy kilku zasadni-

czych kwestii. Zwróćmy na nie ko-

lejno uwagę.

Aktualnie w rolnictwie zatrudnio-

ne jest 29,5 proc. ogółu zatrudnio-

nych. Dział ten dysponuje więc du-

żymi rezerwami pracy, na 100 ha

użytków rolnych przypada około 30

osób zawodowo czynnych. Tak duże

nasycenie pracą żywą stwarza obiek-

tywne przesłanki, przy zwolnionym

rozwoju techniki, uzyskiwania tań-

szej produkcji. Nadmiar siły robo-

czej może być użyty do intensyfiko-
wania produkcji rolnej, a co zatem

idzie, uruchamiania istniejących pro-

dukcyjnych możliwości gospodarstw

chłopskich.

W gospodarce chłopskiej mamy

skupiony ogromny majątek rzeczo-

wy, są to: zabudowania inwentars-

skie, urządzenia gospodarcze oraz

wyposażenie w maszyny i narzędzia.
Tak np. szacunkowa pojemność po-

mieszczeń dla hodowli trzody chlew-

nej wynosi ok. 16—17 min sztuk trzo-

dy chlewnej, 11—13 min sztuk bydła
itp. Jeśli zestawić ten majątek rze-

czowy gospodarstw chłopskich z o-

siągnięciami, jakie uzyskała wieś w

okresie władzy ludowej, tj. elek-

tryfikację, meliorację, rozbudowę
dróg, nowym budownictwem — to

okaże się, że wieś dysponuje znacz-

nymi potencjalnymi możliwościa-
mi w sferze produkcji. W zestawie-
niu z zasobami siły roboczej, tworzy
się wartość, której nie można nie

doceniać.

Możliwości produkcyjne ziemi

znajdującej się w rękach chłopskich.
Poziom produkcyjności ziemi chłop-
skiej na skutek szeregu czynników
był, a w niektórych rejonach kra-

ju jest do dziś dnia bardzo niski,
pomimo tego, że gospodarka ta dy-
sponowała w nadmiarze niektórymi,
bardzo ważnymi czynnikami produk-
cji (np. siłą roboczą, nawozami orga-

nicznymi). Niedorozwój bazy techni-

cznej, brak . kultury rolnej przesą-

dzały o niskiej produkcyjności ziemi.

Uruchomienie rezerw tkwiących w

zasobach ziemi okazało się w prak-

tyce naszej polityki rolnej w pełni
możliwe i to w stosunkowo krótkim

okresie czasu. Problem możliwości

produkcyjnych w gospodarce chłop-
skiej sprowadza się więc do takiej
relacji czynników produkcji, aby przy

istniejących warunkach struktury
agrarnej, stosunkach pracy i posia-
danych trwałych środkach produkcji
— osiągnąć możliwie maksymalny
wzrost produkcji rolniczej. Oznacza
to z jednej strony istnienie rezerw

produkcyjnych, a z drugiej — okre-
ślone ich granice w gospodarce chłop-
skiej. Istnienie rezerw można uznać

dotąd, dopóki dodatkowy proces in-

westycyjny powoduje nie tylko
wzrost produkcji, lecz i pełną jego
opłacalność. Oczywiście w rozważa-

niach przyjmujemy założenie nie-

zmienności aktualnej struktury
agrarnej. Jeśliby np. następowa-
ło zjawisko powiększania się go-

spodarstw chłopskich, zmiany w

układzie czynników produkcji
przesuwałyby się w kierunku

zwiększonych ' możliwości Zasto-

sowania nowoczesnej techniki. Nie-
zależnie 1

'jednak od skali zmian w

strukturze agrarnej rezerwy pro-

dukcyjne w gospodarce chłopskiej za-

leżą od tempa wdrażania postępu
technicznego. Stopień wykorzystania
ziemi determinują dwa czynniki: po-

stęp techniczny i charakter struk-

tury agrarnej.

Wśród przesłanek socjalistycznej
rekonstrukcji rolnictwa niezmiernie

ważną pozycję zajmują warunki de-

mograficzne. Koncentracja produkcji
w rolnictwie jest wówczas uzasad-

niona, gdy towarzyszy jej wzrost

społecznej wydajności pracy, a to,

jak wiadomo, obok sił wytwórczych
wiąże się z ilością zatrudnionych w

rolnictwie. Jeśli koncentracja ziemi

połączona jest z postępem technicz-

nym, wówczas występują warunki
do substytucji pracy żywej. Powsta-

jące wolne rezerwy siły roboczej
muszą mieć zapewnione inne miej-
sca pracy w działach pozarolniczych.
O ile takich możliwości nie ma, tem-

po socjalistycznej rekonstrukcji rol-

nictwa musi być wyraźnie ograniczo-
ne. W związku z przebudową rol-

nictwa, według różnych szacunków,
trzeba zmniejszyć liczbę zatrudnio-

nych w rolnictwie od 50 do 70 proc.

Zmniejszenie to może przynieść naj-
większe produkcyjne i społeczne ko-

rzyści, jeśli obejmie gospodarstwa
najdrobniejsze tj. o obszarze do 5—7

ha. Przy takim kierunku przemian
można utrzymać niezbędny dla go-

spodarki narodowej poziom produk-
cyjności gospodarki chłopskiej, a

równocześnie stworzyć przesłanki
dla celów przebudowy. Można więc
przyjąć, że tempo przemian ustro-

jowych w rolnictwie zależy wprost
od tempa zmniejszania się ludności

rolniczej.

O układzie warunków demografi-
cznych decyduje wiele czynników,
w tym głównie stopień uprzemysło-
wienia. Pomimo dynamicznego roz-

woju przemysłu, obecnie występujący
wyż demograficzny ogranicza możli-
wość wchłonięcia dodatkowej ilości

siły roboczej ze środowiska wiejskie-
go, mjOżliiwe to będzie dopiero w na-

stępnych pięciolatkach. Zrozumiałe

jest, że brak możliwości szybkiego
przesunięcia części ludności rolniczej

_ do innych zawodów hamuje obecnie

szerszą społeczną rekonstrukcję rol-

nictwa.

Obok Hiszpanii, Grecji i Jugosła-
wii posiadamy najgorszą strukturę
agrarną w Europie. Wysokie rozdro-

bnienie gospodarstw ogranicza sku-
teczność wielu działań na rzecz

społecznej rekonstrukcji rolnictwa,
dotyczy to głównie postępu technicz-

nego. W aktualnej sytuacji naszego

rolnictwa przeważająca część gospo-

darstw, mimo występujących ogra-

niczeń, może korzystać z obecnie do-

stępnego postępu technicznego i po-

nosić jego koszty.

Jednakże, już w obecnej sytuacji
powstają kategorie gospodarstw, któ-

re tracą możliwości samodzielnego
funkcjonowania. Mamy tu na uwa-

dze gospodarstwa ekonomicznie pod-
upadłe oraz część gospodarstw drob-

nych. Niezależnie od bezpośrednich
przyczyn, które powodują powstanie
tych grup gospodarstw, są one ka-

tegorią obiektywną i istnieć będą
dopóty, dopóki utrzymywać się bę-
dzie gospodarka drobnotowarowa.

Równocześnie konieczność pełnego
wykorzystania ziemi powoduje, że

każde wolne obszary, Jakie obecnie

powstają, niezależnie od źródeł po-

chodzenia oraz stopnia ich dotych-
czasowego wykorzystania, zmuszają
państwo do ich zagospodarowania
przede wszystkim w ramach uspo-

łecznionego sektora. Stąd proces two-

rzenia się rezerw ziemi w wyniku
rozpadania się gospodarki chłopskiej
nie pozostaje bez wpływu na tempo
socjalizacji rolnictwa. W dążeniu do

pełnego zagospodarowania ziemi du-

że jednolite masywy przejmować mo-

że jedynie państwo, spółdzielczość
produkcyjna, kółka rolnicze (głów-
nie w drodze tworzenia chłopskich
zespołów uprawy ziemi), lub inne

zrzeszenia rolników. W miarę wy-

czerpywania się rezerw produkcyj-
nych gospodarstw chłopskich, w tym
głównie na skutek różnych zasobów

siły roboczej, rozmiar ziemi wpły-
wającej do dyspozycji państwa bę-
dzie systematycznie wzrastać.

W warunkach istnienia rozwija-
jącej się bazy materialno-technicz-

nej jeszcze na etapie gospodarki in-

dywidualnej, konieczne jest odpo-
wiednie przygotowanie kadry spec-

jalistów dla róinych dziedzin dzia-
łalności nowoczesnego przedsiębior-
stwa. Równocześnie proces przebu-
dowy ustroju rolnego będzie utrud-

niony bez odpowiedniego przygoto-
wania i wychowania samych rolni-

ków. Chodzi więc zarówno o kadry
mogące zarządzać gospodarstwami
socjalistycznymi, jak i o świadomych,
światłych rolników mogących w

zmienionych warunkach zapewnić
wysoko efektywną produkcję. Postu-

lat ten spełnia dziś oświata rolnicza,
szkolenie zawodowe rolników, roz-

wijany postęp techniczny głównie
przez kółka rolnicze oraz środki ma-

sowego przekazu jak radio, telewi-

zja, prasa. Szczególnego znaczenia
nabiera rozwijająca się współpraca
sektora socjalistycznego z gospodar-
stwami chłopskimi, dzięki której
szczególnie młode pokolenie ma moż-

ność zapoznania się z nowoczesnymi
wzorcami gospodarowania.

Oprócz innych przesłanek socjali-
zacji rolnictwa, praca ideowo-wy-
chowawcza ^ajmjije jedno z poczes-

nych miejsc.' Byłoby bowiem daleko

iJącym uproszczeniem sprowadzanie
wszystkich przesłanek przebudowy
rolnictwa do kategorii ekonomicz-

nych lub organizacyjnych. Są bo-

wiem sytuacje, gdy czynniki natury
ekon cżnej nie są w stanie za-

stąpić, bądź nawet zrównoważyć po-

stawy i świadomości społeczno-po-
litycznej. Cechą ustroju socjalistycz-
nego jest, że wiele problemów spo-

łeczno-gospodarczych i politycznych
rozwiązuje się dzięki świadomemu

zaangażowaniu społeczeństwa, akty-
wu społęczno-politycznego 1 organi-
zacji społecznych. Pracy polityczno-
wychowawczej nie można zastąpić
sferą materialną. Świadomość tej
prawdy posiada ogromne znaczenie.

• Dlatego też praca ideowo-politycz-
na musi towarzyszyć polityce rolnej
na każdym etapie jej realizacji. Cho-

dzi o możliwie wysoki stopień świa-

domości naszych dzisiejszych zadań,
a równocześnie widzenie perspekty-
wy przemian, jakich w rolnictwie
trzeba będzie dokonać.

Rozwinięte, wysoko towarowe rol-

nictwo nie może istnieć bez rozbu-

dowanego, sprawnie funkejonujące-
ge-mdeeaft -uałBff proMNyjnyeit
ars* tuląc dl» ludności wsi. W .miarę
Sftgi&kiłft - procesów wytwórcżyMi
pracą uprzedmiotowioną, wzrasta ro-

la specjalistycznej obsługi, której nie

są w stanie zrealizować właściciele

gospodarstw chłopskich we własnym
zakresie. Dotyczy to takich dziedzin

jak: mechanizacja rolnictwa, chemi-

zacja, uszlachetnianie i wstępny prze-

rób produkcji, nowe metody techno-

logii i inne. W procesie kształtowa-
nia nowych socjalistycznych stosun-

ków stan infrastruktury w poważ-

nym stopniu warunkuje te zasadni-
cze przemiany. - Występują tu dwie
kwestie: pierwsza, to wzgląd na ko-
nieczność wdrożenia do produkcji
nowoczesnych osiągnięć nauki, tech-

niki, co bez specjalizacji zarówno w

sferze oprzyrządowania jak i obsługi
jest nie tyle niemożliwe, ile utrud-
nione i hamuje tempo wdrażania po-

stępu technicznego; po drugie, nasy-

cenie procesu wytwórczego w go-

spodarce indywidualnej pracą

uprzedmiotowioną jest możliwe pod
warunkiem przechodzenia tejże go-

spodarki od naturalnego samowy-

starczalnego charakteru do gospo-

darki towarowej. W innym przypad-
ku szybki postęp byłby niemożliwy,
konieczne są bowiem źródła pokry-
cia kosztów uprzemysłowienia pracy.

Roibudowa infrastruktury jest
ważnym determinatem socjalistycz-
nej rekonstrukcji rolnictwa, związa-
na jest jednak ze znacznymi koszta-
mi. Kosztów tych rolnictwo nie jest
samo w stanie pokryć. Realną alter-

natywą jest współudział w tworze-

niu infrastruktury na wsi organizacji
spółdzielczych, przemysłu i wszyst-
kich instytucji z rolnictwem zwią-
zanych.

P
RZEBUDOWA rolnictwa, to

także , jej koszty społeczne. Ko-

szty wymienia się często jako
główny warunek przebudowy rolnic-

twa. Podejście takie jest w pełni
uzasadnione: każda zmiana systemu
gospodarczego wymaga innego uz-

brojenia technicznego, wyposażenia
w trwałe i obrotowe środki produk-
cji. Dlatego przejście od niższych
do wyższych form gospodarowania-
wymaga nowych< bądź dodatkowych .

nakładów na modernizację prtoduRcji.
Oczywiście rolnictwo samo

:
nie jest

w stanie ponieść kosztów przebudo-
wy, konieczne staje się zaangażowa-

nie środków wytworzonych w ihnycH
działach gospodarki narodowej. Jest

to więc sprawa, jaką część dochodu

narodowego może państwo na ten

cel przeznaczyć. Obliczenia przepro-

wadzone w IER wskazują różne

wielkości, wszystkie powyżej jedno-
rocznego dochodu narodowego Pol-

ski,
t

Niezależnie od metody liczenia,
przebitkowa nie obejdzie się bez

znacznych kosztów. Jednakże ich

wielkość'zależy od formy przyszłe-
go ustroju; rolnego i stosowanej me-

tody przebudowy rolnictwa.

Po pierwsze, przebudowa rolnic-
twa powinna być kolejną fazą wzro-

stu rolnictwa, Co oznacza, że stopień
aktualnego zainwestowania w rol-

nictwie powinien być wliczony w

przyszły koszt globalny. Wymaga to

odpowiedniej polityki na etapie
przygotowawczym np. rozwoju ta-

kiej mechanizacji, która będzie
przydatna w przyszłym socjalistyez-
nrm^przędciąbiarstwie, bądź takiego

gystemp gospodarowania ziemią, abjc
w gospodarek chłopskiej nie docho-

dziło' do jej całkowitej dewastacji
itp. Liczenie kosztów, wychodząc z

pozycji zerowej, zakłada dewastację
całości substancji majątkowej go-

spodarki chłopskiej; taka hipoteza
nie jest słuszna.

Po drugie, rozmiar kosztów zależy
od przyjętej koncepcji przyszłego
ustroju rolnego np. potraktowanie
systemu pegeerowskiego jako wyłą-
cznej formy przebudowy czyni inne

relacje kosztów niż to będzie miało

miejsce przy zastosowaniu innych
form. Każde krańcowe rozwiązanie
jest mało racjonalne.

Po trzecie, uznawanie przy usta-

laniu kosztów przebudowy, że go-

spodarka chłopska jest najtańszą for-

mą, nie jest zgodne z rzeczywistoś-
cią. Aktualny stan struktury agrar-

nej nie jest możliwy do utrzymania
na dłuższą metę, zaś zmiana w kie-
runku koncentracji wymaga znacz-

nych kosztów.

Rachunek kosztów przebudowy
rolnictwa, aby odpowiadał rzeczy-

wistym możliwościom kraju, musi

uwzględniać wszystkie okoliczności

przebudowy. Od tego bowiem zależy
wybór koncepcji, a więc modelu

przyszłego ustroju rolnego.

Omówiono, jak sądzimy, istotniej-
sze przesłanki socjalistycznej -prze-

budowy rolnictwa; w konfrontacji
z ich aktualnym stanem rozwoju
wskazują, że nie mamy jeszcze peł-
nych warunków dla dokonywania
przyspieszonych procesów socjaliza-
cji rolnictwa. Konieczne jest więc
rozwiązanie szeregu problemów mie-

szczących się w pojęciu przesłanek
przebudowy, aby sam proces socja-
lizacji uznać można było za w pełni
przygotowany, a więc społecznie i

ekonomicznie uzasadniony.

Zespół warunków, w jakich znaj-
duje się nasza gospodarka narodowa

w tym i rolnictwo, decydują o tym,
że przebudowa ustroju rolnego mo-

że być dokonana tylko na drodze
stopniowych przeobrażeń. W proce-

sie tym mogą i powinny mieć miej-
sce różne rozwiązania, w zależności

od warunków, jakie określa kon-

kretna rzeczywistość wsi czy rejonu,
przy ścisłym uwzględnieniu poziomu
rozwoju gospodarczego kraju, a więc
i rozmiaru środków, Jakie na ten

cel może państwo przeznaczyć.
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KOffHHCIE
A KRAIE ROZWUAJACE SIE

Potężne, ekspansywne przedsiębiorstwa wybiegające swą działalno-
ścią poza tynek pojedynczego, choćby nawet najsilniejszego gospodar-
czo państwa kapitalistycznego, skupiają na sobie coraz częściej uwa-

gę badaczy.
Przedmiotem analizy jest ten aspekt polityki wielkich koncernów,

Który powoduje, ze współczesna gospodarka kapitalistyczna z między-
r,ar

i 0_ d °wej przekształca się w światową. (Por.: „Korporacje" — Ż.G.
nr 17'73") -

.

w sytuacji gdy z jednej strony występuje punkt widzenia i opty-
malna strategia wielkich monopoli, z drugiej zaś interesy gospodarcze
i polityczne rożnych państw będących terenem ich aktywności — nie-
trudno wyobrazić sobie możliwości ewentualnych konfliktów. Ale tu

celowe wydaje się przeprowadzenie wyraźnego rozróżnienia między
sytuacją w obrębie wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, a

położeniem parństw Trzeciego Świata.
W odniesieniu do tych pierwszych występuje swego rodzaju symet-

ria polegająca na tym, że strumień bezpośrednich inwestycji płynie w

obu kierunkach, przy czym w miarę dalszego rozwoju tendencja do

wyrównywania się pozycji np. Europy zachodniej i USA a także Ja-

ponii powinna się nasilać. Z tego więc względu w obrębie tych państw
kwestią wypracowania .kompromisowego modus vivendi godzącego
Politykę poszczególnych krajów z interesami przedsiębiorstw między-
narodowych nastręczać może mniej kłopotów.

Jeżeli natomiast idzie o kraje rozwijające się, to ich pozvcja jest
kupeitue odmienna. Obroty największych korporacji przewyższają kil-
kakrotnie produkt narodowy brutto wielu rozwijających się krajów
świata. Znajduje to swe odbicie w relacji sił zainteresowanych stron,
co może ujawnić! śię w sytuacji konfliktowej. Nic tedy dziwnego, że

przykładowo oferty Forda i General Motors dotyczące uruchomienia

produkcji samochodów osobowych w szeregu państw Azji onłudniowo-
- wschodniej nie zostały przez rządy tych krajów zaakceptowane. Głów-

ną przyczyną tych decyzji była obawa, że rządy nie będą w stanie kon-
trolować działalności tych wielkich międzynarodowych gigantów na

swoim terenię. Dlatego też kraje cierpiące na głód kapitału często
rezygnują z nadarzającej się możliwości zastrzyku inwestycyjnego.

Przypadający ńa kraje rozwijające się udział w łącznej wartości

prywatnych inwestycji dokonywanych przez kraje kapitalistyczne za

granicy wyniósł z początkiem 1971 roku ok. 30 proc., gdy jeszcze 20 lat
temu analogiczny wskaźnik sięgał 50 proc. Nie zmienia to jednak fak-

tu, że w wielkościach absolutnych nastąpił przyrost i w grę wchodzą
sumy bardzo poważne. Zmniejszającemu się udziałowi inwestycji w

przemyśle wydobywczym (co właśnie spowodowało spadek łącznego
udziału krajów słabo rozwiniętych w ogólnej sumie inwestycji zagra-

nicżriych) towarzyszy wzrost zainteresowania korporacji międzynaro-
dowych rozwojem przemysłu przetwórczego w krajach Trzeciego
Świata. W rezultacie obecnie łączne zagraniczne bezpośrednie inwe-

stycje w krajach rozwijających się w jednakowej mierze obejmują
przemysł wydobywczy i przetwórczy.

< Największa część, ponad połowa inwestycji zagranicznych dokona-
nych w Trzecim Świecie, przypada na obszar Ameryki Łacińskiej.

Jeżeli idzie o wartość zaangażowanego kapitału w krajach rozwija-
jących się na pierwszym miejscu znajdują się wielkie korporacje ame-

rykańskie. Pod koniec 1971 roku inwestycje amerykańskie w tych kra-

jach osiągnęły poziom 23 mld doi. W . Brytania jest drugim z kolei
czołowym eksporterem kapitału do państw Trzeciego Świata, przy

czym inwestycje firm brytyjskich na tym obszarze wynoszą ok. 6.5
mld doi. Na trzecim miejscu plasuje się NRF, której inwestycje w

państwach słabo rozwiniętych wynoszą stosunkowo niewiele, bowiem

1,'4 mld doL Warto także zwrócić uwagę na Janonię i jej inwestycje
silnie skoncentrowane w krajach Azji Płd-Wschodniej.

Zwróćmy też uwagę, że spośród 7 769 filii przedsiębiorstw obcych
założonych W krajach rozwijających się, ponad 7 000 stanowią przed-
siębiorstwa będące własnością wielkich przedsiębiorstw międzynaro-
dowych, których działalność prowadzona jest nierzadko w skali świa-

towej. Wprawdzie przedstawiciele państw kapitalistycznych, niejedno-
krotnie podkreślają, że mniejsze i średnie przedsiębiorstwa europej-
skie również aktywnie interesują się krajami Trzeciego Świata, to

jednak.w śwlefte. konkretnych(tianyeh statystycznych opinia tal® nie

znajduje pełnego potwierdzenia.
Jakie, są więfe< potencjalne źródła konfliktów 1 zagrożenia płynące

dla .krajów słabo rdżwinięty<rh z faktu podjęcia na ich-terenier^zia-»
łałrtośei-przez wielkie koncerny międzynarodowe? Przede wszystkim1
należy • stwierdzić, że ewentualne korzyści dodatkowego zastrzyku
kapitału są poważnie niwelowane w wypadku repatriacji zysków, dy-
widend czy nawet samego kapitału do kraju macierzystego danego
przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego bezpośrednie inwestycje obcego
kapitału mogą okazać się dosyć kosztowną metodą importowania no-

wych technologii, organizacji produkcji z zarządzania. Niejednokrot-
nie przy tym nowoczesne techniki produkcji nie odpowiadają specy-

ficznym warunkom tych krajów, a przede wszystkim nie są w stanie
radykalnie zmniejszyć nadmiaru niewykwalifikowanej siły roboczej.
Daje się przy tyrrt zauważyć, że w wielu wypadkach strumień produkcji
dostarczanej'przez filie przedsiębiorstw zagranicznych adresowany jest
przede wszystkim do nielicznych zamożniejszych średnich i wyższych
klas społeczeństwa krajów słabo rozwiniętych.

Równocześnie fakt. że niektóre spośród państw Trzeciego Świata
wesżły ria drogę socjalistycznego rozwoju, a przynajmniej wprowadzi-
ły newne elementy gospodarki socjalistycznej, iest powodem rozbież-
ności celów poszczególnych rządów a kapitalistycznych korporacji
międzynarodowych. Widać to zwłaszcza na przykładzie Chile (vide
sr^edni artykuł).

A przy tym w fazie pertraktacji i przygotowania kontraktów wiel-
ka rutyna zagranicznych managerów stwarza im znaczny handicao
w rozmowach z mniej doświadczonymi, a nierzadko i gorzej wykształ-
cnnvrni urzędnikami administracji krajów rozwijających się. W ta-

k: oi sytuacji po jakimś.czasie nierzadko okazuje się. że tymczasem ca
ł
e

se
v

to.ry ecspodarki popadły w zależność od zagranicznych monopoli.
Z kniei komora ci e międzynarodowe, jak gdyby przew'dujac w swej
stratni nieuchronność końca .nieskrępowanej prosperity, starają się
w krótkim okresie czasu zmaksymalizować osiagane korzyści, tym
samym pośrednio przyśpieszając narastanie konfliktu.

W obliczu tych trudności krąie słabo rozwinięte próbują wypraco-
wać nową formułę postępowania w stosunku do działających na ich
teren'e korooracj* międzynarodowych. Niektóre z krajów słabo rozwi-
n'>f

7*ch zaczynała wyraźn'e formułować zasadv obcych inwestycii na

ich terenfe, które mogą obejmować nie wszystkie gałęzie gospodarki.
Chodzi też o to, aby zagraniczne przpds'pbiorstwo udzieliło gwarancH,
że bodzie w stanie działać w sposób efektywny i przyczyniać się do
rozwoiu gospodarczego danego kraju. Równocześnie orzedsiebiorstwa

zagraniczne zobrtwiaznne sa dopuszczać lokalny kapitał do z5kładanvch

przez siebie filii óraż kształcić robotników i personel administracyjny.
W związku z tym następuje odejście nie tvlko cl zasndy 100 nroc.

kontroli przeds!ęb!orstw zagranicznych nad ich filiami w kraiaeh
Trz«-c

:

ego Świata', lecz i od praktyki posiadania orzez kapitał obcy
wiokszości. udziałów. Wśród krajów, które POWVŻS'P zasadv przviety
wym'eńmv przede wszystkim kraje Ameryki Łacińskiej oraz Indie,
Kenie, Pakistan i Filipiny.

Postanowienia te zmierzają również do ograniczenia czasu pobytu
ofcovch monoooli w krajach rozwijających się oraz do zaoewnienia tym
krajom możliwości ponownych pertraktacji w dowolnie wybranym
momencie. PV*vkładów na to dostarcza praktyka Andviskie"o Wsnńl-

nego Fvnku (BoJ'wia. Chile. Peru. Kolumbia i Ekwador). W podob-
nvm k'erunku zmi?-rzaia t«k*» rezolucje organizacv międzynarodo-
wych: ur*>wpłv TII sesji UNCTAD i rezolucja Rady Społecznej i Go-
snodarczel ONZ z sierpnia 1972.

Ob^f-wulemv i inne formy przeciwstawiania się krajów słabo roz-

w nietvch żarłoczności korpqracii międzynarodowych, przede wszy-

„tirrn ti' dziedżin?e wydobycia bogactw naturalnych. Bardzo poucza-
We Iest w tvm wzgledze doświadczenie organizacii państw ekspor-
tu

;
acvch rop? noftową - OPEC. a trzeba dodać. że nowo powstała

organizacja erupuiaca producentów miedzi CIPEC zmierza w podob-
ne° ślady (vide sąsiedni artykuł).

A co na to korporacje międzynarodowe, i stojące za nimi państwa?
Rzodv państw kapitalistycznych w dalszym ciągu popierać będą, o ile
fc/tvlWi możliwe, inwestycje swych przedsiębiorstw w krajach roz-

wiiaiacvch się. Najlepiej dowodzi tego przykład Japonii, kraju cierpią-
cego na brak surowców, gdzie rząd udzielił całkowitego poparcia dla

inwestycji wielkich przedsiębiorstw w przemyśle wydobywczym Trze-

ciego Świata. Jednocześnie zaś, jak to chociażby sugerują wnioski

opracowano przez tz.w Konrsię. Williamsa w Stnnach Zjednoczonych,
naństwa kapitalistyczne dążą do stworzeni specjalnego forum, na któ-

rym można bv prownd-»' ncgoc.lpcie m'rd-v ,ch hu^rmnrnmi z

i^n»' a politykom: kra łów rozwijających sie z drug- . ei. Obrona nad-
m=°rn"vch aretvtów wielkich korporacji w stosunku do krajów roz-

wijaiącrch sie staje sfe jednak w miarę rosnącej solidarności tych

krajów coraz trudniejsza. LEON ŻUBAWICKI

Wbrew wszelkim nadziej'om
kapitalistycznego świata — w

marcu bieżącego roku naród chi-
lijski po raz drugi, i to w więk-
szym stopniu nil poprzednio, po-
parł w wyborach powszechnych
rzqdzqcq od 1970 r. koalicję Jed-
ności Ludowej, której trzon sta-

nowią partia socjalistyczna i ko-
munistyczna. Koalicja ta stara

się wprowadzić kraj na drogę
rozwoju socjalistycznego, choć
wprowadzić reformy o, charakte-
rze socjalistycznym drogą parla-
mentarną, kiedy dysponuje się
bezwzględną mniejszością gło-
sów — wydaje się zadaniem na-

der trudnym.
Czy uda się eksperyment chi-

lijski? To pytanie zadawał sobie
cały świat, choć wcale, nie wszy-
scy chcieli usłyszeć odpowiedź
pozytywną i nie ograniczali się

w tym do pobożnych życzeń. Re-
akcja — zarówno burżuazja ro-

dzima, jak i obca - miały czego
bronić.

REWOLUCYJNOŚC
programu

Allende polega przede wszy-
stkim na założeniu, że trzon go-

spodarki ma stanowić sektor zna-

cjonalizowany. Miało to nastąpić w

głównej mierze drogą nacjonalizacji
największych przedsiębiorstw zagra-

nicznych i krajowych, które stano-

wią faktyczne monopole. Przewidy-
wano również przyspieszenie i mo-

dyfikację reformy rolnej zapoczątko-
wanej przez rząd chadecji.

Burżuazja chilijska pod wodzą
chadecji przystąpiła do kontrataku.
Miała do dyspozycji rozmaite oręże,
poczynając od parlamentarnych, po-

przez sabotaż gospodarczy, aż do ak-
tów jawnego terroru, jak np. zabój-
stwo gen. Schneidera, który odmó-
wił udziału w spisku terrorystycz-
nym mającym na celu zabójstwo
prezydenta. Każdej kolejnej refor-
mie czy decyzji o nacjonalizacji to-

warzyszyły strajki prywatnych
przedsiębiorców i zamieszki — tak
że chilijska droga do socjalizmu by-
ła wyrąbywana maczetą w dżungli
intryg politycznych i sabotaży go-

spodarczych.
Równocześnie zaś wszystkie prze-

widziane reformy należało przepro-
wadzić drogą ustawodawczą przez

parlament. Stąd też Chile cieszy się
opinią, której wyrazicielem stał się
F. Mitterand stwierdzając, że jest
to najbardziej demokratyczny kraj
Ameryki Łacińskiej. Ale za tą de-

mokracją nie stała potęga gospodar-
cza kraju.

TRUDNOŚCI GOSPODARCZE

Wraz z insygniami władzy prezy-

denckiej Salvatore Allende przyjął
po poprzednio rządzącej Partii

Chrze§ei^ń .§lp-Oęmpk:ra^eznej; pię
najlepśży sp.ądęk. Poprzednicy Zosta-
wili gospodarkę ząfiłużpną na. 4 mJ4
doU krędytęw, . z^grąnifiznyęli, n któ-

rych okres płatności rozpoczynał śię
właśnie w r. 1970. Podstawowe bo-

gactwo naturalne — miedź (Chile
posiada najbogatsze na świecie za-

soby) — przekazane praktycznie cał-
kowicie w ręce korporacji między-
narodowych. Moce produkcyjne nie

były wykorzystane w blisko 30 proc.

Bsz,robocie sięgało 8 proc.

Pierwszym celem S. Allende stało
. się uruchomienie . wszystkich mocy

produkcyjnych. Chilijscy ekonomiści

uznali, że należy przede wszystkim
rozszerzyć rynek wewnętrzny drogą
kolejnych podwyżek płac dla lud-
ności najuboższej.

Wywołało to jednak zwielokrot-

niony popyt na rynku artykułów
spożywczych, a tymczasem w rol-
nictwie reforma rolna dokonywała
się sukcesywnie i chłopi albo ocze-

kiwali na ziemię, podburzani przez
elementy lewackie, albo już ją po-
siadali, ale bez narzędzi pracy (bo
tych nie znacjonalizowano). W tej
sytuacji rolnictwo nie było w sta-

nie zaspokoić znacznie rosnącego po-

pytu. I to mimo przeszło dwukrotne-

go zwiększenia importu żywności.
Częstokroć opisywane kolejki skle-

powe, strajk gospodyń domowych
(głównie reprezentujących drobną
i średnią burzuazję) i inne niesprzy-
jające młodej władzy zjawiska, nie

wynikały bynajmniej — jak to było
interpretowane przez propagandę
chadecką, a chętnie podchwytywane
przez prasę zachodnią — ze zmniej-
szonej podaży żywności, lecz ze

znacznego wzrostu popytu i spoży-
cia.

Masa pieniądza w obiegu wzrasta-
ła jednak nie tylko dzięki podwyżce
uposażeń. Postępujący proces nacjo-
nalizacji wielkich własności krajo-
wych pociągał za sobą konieczność

wypłacania właścicielom odszkodo-
wań. A ten strumień gotówki wywo-
łał nie wzrost aktywności gospodar-
czej, ale wykupowanie dewiz, ich

odpływ za granicę oraz zjawiska o-

strej spekulacji w kraju. Narasta-

jąca inflacja stanowiła podstawo-
wy pretekst dla elementów reakcyj-
nych do nasilania działalności wy-

wrotowej, a dla. elementów lewac-
kich — do domagania się od rzą-
du bardziej zdecydowanych posu-

nięć.

OPÓR REAKCJI

Lawirując między sprzecznościami
S. Allende cały czas dbał o utrzy-
manie przychylności armii. Podkre-
ślając stale swoje zaufanie do lo-

jalności sił zbrojnych wobec kon-
stytucji, odwoływał się do ich po-
mocy wyłącznie w obliczu szczegól-
nie trudnych rozgrywek wewnętrz-
nych, bacząc pilnie, aby status fi-
nansowy chilijskich wojskowych nie

uległ okresowym perturbacjom. „Ży-
czliwa neutralność" armii była solą
w oku reakcji chilijskiej. Głównym
celem tzw. ,.planu wrześniowego" w

1972 r. była próba sprowokowania

armii i zepchnięcia jej na pozycje
afttyrządowe. Plan ten, zdemaskowa-
ny publicznie przez prezydenta
Allende, przewidywał m. in. całko-

witą dezorganizację transportu oraz

próbę zamordowania prezydenta.
Plari ten był również ściśle zsyn-

chronizowany w czasie t podjętymi
na płaszczyźnie międzynarodowej
działaniami Uderzającymi w najbar-
dziej żywotne interesy Chile, a pro-

wadzonymi przez koncern Kennecott
— byłego właściciela znacjonalizo-
wanych kopalni miedzi. Wkrótce też

wybuchł tzw. „strajk szefów",
grożący poważnymi perturbacjami
ekonomicznymi.

Równocześnie zaczęły się nasilać
rozruchy i demonstracje oraz dzia-
łalność bojówek rozmaitego pocho-
dzenia, od faszystowskich począw-

szy na lewackich skończywszy. W
ujawnionych tajnych dokumentach

amerykańskiej spółki międzynarodo-
wej ITT, która kontrolowała 75 proc.
urządzeń telekomunikacyjnych w

Chile, znalazło się między innymi
takie zdanie: „...kontynuuje się rów-
nież wysiłki, żeby sprowokować
skrajną lewicę do aktów przemocy,
które staną się pretekstem do in-
terwencji zbrojnej".

PRZEDWYBORCZA WALKA

Sytuacja w kraju stała się tak na-

pięta, że w listopadzie 1972 r. S .

Allende był zmuszony dokonać
zmian personalnych w gabinecie.
Doprowadziło to do porozumienia z

przywódcami strajku — Prezesem

Syndykatu Prywatnego Transportu
Drogowego oraz Przewodniczącym
Związku Kupców. Sytuacja w kraju
została opanowana, co jednak nie
zlikwidowało napięcia politycznego.
Partia Komunistyczna uważała, że
ostatnia fala strajków ludzi z kla-

nież aferę spekulacyjną o charak-
terze wyraźnie już politycznym,
gdzie zyski z ińalwersacji przokazy-
wane były na akcję wyborczą cha-

decji. Atmosfera napięcia naftiilpła.
Bojówki napadały na członków

Związku Młodzieży Komunistycznej,
Wypisujących hasła wyborcze.
Wzbierała fala aktów terroru i prze-

mocy, zmuszająca do interwencji ze

strony organów porządku publicz-
nego.

PRZYCZYNA SUKCESU

W tej, wydawałoby się, niezwykle
niekorzystnej dla koalicji rządzącej
sytuacji wewnętrznej, przystąpiono
do wyborów powszechnych. Wynik
— o 6 deputowanych i 2 senato-
rów koalicji więcej niż w poprzed-
nich wyborach. Jeszcze nie zwy-

cięstwo, bo w dalszym ciągu koali-
cja nie ma większości w parlamen-
cie, ale już sukces, którego mało kto
się spodziewał.

Dlaczego? Pytanie to zadało sobie
większość komentatorów politycz-
nych. Z takim pytaniem zwrócił się
korespondent dziennika „Le Figaro"
do jednego z mieszkańców slumsów
pod Santiago. ..Dlaczego głosuje Pan
na Jedność Ludową?" ..Mam zaufa-
n:3 do Prezydenta Allende" ..Co dla
Was zrobił?" ..Mogę kupować niezbę-
dne rzeczy. Niedługo złożę podanie o

mieszkanie dla rodziny, w bloku".

A więc koalicja rządząca ofiaro-
wała najuboższym nadzieję poprawy
z szansami realizacji oraz pierwsze
materialne sygnały. „Mogę kupować
niezbędne rzeczy" — to bardzo dużo

jeśli się przedtem nie mogło kupo-
wać nic.

BATALIA TRWA

Choć można było się spodziewać,
że wyniki wyborów będą stymula-

» BEZKRWAWE! MUCH"
KRYSTYNA DEMBIŃSKA

sy średniej unaoczniła braki w prak-
tycznym działaniu lewicy w tych
kręgach. A w specyficznych warun-

kach Chile bez poparcia patriotycz-
nej części warstw średnich trudno

myśleć o pełnym sukcesie Frontu

Ludowego.
Tymczasem zbliżały się zapowie-

dziane na wiosnę 1973 roku wybory
do dwu izb parlamentarnych. Fakt
ten oraz zakończenie roku 1972 skła-

niały do szerokiej dyskusji nad do-
konaniami gospodarczymi w okre-
sie 1970-1972. Oto ogólne dane do-

tyczące tempa wzrostu w procen-
tach:

.al

£E
U

1966—1969 (średniorocz.)
1970—1971
1972—1973

«4
12,5
10,0

3,0
5,6
3,5

Przyspieszenie wzrostu gospodar-
czego po objęciu władzy przez koali-
cję Jedności Ludowej jest więc wy-

raźne. Ale wobec tak kształtującej się
dynamiki produkcji zrozumiałe wy-

dają się trudności gospodarcze wy-

nikające z 25-procentowej zwyżki
płac realnych: potrzeby rynku wzra-

stały dużo szybciej niż podaż, zwłasz-
cza że znaczna część nadwyżki rol-

nej została po prostu przeznaczona
na zwiększone spożycie własne ma-

łych gospodarstw chłopskich. Infla-

cja więc wciąż narastała.

U progu wyborów dla przyhamo-
wania procesów inflacyjnych rząd
wystąpił z projektem wprowadzenia
tzw. wyrównań do płac, które miały
rekompensować stały wzrost kosz-
tów utrzymania. Niezbędne fundu-
sze zamierzano zgromadzić przede
wszystkim nakładając nowe podatki
bezpośrednie, a więc drogą przerzu-
cenia ciężaru inflacji na barki naj-
lepiej zarabiających.

Nasilono też walkę ze spekulacją.
Inspektorzy Państwowej Dyrekcji
Przemysłu i Handlu wykryli na po-
czątku lutego, u spekulantów ogrom-

ne, idące w setki ton zapasy ryżu,
cukru i innych artykułów żywnościo-
wych, odzieży itp. Ujawniono rów-

FOT. ARCHIWUM

torem działającym w kierunku kon-

solidacji lewicy — nadal utrzymują
się rozbieżności w łonie rządzącej
koalicji. Źródłem ich są odmienne

poglądy na środki i metody opano-
wania sytuacji w gospodarce, nadal

trudnej. Wiele fabryk ma poważne
przestoje z powodu braku części za-

miennych i surowców. Projekt wy-
właszczenia ferm od 40 ha, czego

domaga się skrajna lewica, spotyka
się ze sprzeciwem nie tylko opozycji,
może to bowiem doprowadzić do dal-

szego spadku produkcji rolnej, a w

każdym razie produkcji towarowej.
Poważnym wydarzeniem był też ma-

jowy strajk robotników w najwięk-
szej kopalni miedzi — górnicy mie-
dziowi to chilijska arystokracja ro-

botnicza, której nie podoba się, że
musiała obniżyć swój standard ży-
ciowy na korzyść uboższych grup

swojej klasy.

Na forum parlamentarnym toczy
się równie ostra batalia. Koalicja
Jedności Ludowej walczy o forsowa-
nie swojego projektu wynagrodzeń.
Prezydent zapowiedział, że jeśli ta

ustawa nie zostanie zaakceptowana
— odwoła się do referendum ludo-
wego. Natomiast opozycja wysunęła
projekt anulowania ustawy z 1971 r.

dającej państwu kontrolę nad pry-

watnym sektorem gospodarki. Ozna-

czałoby to reprywatyzację 240 przed-
siębiorstw. Również w tej sprawie
rząd ludowy nie obawia się referen-

dum, gdyż przeciwstawiliby się te-
mu nawet robotnicy należący do
chadecji, musieliby bowiem zrezy-

gnować z Samorządów, zlikwidowa-
ne zostałoby Towarzystwo do-Spraw
Rozwoju — organizacje, do których
wszyscy robotnicy przywiązują wiel-

ką wagę.

Poparcie mas zadecydowało o tym,
że nie udała się również Ostatnia
próba dokonania ze strony prawicy
zamachu stanu w końcu czerwca br.,
kiedy to jedna z jednostek wojsko-
wych otoczyła pałac prezydencki,
jednak została rozgromiona przez lo-

jalną wobec rządu armię. Kryzys
zmobilizował masy, o czym świad-
czy przerwanie strajku górników ko-
palni miedzi. Chadecja została zmu-

szona do oficjalnego odcięcia się .od
skompromitowanych spiskowców, u-

siłujących rozpętać bratobójczą woj-
nę. Rząd Jedności Ludowej; stając

na stanowisku porządki* prawnego,
zvskał robie jeszcze szors2e popalcie
w społeczeństwie, głęboko przywią-
zanym do demokratycznych tródy-

To poparcie nie zmienia jednak
faktu, że' przejście do nowego mode-
lu gospodarczego nadal pozostaje
sfirawą truuną i kosztowną. Gospo-
darka w epoce transformacji wkra-
cza na riiopewne l nieraz zupełnie
nieznane ścieżki i na tej nowator-

skiej — określonej mianem ekspe-
rymentu chilijskiego — drodze do

socjalizmu rząd ludowy n&da] napo-

tyka potężnych wrogów. Nie tylko
w kraju.

KONTROFENSYWA
MIĘDZYNARODOWYCH

KORPORACJI

Trudności, jakie Drzeżywa w Chwili
oheonej gospodarka chllij-
s k a. to nie tylko eena płacona za

dokonvwanv przewrót w strukturach
eknnomlczno-spolecznvch w- kraju.
Ch'1e n:e jest krajem samowystar-
czalnym gospodarczo, ale iciśle po-
wiązanym poorzez handel zagranicz-
ny z najbogatszymi krajami kanita-
listyc7nvmi. T n'e tv'ko poprzez han-
del zaeran'czny. Jak większość kra-
jów ną drodze do rozwoju — zacią-
gnęło Chile nożyczki' na cele rozwo-

jowe beznośrednio od poszczególnych
krajów jak równ'eż od organizacji
nr "dzyna rodowych.

Spłaca sie ie eksportem. Bazę ek-

sportu chilijskiego stanowi miedź
(ok. 80 proc. całości eksportu). Ale

kopalnie m'edzi, podstawowego, bo-

gactwa kraju, znaidowrlły się w re-

kach międzynarodowych korporacji
amerykańskich, z których najwięk-
szy udział posiadała kennecott. Dla
businessmanów amerykańskich
miedź chilijska była przysłowiową
żyłą złota: zyski w latach 196R-7Ó
osisgneły sume 550 min doL Przy
czvm w kopalniach prowad7ono ra-

bunkiwa eos-vi^irke tak. że np. w

lał®ch 1961—1969 zainwestowano «>0
ir>'n. nodcźas gdy deprecjacji uległo
9<ł min.

Nacinnalizatfa stała się faktem 11
linea 1S71, lredv na wniosek prezy-
denta S. Allende oarlament wpro-
wadził odpowiednia poptawke do

konstytucji. Natychmiast jednak
powstał problem odszkodowań. Po-

dejmując decyzję o nacjonalizacji
uznano, że z sum należnych firmom
trzeba potrącić to wszystko, co moż-

na uznać za zyski nadmierne (za nor-

malne uznano zyski do 10 proc.) .

Z obliczeń ekspertów wynikało, że

oo natraceniu wartości znacjonalizo-
wane^o nronia korporacje miedzy-
norodow» nowirmv łaszczę Wołacić
400 min doi. do skarbu państwa cM-

lijskie«»Q.
Wielki międzynarodowy kapitał

postanowił nie pozostawić tej de-

cyzji bez odwetu. W wyniku zakuli-

sowych manewrów szczelnie zablo-
kowano przed Chile możliwość uzy-
skania- kredytów w Ranku Siwiato-

wym i amerykańskich instytuclach
finansowych. Zainicjowano silną
presję w kierunku przyspieszenia
spłaty długu zagranicznego. Korno-
racje arnerykańskie, posiadające du-
że zapasy miedzi, mogły manipuW-f
wać cenami miedzi w celu wywar-
cia silnej prrsl! na Chile, stąd W
latach 1970-1972 cena miedzi spadła
o 20 proc,

Prawie równoległe z tymi wyda-
rzeniami wynikła słynna próba (któ-
rą zorganizowało Kennecott Co.)
wprowadzenia embarga na miedź

chilijską na rynkach międzynarodo-
wych.

Obrona Chile przeciw łgresji ame-

rykańskich rponopoli. była głównym
tematem wystąpienia S. Allende na

sesji ONZ w końcu 1972 r. Mówca
zdemaskował działalność wielopań-
stwoWych spółek, godzących, w in-

teresy. a często nawet w suweren-

ność niektórych państw.

W tej sytuacji wielką szansą dla
Chile staje się poparcie przez* inne

kraje Trzeciego Świata. Os*atnia

konferencja międzynarodowej lady
na i większych eksporterów miedzi —

CIPEC <m. in. Chile. Peru, Zair,
Zambia) uchwaliła rezolucję solida-

ryzującą się z polityką Chile. Wobec

pogróżek; Kennecott — postanowio-
no zawiesić wszelkie transakcje
handlowe z tym koncernem dopóki
nie zrezygnuje on z niesłusznych żą-
dań i nie wycofa embarga na miedź

chilijską na rynku międzynarodo-
wym. Kraje te zaapelowały do in-

nych krajów Trzeciego Świata o o-

pracowanie programu ich wspólnej
akcji przeciw ekonomicznej agresji
im9eria]izmu.

Ogromne znaczenie ma też roz-

szerzenie kontaktów gospodarczych
z krajami socjalistycznymi. Jednym
z rezultatów wizyty S. Allende w

ZSRR jest uzyskanie znacznej po-

mocy finansowej: Związek Radzie-
cki udzielił Chile kredytu w wyso-
kości 210 min doi. i zgodził sie na

odłożenie spłaty długu, który wy-
nosi 103 min doi. Większość po-
życzki przeznaczono na zakup dóbr

inwestycyjnych, głównie kpmplet-
nych obiektów przemysłowych. Roz-
ważona hyła również sprawa ekspor-
tu do ZSRR takich wyrobów prze-

mysłu Chile, jak obuwie, dywany,
meble i wyroby z miedzi. Również
inne kraje socjalistyczne podoisały
z Chile korzystne umowy handlowe.

Na początku br. Chile zawarło tet

umowy na dostawy miedzi do NRF,
W. Brytanii I Japonii A Stanv Zjed-
noczone są w* chwili obecne! jedynym
krajem, z którym Chile nie móże

dojść do porozumienia: kością nie-

zgody jest ciągle jeszcze sprawę „za-

wyżonych, dochodów" Kennecott Co.
S. Allende ma Zamiar zaangażować
grupę zagranicznych specjalistów
prawa międzynarodowego, dla osta-

tecznego rozpatrzenia kwestii od-
szkodowań.

Ostateczne uregulowanie swych
stosunków międzynarodowych ma

dla kraju tak bardzo zależnego od
zewnętrznego świata, jakim iest Chi-

le, znaczenie być może nawet decy-
dujące.
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KONFRONTACJE I KONTAKTY
KORESPONDENCJA WŁASNA Z NRD LECH FROELICH

OKRĘG
Suhl jest najbardziej na

południowy zachód Wysuniętym
okręgiem NRD. Polscy turyści

stosunkowo rzadko odwiedzają ten
niezmiernie malowniczy, oparty o

góry LBBU Turyńskiego rejon. Przy-
pomina on nieco pod względem' fi-
zjograficznym nasz Beskid Śląski
i Żywiecki. tM, Oberhof, znany ośro-
dek wczaaowó-turystyczno-sportowy
—

u nas Szczyrk, Wisła, Jaszowiec.
W .Lesje • Turyńskim wypoczywa la-
tem i żimą ok. 620 tys. ośób; wśród
nic}* coraz więcej gości z całej
Europy, (włączając krótkie pobyty
tranzytowe turystycznych gości by-
ło tu. 1 '200 tys.). Myśliwi znają Za-
pewne renomowaną broń myśliwską
rodWftzSuhl; amatorzy małej mo-

toryżś<?Ji ż Uznaniem wyrażają się
o motorowerach Simson. Wieloletnie
tradycje posi&daw Sonnebergu prze-
mysł- ZSbawkarski —

swego rodzaju
osobliwością na miarę światową jest
muzeum żabawkarskie, szczycące się
najbogatszą podobno kolekcją.

PRZEMYSŁ
W LASACH

POłOwę terytorium okręgu stano-

wią lasy. stąd też zamiłowanie do
myślistwa, stąd też tradycje rusz-

nikarskie. Pod ^względem rolniczym
okręg Suhl posiada najniższy udział
w produkcji NRD, ponieważ zaled-
wie•31

-

proc. powierzchni może być
wykorzystywane dla rolnictwa.
Przed wojną, w granicach byłej Rze-
szy rejon ten należał do jednego z

najlibóższych. Z przeludnionych wio-
sek górskich ludność emigrowała do
przemysłowych centrów Ruhry — to

były takie wewnętrzne „saksy".
W Komitecie Okręgowym , SED

grupa polskich dziennikarzy rozma-

wia z Rojandem Krohem, kierowni-
kiem Wydziału Agitacji i Propagan-
dy oraz Gerhardem Kummerem, re-

daktorem naczelnym gazety „Freies
Wort". Przedstawili nam zasadnicze
zmiany, które dokonały się i dokonu-
ją w gospodarce okręgu i jego po-
zycji.

— Okręg SUHL posiada niezmier-
nie wydłużoną granicę z NRF. Wę-
drówki za pracą w dawnych latach
utworzyły skomplikowaną strukturę
społeczną. Wiele rodzin jest rozdzie-
lonych. Część jest obywatelami
NRD, część mieszka i pracuje w

NRF. Krewniacy chcą się odwiedzać.
W bieżącym roku, wobec normaliza-
cji stosunków między, obu państwa-
mi niemieckimi, ruch ten będzie
przybierał na sile. Z naszej NRD-
-owskiej strony «hcemy ... i ułatwiać*
kontakty mlęSzy "rodzinami. Otwie-
ramy pwg nowę przejścia graniczne.
Nowe przepisy mają .ułatwiać J»w.
mały ruch granicznymi

Ta nasilająca się -wymiana ludzi,
idei, poglądów, bliskość zachodnio-

niemieckiego radia i telewizji sta-
wia jednak przed nami szczególne
zadania polityczno-ekonomiczne —

stwierdzają towarzysze niemieccy —

czy chcemy, czy nie chcemy stajemy
się „oknem wystawowym Republi-
ki" . Tu następuje pierwszy kontakt
turysty zachodniego z naszym kra-
jem, z socjalizmem. Poglądy tych
przybyszów na temat tego jak ży-
jemy i. jak chcemy żyć, na temat na-

szego. budownictwa i naszego ustro-

ju są niejednokrotnie mylne, nie-
kiedy wrogie. Musimy więc znaleźć
właściwy sposób, by te poglądy
zmieniać lub zwalczać. A najlepszą
propagandą są zawsze realia.

Chcemy więc ukazać, że w naszym
kraju, w NRD obowiązują inne niż
w krajach kapitalistycznych kryte-
ria oceny człowieka, że inne cele
socjalne nam przyświecają, że w

ekonomice najwyższym prawem nie
jest prywatny zysk itd. Wrogowie
NRD i wrogowie socjalizmu przez
całe lata w swojej propagandzie
starali się ukazywać nasze niedo-
statki, prawdziwe i zmyślone „cze-

go to w.państwie budującym socja-
lizm nie ma" (i być może nawet

nigdy' nie będzie, jeśli kłóci się z

założeniami socjalistycznego huma-
nizmu). W naszej kontrofensywie
odwracamy zagadnienie i z naszych
pozycji akcentować chcemy wszystko
to „co już mamy", co zdołaliśmy w

czasie dwudziestoparoletniej egzy-
stencji NRD, osiągnąć. I dlatego za-

leży, nam, by pierwszy i ostatni kon-
takt z NRD tego, który do nas przy-
jeżdża i który wyjeżdża pozostawił
wrażenie -najlepsze. Jesteśmy wizy-
tówką Republiki.

Na bazie dawnych, drobnych roz-

rzuconych warsztatów powstały tu
nowoczesne rozwijające się przemy-
sły.

W Schmalkalden powstał duży
kombinat narzędziowy zaspokajają-
cy 62 -proc. potrzeb gospodarki NRD,
w porównaniu z rokiem 1952 po-
ziom produkcji w tej dziedzinie pod-
niósł się sześciokrotnie.

W roku 1963 zakłady , „ Elektroni-
ka Matematyczna" w Meiningen
i Zella-Mehlis wypuściły na rynek
pierwszą elektroniczną maszynę ma-

tematyczną z serii SER-2. Ten super-
nowoczesny, związany z elektronicz-
nym' przetwarzaniem danych, prze-
mysł nadaje ton naszemu okręgowi.

Produkujemy w Suhl elektryczne
artykuły gospodarstwa domowego
np. eksportowane również do Polski
roboty kuchenne.

. Posiidamy bogactw!' ń&ttfśfflę
m. in. bogate złoża soli potaśowycłi,
42 proc. produkcji NRD pochodzi z

'

kombinatu górniczego 'W M§ttóSffs.
Wzrasta również liczebnie ludność

stolicy okręgu — Suhl w roku 1952

było niewielkim, prowincjonalnym
18-tysięcznym miasteczkiem. Dziś
liczy 33 tys. mieszkańców, a według
prognoz na rok 1980 wzrośnie do
80 tysięcy. Dla tych ludzi, którzy
chcą żyć i mieszkać w warunkach
współczesnego komfortu budujemy
według nowych technologii domy;
zamiast starych, krytych szarym
łupkiem niby rybią łuską domków,
powstaje nowoczesna architektura
wspinająca się na porośnięte lasa-
mi wzgórza. Okręg Suhl nie lęka się
konfrontacji.

IDEOLOGIA I GOSPODARKA

Podcząs spotkania w Berlinie Hans
Modrow, kierownik Wydzidłu Agi-
tacji KC SED przedstawił polskim
dziennikarzom swój pogląd na te-
mat najważniejszych zdarzeń w ży-
ciu NRD:

— Możemy zanotować liczne suk-
cesy na płaszczyźnie dyplomatycz-
nej, politycznej i ekonomicznej, choć
właściwie hierarchię tych , trzech
spraw należałoby przestawić. Po za-

warciu układu o normalizacji sto-
sunków między NRF a NRD rozpo-
czął się wśród licznych państw świa-
ta swego rodzaju wyścig, kto pierw-
szy nawiąże z nami, z NRD, stosunki
dyplomatyczne. Jest to niewątpliwy
sukces prestiżowy. Mamy nawet kło-
poty z szybkim znalezieniem odpo-
wiednich lokali dla' zagranicznych
placówek dyplomatycznych, których
liczba z 30 wzrosła blisko trzykrot-
nie.

W realizacji planu pięcioletniego,
a zwłaszcza, w roku 1972 i w pierw-
szej połowie 1973, obserwujemy po-
myślne zjawiska: np. w ciągu pię-
ciu pierwszych miesięcy br. (w sto-
sunku do analogicznego okresu ro-

ku ubiegłego) produkcja globalna
przemysłu wzrosła o 9 procent —

a w planie zakładano tylko 6,3 proc.
Wydajność pracy w ciągu 5 miesię-
cy br. wzrosła o 7,8 proc.

— aw

planie zakładano 5,7 proc. Tenden-
cja ta ma charakter trwały. VIII
Zjazd SED i odhgt® niedawno IX
Plenum KC SED zwróciły szczegól-
ną uwagę na rozwój konsumpcyj-
nych gałęzi produkcji: obuwia, tka-
nin, odzieży, mebli, artykułów trwa-

łego użytku. A także artykułów spo-
żywczych. mleka, mięsa, chleba; a

także mieszkań. Program szybkiej
i odczuwalnej poprawy warunków
bytowych zawiera w sobie, co zro-

zumiałe, postulat stabilności cen.

W ubiegłym roku odwiedziło nasz

kiraj — st^ierdzj,! tpw. H . lyiodrow
ok. 7 min ó^wateli z NRF. W bieżą-
cym roku wobec postępów norma-

lizacji liczba ta zapewne osiągnie

8—9 min. Ten ruch turystyczny, oży-
wione kontakty między ludźmi z

różnych krajów, z różnych ustro-

jów; zacieśniające się kontakty mię-
dzy rodzinami, żyjącymi nieraz • po
obu stronach granicy w epoce od-
prężenia międzynarodowego uważa-

my generalnie za korzystny i poży-
teczny. Niesie orf jednak także pew-
ne ryzyko.. Nie wszyscy, którzy prze-
kraczają granice NRD są nam przy-
jaźni. Choć trzeba powiedzieć, że na-

wet nasi przeciwnicy stwierdzają o-

becnie, że NRD osiągnęła poważne
sukcesy gospodarcze i osiągnęła po-
lityczną stabilizację. Jednak mylą
się ci, którzy sądzą, że żywe zainte-
resowanie naszym krajem przez kra-
je zachodnie, że rozmowy z przedsta-
wicielami zachodnich sfer gospodar-
czych są wyrazem konwergencji,
próbami „rozmiękczania" socjalizmu
w NRD. Będziemy nawiązywać kon-
takty gospodarcze z krajami kapita-
listycznymi, zwłaszcza wysoko- roz-

winiętymi, będziemy kupować licen-
cje, jeśli to nie będzie obłożone żad-
nymi warunkami politycznymi, jeśli
będzie umacniało nasź kraj, a tym
samym cały obóz socjalizmu. Te roz-

mowy, choć traktują o interesach,
trzeba prowadzić z klasowych sta-
nowisk tak jak robotnik pertraktu-
je z kapitalistą.

Na pytanie, czy nasze zaintereso-
wanie zachodnią, nowoczesną tech-
niką i technologią nie jest wyrazem
jakiegoś uzależnienia od krajów ka-
pitalistycznych odpowiadamy, że o-

żywione zainteresowanie naszym
krajem ze strony takich krajów jak
Japonia, NRF czy USA, świadczy, że

jest raczej odwrotnie, że to my je-
steśmy pożądanym partnerem, a

tamte kraje szukają gorączkowo
rynków zbytu i boją się być wza-

jemnie przez siebie wyprzedzone.

A swoją drogą infiltracji obcych
nam lub wrogich idei powinniśmy
przeciwstawiać własną propagandy,
umacniać współpracę gospodarczą
między krajami RWPG, rozwijać
przyjazne kontakty między obywate-
lami naszych krajów.

Rzecz prosta żaden rozwój nie do-
konuje się bez pokonywania wystę-
pujących sprzeczności. Dla przykładu
wymienię parę: gospodarka NRD od-
czuwa niedosyt surowców i energii,
nie dysponując wystarczająco bóga-
tymi zasobami własnymi „skazani"
jesteśmy na import. Baza węgla bru-
natnego nie ,daje wystarczającego
pokrycia na energię «cieplną - i elek-
tryczną; importowana ropą na|towa
powinna być traktowana raczej ja-
ko cenny surowiec chemiczny, niż
jako paliwo. Stoimy w przededniu
budowy energetyki atomowej.

W gospodarce NRD występuje na-

rastająca z biegiem lat dyspropor-'
cja między przehiysłami produkują-
cymi wyroby finalne, a dostawcami
podzespołów. Słowem tempo produk-
cji finalnej wzrastało szybciej od
produkćji kooperacyjnej. Stało się
to wąskim gardłem hamującym pro-
dukcję i sytuację należałoby odwró-
cić, stąd zielone światło zapalono
przed przemysłami kooperacyjnymi.

Jest' prawdą oczywistą, że na

wzrost wydajności pracy w coraz

większej mierze będzie wpływał po-
stęp naukowo-techniczny. Uważamy,
że w naszych warunkach w NRD
80 procent wzrostu produkcji po-
winno być osiągane przez wdraża-
nie nowych rozwiązań naukowo-
-techńicznych.

Maihy w NRD znaiiy niedobór rąk
i głów do pracy. Szukamy dróg za-

spokojenia tego niedoboru. Na kilku-
nastu budowach w NRD i w kilku-
dziesięciu zakładach przemysłowych
pracują polscy robotnicy — bez ich
udziału realizacja bieżących planów
produkcyjnych byłaby utrudniona.
Ich pomoc, ich udział w życiu eko-
nomicznym republiki traktujemy ja-
ko wyraz socjalistycznego interna-
cjonalizmu.

WITAMINA X — KOOPERACJA

Mieliśmy również okazję wziąć
udział w bezpośredniej rozmowie z

wicepremierem NRD dr Kurtem Fi-
chtnerem — tematem wiodącym by-
ły sprawy, powiązań gospodarczych
między Polską i NRD.

Dr K. Fichtner przypomniał nam

chwilę, jaką przeżył w Poznaniu w

czasie uroczystości oficjalnego o-

twarcia drugiej nitki „Rurociągu
Przyjaźń".

— Przyjechali na nią liczni przed-
stawiciele przemysłu NRD, z Frank-
furtu n/Odrą, z Drezna; byli przed-
stawiciele komitetów partyjnych, rad
narodowych, zjednoczeń i resortów.
I naraz spostrzegłem, że ci ludzie
z jednej i'drugiej, strony Odry świet-
nie się już znają, .że wiążą ich już
wieloletnie kontakty ze swymi od-
powiednikami. że interesują się nie
tylko swoją pracą zawodową, lecz
również nowinkami domowymi: jak
tam żona, jak tam syn. Ten element
osobistego poznania i narastającego
zaufania Jest dla rozwoju^ jwspółpęą-,
cj^niŚŹmpfcftfWfifey.

yrfcepremiejr -Mitręga ze strony
polsjfciej i ja — mowi dr K. Fichtner
—'

ze
1

strony NRD, jako odpowie-
dzialni za rozwój stosunków mię-
dzy naszymi krajami spotykamy się

prawie co miesiąc, lecz bywało 2
i 3 razy w miesiącu. Eksperci, bio-
rący udział w pracach sekcji robo-
czych spotykają się wielokrotnie
częściej. Pogłębienie międzynarodo-
wego podziału pracy, specjalizacja
i poszerzona kooperacja staje się ko-
niecznością. Wszystko to prowadzi
w stronę -oogłebienia procesów mi-
gracyjnych mVdzv naszymi organi-
zacjami gospodarczymi.

Nie będę wymieniał listy zawar-

tych umów miedzy naszymi kraja-
mi. ani listy wzaiemrvch dostaw.
Chcę natomiast zwrócić uwagę na

rzecz osórnie znana, którą jednak
stale należy podkrećlać: w ekono-
micznych zapasach między krajami
0 różnvch ustrojach snołecznych
zwvcipzv na ounkty ten. kto potrafi
wylegitymować się wyższa wydajno-
ścią oracy i kto potrafi przedstawić
wyroby techniczne leosze, nowocze-

śniejsze, o wv-/s7.vch walorach użyt-
kowych. Socia'istyczna kooperacja
szansę tę uwielokrotnia. Jeśli Polska
chce się specjnlizować w produkcji
maszyn budowlanych to te maszyny
1 urządzenia na możliwie najwyż-
szym swiatowvm pciomie powi"na-
pracować także na budowach NRD
ce!»m szybkico podnoszenia wydaj-
ności pracy. Maszyny i obrobi g>-k:i,'
bedpee domena specjalizacji RWPG
powinny ró\vn;

eż poza granicami re-

pub'iki w Pnls?e i innych krajach
RWPG służyć przyspieszeniu tempa
rozwoju.

Modne jest ostatnio słowo: kom-
pleksowy. Ale to nie tylko moda.
Chcąc osingnnć skokowy rozwój w

różnych dzied~inach trzeba działać
kompleksowo. No. trzy resorty: zdro-
wia, chemii i orzemvslu maszyno-
wego z obu kraiów r^wiaztija współ-
pracę, której celem jest udoskonale-
nie medycznei obsłupi ludności: u-

jednolicenie farmakopei, stworzenie
jednolitych norm odbioru -leków,
jednolitych norm wvoosazenia szni-
tali i ośrodków zdrowia, warunków
specjalizacji w zakresie produkowa-
nych aoaratów medycznych, narzę-
dzi chirurgicznych itd. Kooneracia
tego typu w kra i ach kaoifaUstycz-
nych jest po nrostu niemożliwa —

u nas łącząc wysięk t^.ech, C7V na-

wet wiecej resortów i to ponad gra»
nicami nań^twowymi —

mamy szan-

sę szvbciej i to w mnksymilnvm
stopniu zasookoić ootrzoby ludności.
To nowe podejście, akcentowanie
spraw lvidzkich jest w stosunkach
między naszymi krajami coraz bar-
dziej widoczne.

To tylko parę myśli z rozmowy za-'

mykającej krótki, dziesięciodniowy
rajd reporterski po NRD. Był dla

nas kształcący.

ZE ŚWIATA

PRZEMYSŁ INDII

Przemysł maszynowy Indii liczy
ponad 2 tys. państwowych i pry-
watnych przedsiębiorstw, których
produkcja osiąga wartość około 3
mld dolarów rocznie. Indie pro-
dukują m. in. różnego rodzaju
samochody (typu „jeep" i „sta-
tion wagon", samochody sanitarne
i specjalne) oraz przyczepy trakto-
rowe. Znaczne wyniki uzyskały In-
die w rozwoju produkcji taboru ko-
lejowego, urządzeń sygnalizacyjnych
i różnych materiałów dla kolejni-
ctwa. Indie produkują ponadto gene-
ratory dla elektrowni cieplnych i
wodnych, transformatory i silniki e-

lektryczne. Nomenklatura produko-
wanych obrabiarek obejmuje różne-
go typu tokarki, wiertarki, frezarki
i szlifierki. Indie produkują także
narzędzia do skrawania metali ze

«tali szybkotnącej, twardych stopów
i diamentów. Poważna część produk-
cji przemysłu maszynowego Indii
jest pr'"rnaczona na eksport, zarów-
no do k 'ów rozwijających się jak
i do" wysoko ; ; - iniętych. (S)

DIAMENTC 'Y BOOM

Vf ub. roku nastąpił duży wzrost

światowych obrotów diamentami.
Firń»y należące do Syndykatu Dia-
mentowego sprzedały ich za 849 min
dolarów, tj. za sumę o 47 proc. wyż-
szą niż w roku poprzednim. Ponie-
waż syndykat kontroluje ok. 80 proc.
sprzedaży diamentów w świecie ka-
pitalistycznym, stąd Wniosek, że

światowy eksport diamentów (nie
licząc jednak krajów socjalistycz-
nych) przekracza granicę 1 miliarda
dolarów rocznie. Wyjątkowo silny
zeszłoroczny wzrost wartości obro-
tów diamentami miał swe źródło
częściowo także w szybkim wzroście
cen, które w ciągu ub. roku zwię-
kszyły się o 11 proc. (S)'

NAJWIĘKSZE
PRZEDSIĘBIORSTWA

20 największych aktualnie przed-
siębiorstw świata kapitalistycznego,
to -kolejno (wg wielkości rocznych
obrotów): General Motors (UŚA —

samochody), Standard Oil — N J .

(USA — nafta), Ford Motor (USA
— samochody), Royal Dutch-Shell
(Holandia — nafta), General Elec-
tric (USA — elektronika), . IiyiB (VSA
—i elektronika), Mobil Oil (USA —

nafta), Chrysler (USA — samocho-
dy), Texaco (USA — nafta), Unile-
ver (Holandia i Anglia — art. spo-
żywcze i piorące), ITT (USA — e -

lektronika), Western Electric (USA
— elektronika), Gulf Oil (USA —

nafta), British Petroleum (Anglia —

nafta), Philips (Holandia — elektro-
nika), Standard Oil — Calif. (USA
— nafta), Volkswagenwerk (NRF —

samochody), U .S .Steel (USA — stal),
Westinghouse Electric (USA — e -

lektronika), Nippon Steel (Japonia —

stal). Liczba zatrudnionych w każ-
dym z tych przedsiębiorstw wynosi
50 do 800 tys. osób. (S)

BRYTYJSKIE GÓRNICTWO

Rząd brytyjski postanowił zapew-
nić przemysłowi węglowemu znacz-

ne subwencje, aby zapobiec dalsze-
mu kryzysowi w górnictwie węglo-
wym. W ciągu pięciu lat kopalnie
węgla w Wielkiej Brytanii otrzyma-
ją 1,2 mld funtów subwencji oraz

skorzystają z umorzenia długów w

wysokości 475 min funtów. Władze
brytyjskie uznały, że bilans energe-
tyczny kraju oraz inne przyczyny e-

konomiczne nie pozwalają na tak
drastyczne eliminowanie węgla z go-
spodarki, jak to pierwotnie przewi-
dywano. Subwencje rządowe powin-
ny zlikwidować deficyt w kopalni-
ctwie węglowym. W ten sposób u-

chylony został program byłego rzą-
du labourzystów, który przewidywał
redukcję wydobycia węgla do 120
mintonw1975rokuido80minton
w roku 1980. Obecnie ustalono, że
roczne wydobycie węgla w Wielkiej
Brytanii powinno oscylować około
130 min ton i kopalnie winny za-

trudniać 280 tys. robotników. (S)

ROZWÓJ EKONOMIKI
KOLUMBII

Globalny produkt narodowy Ko-
lumbii w 1972 roku, jak podaje ko-
lumbijski „Bańco de Republica" ,

zwiększył się o 7 proc., podczas gdy
w 1971 roku wzrost GPN wyniósł
5,5 'proc. Wynik ten Kolumbia za-

wdzięcza zwiększeniu produkcji
przede wszystkim przemysłu prze-
twórczego, a następnie rolnictwa.

Produkcja ^przemysłu przetwórcze-
go w roku ubiegłym wzrosła o 10
proc, zatrudnia on 19 proc. siły ro-

boczej kraju. Natomiast przemysł
górniczy w 1972 roku cechowała wy-
raźna stagnacja, wydobycie węgla
wyniosło 2,8'mln ton wobec 2,7 min

ton w 1971 roku, produkcja zaś ro-

py naftowej z 11,1 min ton w 1971
roku, spadła do 10,4 min ton w 1972
roku.

Stan rolnictwa w ubiegłym roku
uległ niewątpliwej poprawie. Pro-
dukcja rolna w porównaniu z ro-

kiem poprzednim zwiększyła się o

9 proc.

Według wymienionego Banku Re-

publiki bilans handlowy Kolumbii za

1972 rok został zamknięty saldem
dodatnim przy eksporcie wynoszą-
cym 893 min doi. i imporcie szaco-

wanym na 800 ml" doi.

Podstawową pozycję w eksporcie
kolumbijskim od szeregu lat stano-

wi, jak wiadomo, kawa. Toteż w ro-

ku ubiegłym uzyskano z eksportu
kawy 443 min doi.

Rezerwy złota i dewiz Skarbu pań-
stwa w ciągu roku wzrosły o 153,7
młn doi.; w styczniu 1973 roku wy-

nosiły 392,2 min doi. (MP)

HANDEL LICENCJAMI

Wartość światowego handlu licen-
cjami wynosi obecnie ponad 2,5 mld
dolarów rocznie, a liczba zawiera-
nych rocznie na całym świecie kon-
traktów licencyjnych dochodzi do
40 tysięcy- Do największych ekspor-
terów licencji należą USA (eksport
5-krotnie wyższy od importu)
i Szwajcaria (eksport przeszło 3-
krotnie przewyższa import). Główny-
mi importerami są tutaj NRF, Fran-
cja (w obu krajach eksport jest o

połowę niższy od importu), Włochy,
a zwłaszcza Japonia, która na licen-
cje zagraniczne wydaje 10-krotnie
więcej niż uzyskuje ze sprzedaży
własnych. Od 2—3 lat jednak to wy-
sokie ujemrte saldo Japonii zaczyna
systematycznie maleć. (S)

ROZWÓJ TURCJI

Turcja zamierza zainwestować 61
miliardów funtów tureckich (równo-
wartość przeszło 4 mld dolarów) w

rozbudowę przemysłu w roku go-
spodarczym 1973/1974. Wśród za-

twierdzonych już i częściowo reali-
zowanych projektów inwestycyjnych
znajdują się m.in. elęktrownie ciep-
lne, elektrownia wodna, wielka ra-

fineria ropy naftowej (z udziałem
kredytu radzieckiego), kombinat
miedziowy, kombinat chemiczny, fab-
ryka silników, spalinowych oraz sze-

reg zakładów przemysłu lekkiego i
spożywczego. (S)

PRZENIKANIE KAPITAŁÓW

Wg raportu komisji EWG o wza-

jemnym przenikaniu się koncernów
z poszczególnych krajów EWG i pod-
bijaniu przez koncerny jednego kra-

ju rynków innych państw członko-

wskich — koncentracja następuje tu

w trojaki sposób: w drodze tworze-

nia w innych krajach tzw. przed-
siębiorstw — „córek", w drodze zak-

ładania wspólnych przedsiębiorstw
przez kilka pokrewnych koncernów,
oraz poprzez wykup udziałów w fir-

mach na terenie innych krajów.
Wszystkie te przejawy koncentracji
kapitału przybrały w ostatnich la-

tach na sile. Np. na obszarze sześciu

krajów EWG było w 1966 roku 781,
a w 1970 r. 1 199 przedsiębiorstw —

„córek". Przoduje w tej dziedzinie

kapitał zachodnioniemiecki, wykazu-
jący tu największą agresywność. Po-

dobne tendencje dominują wśród ka-

pitalistów belgijskich, holenderskich

i włoskich. Natomiast kapitał fran-

cuski stosuje najczęściej kupno ak-

cji renomowanych przedsiębiorstw
w innych krajach EWG. EWG jest
również terenem potężnej ekspansji
kapitału amerykańskiego. Monopole
USA przeprowadzają 33 proc. wszy-

stkich trzech rodzajów wspomnia-
nych „operacji" we Włoszech, 26

proc. we Francji, 25 proc. w Ho-

landii, po 19 proc.
—

w NRF i Bel-

gii- (S)

KOSZTOWNE LECZENIE

Przeciętny dzienny koszt pobytu
w szpitalu wynosił w USA przed 6

laty około 53 dolarów, a obecnie

(uwzględniając wszystkie rodzaje i

formy własności szpitali) wynosi już
ponad 105 dolarów dziennie. Są zak-

łady i specjalności medyczne, gdzie
płaci się znacznie więcej — tak np.

dzienny koszt pobytu na oddziale

gruźliczym w nowojorskim Memoriał

Hospital wynosi 212 dolarów. (S)

PRZEZ
9 dni. od 28 lipca do

5 sierpnia stolica- NRD Berlin
— będzie również stolicą mło-

dzieży świata. 30 tysięcy młodzie-
ży z przeszło. 140 krajów, wszel-
kimi środkami transportu: drogą
lądową, powietrzna, morską orzy-
będzie na jubileuszowy X Świa-
towy Festiwal Młodzieży i Studen-
tów. Nft festiwalowych eości czeka
ogromna łiczba 1 500 różnego typu
spotkań, manifestacji, imprez roz-

rywkoWych i sportowych. 300 spe-
cjalnych pociągów przywiezie do
Berlina, poza oficjalnymi delegacja-
mi, tysięczne rzesze młodzieży nie-
mieckiej, ze wszystkich , regionów
NRD, by mogła również uczestni-
czyć w tym światowym spotkaniu
młodzieży. Na .Ogromnych transpa-
rentach, obok symbolu Festiwalu,
pięciobarwnegb bratka, napisane jest
przewodnie hasło. Festiwalu, hasło
łączące młodzież: „Za solidarność
antyimperialistyczną, ża pokój, za.

przyjaźń" .

Tradycyjnym zwyczajem poszcze-

gólne dni Festiwalu będą poświęco-
ne szczególnie ważnym problemom
współczesności; współczesności, w

którą młodzież- świata wkracza, któ-

rą tworzy. 29 lipca np. przebiegać
będzie w duchu solidarności z na-

rodami Wietnamy, Laosu, Kambodży.
30 lipca będzie dniem poświęconym
ruchowi' kulturalno-artystyczhemu
młodzieży i prezentacji wybitnych
osiągnięć. Dzień 1 sierpnia upłynie
pod znakiem walki o pokój i między-
narodowe bezpieczeństwo — tema-

tyka zwłaszcza aktualna dziś, po

obradach Konferencji Europejskiej
w Helsinkach.

Funkcję przewodniczącego Krajo-
wego komitetu Przygotowawczego
X Festiwalu objął i Sekretarz KO
SED Erich Honecker. Świadczy to
o wysokifej randze, jaką gospoda-
rze przywiązują do tej manifestacji
młodzieży świata oraz o znaczeniu
jakie ma przedstawienie osiągnięć
NRD we .wszystkich dziedzinach:
ekonomicznej, kulturalnej, socjal-

nej, politycznej wobec cpinii świa-
towej — reprezentowanej w Ber-
lin!? przez dziesiątki tysięcy mło-
dzieży i setki dziennikarzy, filmow-
ców, fotografów. Od strony robo-
czej główny ciężar przygotowań spo-
czął na FDJ — chciałbym jednak
zwrócić szczególną uwagę na masową
ideowo-polityczną kampanię, którą
na tle Festiwalu przeprowadziła ta

organizacja.
Udział w zobowiązaniach festiwa-

lowych wzięło 1 700 000 młodych lu-
dzi; zaangażowanie powinno się wy-
rażać czynem; wyróżniającym się ze-

społom młodzieży przyznanych bę-
dzie 50 sztandarów honorowych z

wizerunkiem Ernsta Thaelmanna.
Młodzież objęła patronat nad 7 000
wydziałów produkcyjnych o znacze-

niu węzłowym; zwłaszcza tych, w

których nowa technika i technolo-
gia daje przedsmak przyszłości.
Chciąc przyspieszyć tempo buirtownic-
twa mieszkaniowego, chcąc skrócić
czas oczekiwania na mieszkanie zor-

ganizowano 9 000 zespołów, które bio-
rą udział w budowie nowych lub mo-

dernizacji starych obiektów. Praca
ta „sobie i państwu" wykonywana
jest po codziennych godzinach pra-
cy. W składzie 650 brygad budo-
wlanych znajdziemy przedstawicięli
młodzieży polskiej, zatrudnionej w

NRD i podejmującej solidarnie, ręka
w rękę z młodzieżą NRD-owską bu-
dowlany czyn festiwalowy.

Choć trudno dzisiaj dokonać szcze-

gółowego obliczenia korzyścj gospo-
darczych, jakie ta wielka kampania
przyniesie — nikt nie watoi, że będą
one olbrzymie; nie mówiąc o wa-

lorach ideowo-wychówawczych. FDJ
przeprowadziła również w roku szkol-
nym 1972/73 masowa akcję szkole-
niową, która objęto 1 C00 000 młod?''e -

ży —tematyka związana była z Fe-
stiwalem. z interpretacją dwóch po-
jęć: socjalistycznego patriotyzinu i
proletariackiego nacjonalizmu.

Na X Światowym ..Berlińskim"
Festiwalu młodzież NRD sobie sa-

mej „ad ocu los" i gościom z całego
świata przedstawi szerokie perspek-
tywy rozwoju i możliwości twórcze-

go działania. (L. F.)
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PROBLEM
stanowienia cen jest zagadnieniem żywo

interesującym teoretyków i praktyków zarówno
krajów socjalistycznych jak i kapitalistycznych.

Z czynnika odzwierciedlającego procesy rynkowe cena

stała się instrumentem manipulacji, nacelownnych
w kapitalizmie na zabezpieczenie oligopolistycznych
zysków, zas w socjalizmie na ukierunkowanie działal-
ności gospodarczej gwoli maksymalne*» zaspokajania
potrze u mas pracujących. I w jednym i drugim wy-
padku swobodny proces oscylacji cen wokół wartości
towarow ulega istotnym transformacjom. W gospo-
darce drobnotowarowej punktem grawitacyjnym cen

była wartość, w gospodarce kapitalistycznej (w wy-
niku swobodnej konkurencji wewnątrzgalęziowej
i międzygalęziowej) okresu wolnokonkurencyjnego
tym ośrodkiem stała się wartość rynkowa i cena

produkcj i').

'«PKalizmie sytuacja ulega dalszej
modyfikacji. Oligopole poczynają stosować skompliko-
wane strategie stanowienia cen w postaci różnych „pro-
gramów sprzedaży". Przy kalkulowaniu cen bierze sie
pod uwagę domniemane rozmiary zbytu określonych
towarów, rozłozcnie ryzyka, możliwości substytucyjne
i szereg innych okoliczności, których uwzględnienie
winno zapewnić w dłuższym okresie czasu możliwie
maksymalne zyski nie na poszczególnym towarze ale
na całości produkcji, stanowiącej domenę danej grupy
monopolistycznej.

Na tym właśnie podłożu wyrosły dociekania tzw.

marketingu. Długofalowe stanowienie cen przez
oligopole jest rezultatem konieczności programowania
współzależnych działań w łonie samych ollgopoli, spo-
wodowało to jednakże, że walka o rynki zbytu prze-
niosła się z płaszczyzny walki przy pomocy cen na

płaszczyznę bardziej zróżnicowaną, gdzie walka toczy
się przy pomocy jakości i nowości wypuszczanych to-

warów, reklamą i różnymi chwytami natury psycho-
logicznej czy wręcz uzależniania nabywców. Jednakże
nie zaniechano stosować degresji w postaci rabatów,
od formalnie sztywnych cen, w stosunku do różnych
grup nabywców.

W gospodarce socjalistycznej rola cen uległa również
daleko idącej transformacji. Problem cen jest tu po-
chodną szerszego problemu roli gospodarki towarowo-

-pieniężnej w warunkach socjalistycznego budowni-
ctwa. Początkowo niektórzy byli zdania — a contrario
w stosunku do kapitalizmu — że gospodarką socja-
listyczną „będzie można sterować w oparciu wyłącznie
0 planowane cyfry kontrolne i bilanse materiałowe,
toteż chociaż „komunizm wojenny" wynikał z wymu-
szonej sytuacji, w jakiej znalazł się Kraj Rad w wyni-
ku wojny domowej i interwencji, przypuszczano, że
uda się gospodarcze formy tej fazy utrzymać jako sy-
stem trwały. Życie okazało się jednakże silniejsze i za-

szła konieczność wprowadzenia Nowej Ekonomicznej
Polityki a z nią i kategorii towaru, pieniądza i ceny.
Coraz silniej akcentowano odtąd rolę rozrachunku go-
spodarczego fjuż nie tylko w powiązaniu z NEP-em)
niemniej jednak do roku 1943 przywiązywano do ra-

chunków czysto pieniężnych a więc i do cen drugo-
planową wagę.

v

W roku 1943 w nr 7—8 „Pod znamieniem marksiz-
mu" pojawił się artykuł inspirowany przez J. Stalina,
który rozpoczął trwającą do dzisiaj dyskusję na temat
działania prawa wartości w socjalizmie. Miało to oczy-
wiście znaczenie również i dla interesującego nas za-

gadnienia stanowienia cen. Wynika stąd, że katego-
ria ceny utrzymuje się przy wszystkich formacjach
zarówno w kapitalizmie, jak i socjalizmie, że jednak
1 tu i tam stała się z kategorii odzwierciedlającej ruch
podaży i popytu towarów czynnikiem generującym po-
pyt. Ceny towarów, chociaż genetycznie pozostają zwią-
zane z wartością towarów, odrywają się obecnie za-

równo w kapitalizmie, jak i socjalizmie coraz bardziej
od swego wartościowego podłoża i stają się cenami
kalkulowanymi, jednocześnie ceny przestają spełniać
rolę sprawnego aparatu sygnalizacyjnego. Powoduje to,
że w teoretycznych rozważaniach na temat cen daje
się zauważyć wyraźne przesuwanie akcentów w kie-
runku badania struktur różnych cen w powiąza-
niu z różnymi grupami nabywców.

W literaturze zachodniej lat ostatnich rozbudowano
w związku z problemami stanowienia cen badania do-
tyczące preferencji konsumentów „map obojętności" ,

współczynników „elastyczności oczekiwań" itp.
8 ). Na

tym tle poczyna pojawiać się w literaturze lat ostat-
nich też termin „cena administrowana". Cena admini- .

strowana jest ustalana na czas dłuższy, kalkulacja tych
cen bierze pod uwagę rozliczne kombinacje możliwości
realizacyjnych zapewniających przedsiębiorstwom wie-
loasortymentowym sumarycznie, na przestrzeni dłuż-
szego czasu, możliwie najwyższe z realnie dających się
osiągnąć zyski. Cena taka na równi z reklamą i innymi
zabiegami oddziaływania r.a konsumenta (od presji psy-
chologicznej aż po presję ekonomiczną!) staje się ele-
mentem — ale już nie jedynym elementem — polityki
mającej na celu realizację „optymalnego" czy „sub-
optymalnego" zysku. Prowadzi to do wiązania teorii
ceny z teoriami decyzji i gier strategicznych. Na tle
tak szeroko rozumianej teorii cen poiawiło się też po-
jęcie „giętkości cen" („price flexibility"), zaczęto szeroko
badać różne struktury rynków, stratyfikację konsu-
mentów pod kątem ich możliwości nabywczych, atrak-
cyjności poszczególnych grup towarów itp. Ceny tak
pojmowane coraz bardziej tracą swój parametryczny
charakter, a nabierają charakteru cen kalkulowanych,
narzucanych, ale z uwzględnieniem empirycznie uzy-
skanych danych.

W obozie socjalistycznym jest również sporo eko-
nomistów, którzy chcieliby rozbudować badania rynku
w kierunku statystycznego wyznaczania ksztatłu krzy-
wych podaży i popytu: z analizą rynku wiążą niektórzy
nadzieje na rozwiązanie problemu „wyboru ekonomicz-

nego" tudzież ustalenia tzw. wzorców konsumpcji.
Problem cen jest w naszej gospodarce zagadnieniem
niewątpliwie wielkiej wagi, bo przecież w naszych wa-

runkach zadaniem cen jest m. in. informacja o praw-
dziwych kosztach, o rentowności, o możliwościach sty-
mulacji określonych typów produkcji i konsumpcji ltd.
Stosowana przez czas dość długi polityka niskich cen

produkcji przemysłu ciężkiego, w przeświadczeniu, że

potrafimy w sposób świadomy odchylać ceny od war-

tości, prowadziła faktycznie do dezorientacji. W wyni-
ku woluntarystycznych posunięć pojawiały się też ogro-
mne różnice pomiędzy kosztami własnymi a cenami
zbytu, różne w różnych branżach pojawiały się sprzecz-
ności Interesów pomiędzy producentami a konsumen-
tami, często też do odnotowania były negatywne wpły-
wy stanowienia cen w sferze importu i eksportu
z punktu widzenia „terms of trade".

W chwili obecnej zarysowują się niektóre postulaty
w zakresie stanowienia cen, pragnie się stworzyć z cer.

bardziej prawidłowe niż to miało miejsce dotychczas
parametry rachunku ekonomicznego, aby uzyskać moż-
liwość porównywania efektywności różnych rozwiązań
w zakresie działalności gospodarczej, poprzez ceny uzy-
skać bodziec dla postępu technicznego, otrzymać na-

rzędzie pobudzające do obniżki kosztów własnych, na
-

w rozważaniach nad użytecznością odwoływać się ra-

czej do czysto empirycznych zjawisk rynkowych'). Ar-
gumentację psychologiczną odsunęła też na plan dalszy
koncepcja Walrasa „równowagi ogólnej". Później za-

rzucono mierzenie użyteczności w wielkościach kardy-
nalnych 1 już Parcto, a później J. R . Hicks posłużyli
się preferencjami opartymi na wielkościach porząd-
kowych. Zwłaszcza Hicks zainteresował się nie odczu-
ciami konsumentów lecz ich zachowaniem się. Wszyst-
ko to jest zrozumiałe u ekonomistów, którzy nie chcą
uznać marksowskiej teorii wartości opartej o pracę,
ale musi dziwić, że koncepcje dość podobne sugeruje
się przy okazji rozważań na temat „cen wyjściowych"
i „cen równowagi" i u nas.

I tu sięgamy do meritum sprawy. Czy marksowsfca
teoria wartości może jeszcze spełniać jakieś zadanie
przy stanowieniu cen w gospodarce budującego się
socjalizmu lub czy należy zastąpić jednak ją Jakąś
koncepcją inną? Jest to sprawa analizy, a nie jakiejś
anatemy, ale odpowiedź powinna być Jasna, eklektyzm
jest bowiem największym wrogiem naukowej prawdy.
Walras kreując koncepcję „ceny wywoławczej" i „ceny
równowagi" był konsekwentny, punktem wyjścia była
dla niego nie produkcja, lecz sfera realizacji. Ale jak
na to zagadnienie spojrzeć pod kątem używanej u nas

„WĘZŁY GORDYJSKIE
STANOWIENIA GEN"
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rzędzie dopasowywania struktury produkcji do zaopa-
trzenia odbiorców, miernik wygospodarowanych zy-
sków itd., itd. Repertuar postulatów pod adresem cen

można by mnożyć, powstaje jednakże pytanie czy te

postulaty są teoretycznie uzasadnione i w praktyce
wykonalne.

System cen środków produkcji z 1.1.1971 r. zbliżył
poziom cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwe-
stycyjnych do relacji kosztów własnych produkcji,
a w odniesieniu do podstawowych surowców do cen

rynków zagranicznych. Dokonano tego jednakże bez
jakiegoś pogłębionego teoretycznego uzasadnienia, gdyż
formułę ceny konstruowano głównie dla zapewnienia
każdej gałęzi przemysłu przede wszystkim zysku, któ-
ry umożliwiałby samofinansowanie. Brak teoretycz-
nej podbudowy powoduje po dzień dzisiejszy, że nie
znaleziono . właściwego systemu korygowania cen jak
również, że me' znaleziono właściwego rachunku kosz-
tów pozwalających na ustalanie cen.

Praktyka pokazuje, że stosuje się dość prymitywne
metody naliczania narzutu zysku w stosunku do peł-
nych kosztów własnych produkcji, co z reguły powo-

duje wzrost materiałochłonności, ceny detaliczne z re-

guły pozostają bez istotnego związku z nakładami

ponoszonymi przy ich wytwarzaniu (czego dowodem
stosowanie często dopłat przy deficytowej produkcji),
akumulacja jest zróżnicowana nie tylko z uwagi na

preferencje społeczne a ceny dóbr z importu nie zawsze

odpowiadają cenom dewizowym płaconym dostawcom.

Stosowany system cen i marż pozostaje w rezultacie
mało elastyczny i tylko z trudem poddaje się jakiej-
kolwiek kontroli. Wprowadzenie na domiar progno-
zowania cen gmatwa sytuację jeszcze bardziej. Rodzą
się najrozmaitsze problemy wynikające z chęci
uwzględniania cech użytkowych towarów w cenie a już
zupełnie enigmatycznie brzmią postulaty określenia
„uzasadnionych" kosztów własnych czy odpowiednich
stawek akumulacji, cen „oczyszczonych" z niegospodar-
ności itp., itp.

Gdzie leży źródło tego zamieszania?

Jak wskazywał już G. Shackle „niepokój natury po-
litycznej zrodzony przez naukę Marksa domagał się
przejścia od teorii wartości opartej o pracę do innych
koncepcji'"). Toteż nie od dzisiaj próbowano rozważania
na temat kształtowania cen oprzeć na użyteczności
dóbr. Jeśli jednak 100 lat temu „szkoła austriacka"
usiłowała traktować użyteczność dóbr jako subiektyw-
ne oceny, to poczynając od Alfreda Marshalla poczęto

tak chętnie „ceny wyjściowej" i „ceny równowagi"?
Czy także chcemy dokonywać analizy poprzez pryzmat
rynku?

Sądzę, że warto przypomnieć zarzut stawiany J. St.
Millowi przez Marksa, iż ten pierwszy usiłował koszty
mierzyć cenami, a ceny kosztami popadając w błędne
koło. Czy nie zastanawiali się nad tym ci, którzy bia-
dolą nad tym, że nie mamy narzędzia korygowania cen?
Nie twierdzę, że zadanie jest proste, i że to ja właśnie
posiadam receptę na uzdrowienie naszej polityki cen,
ale pragnąłbym zastanowić się nad tym co czyni z ce-

nami w naszych warunkach ów nie dający się roz-

wikłać „węzeł gordyjski".

Nakładów ponoszonych na wytwarzanie poszczegól-
nych dóbr nigdy nie byliśmy w stanie dokładnie wy-

mierzyć w makrospołecznej skali, stąd właśnie geneza
marksowskiej teorii oscylacji cen wokół wartości. Ta
oscylacja dokcnywająca się do pewnego czasu w spo-
sób zupełnie żywiołowy (W gospodarce wolnokonku-
rencyjnej) została przyhartiowana lub w ogóle < wyłą-
czona, w takich warunkach jest naiwnością poszukiwa-
nie „miernika" wartości, bo takiego nie znajdziemy.
Gdyby istniał niepotrzebne byłyby ceny! Frazes o od-
chylaniu świadomym cen od wartości jest więc do-
wodem megalomanii, ale nieznajomości marksowskiej
ekonomii, ceny stanowimy wciąż intuicyjnie operując
ewentualnie jakimiś strzępami empirycznych obserwa-
cji. Należałoby więc zostawić w spokoju „mierzenie
wartości", bo wartość Jest kategorią abstrakcyjną,
a abstrakcji się nie mierzy, zaś przejść do rozważań
czym jest cena w gospodarce socjalistycznej, i co winno
stanowić o jej strukturze i pułapie. Nie będzie to odej-
ście od marksizmu, lecz postępowanie zgodne z duchem
„Kapitału" (chociaż na pewno nie z jego literą!), a nie
będzie to jednak nawiązywanie do walrasowskiej ..ceny
wywoławczej" i „ceny równowagi" bo pojęcia te za-

rzucili już nawet ekonomiści burżuaayjni. 8 ).

Wartość, w rozumieniu marksowskim jest pojęciem
wyjaśniającym, lecz nie taksonomie z-

n y m"), toteż przy stanowieniu cen trzeba szukać więc
innego punktu wyjścia. W literaturze ekonomicznej
dotyczącej stanowienia cen wysuwano bardzo różne
formuły cen (pełnego kosztu, ceny produkcji itp.) , a także
w odniesieniu do struktury cen wypowiadano różne
poglądy (jednopoziomowość, wielopoziomowość), bliższe
zaznajomienie się z literaturą daje w efekcie tylko
świadomość, że poruszane są w niej różne aspekty
nader złożonego problemu, bez jednakże uchwycenia
sedna sprawy. Wydaje się, że pomocą w prawidłowym
postawieniu zagadnienia mogą stać się wypowiedzi
młodego Engelsa wyrażone jeszcze w 1844 roku, które

wiele lat później „już stary" Marks w Jednym ze swych
listów do Engelsa uznał za najwłaściwsze. Idzie ta
o stwierdzenie Engelsa, że w gospodarce, która nabiera*
planowego charakteru, społeczeństwo będzie musiało
wyważać właściwy stosunek pomiędzy ponO~
szonymi nakładami a osiąganymi prtf
pomocy tych nakładów efektami.

Przy takim ujęciu nie ma żadnej potrzeby odwoły-
wania się do marksowskiej teorii wartości7 ). Sam Mark*
wiązał z kolektywnym charakterem produkcji nadzieję,
że wymiana towarów ustąpi tu miejsca wymianie dzhl*
lalności"). Ponieważ proces socjalistycznego budownl*
ctwa jest procesem długim. marksowBkle ujęcie należy
traktować, oczywiście, tylko Jako docelowe, ale nader
istotne0). Wydaje się, że przy wszystkich trudnościach
ustalania zawartej w produkcie ilości pracy społeczne),
należy dążyć do takiego właśnie rozwiązania, a nie
szukania cen parametrycznych (co stanowi W moim
przekonaniu tylko daremny „trud Tantala"ft,fl ).

W rozumieniu Marksa i Engelsa — Jeśli dobrze ©4»
czytuję ich intencje — plan produkcji musi uwzględ-
niać najkorzystniejsze relacje między efektami użytko-
wymi poszczególnych wyprodukowanych dóbr, a po-
noszonych na nie nakładami pracy. Relacje te piani*
fikator wyraża w „auasl-cenach" (używam słowa „qtti»
el". bo cena nie jest tu już pieniężnym wyrazem warto-
ść!!)") . Pieniądz w warunkach gospodarki drobnotowa-
rowej i kapitalistycznej (doby wolnokonkurencyjneł)
był lepszym czy gorszym miernikiem wartości, w dobto
współczesnej stał się jednak wyraźnie tylko miernikiem
skali cen, które — jak wskazywano — oderwały alf
daleko od swego genetycznego podłoża.

Niektórzy sadzą, że uruchomienie mechanizmów ryn»
kowych umożliwi wyjście 2 Impasu, który stanowi trud-
ność właściwego ustalania tego co nazwaliśmy „quasi»
-c en ami", praktyka pokazuje, że tak wcale nie Jest
Rynek stanowi pośrednią więź pomiędzy odosobniony-
mi producentami, soeialtzm zmierza do likwidacji tego
odosobnienia, w jakiż więc sposób można poczytywać
utrwalanie teeo odosobnienia ooprzez rozluźnianie pla-
nowei dyscypliny za krok zbliżający nas do realizacji
socjalistycznego budownictwa? Nie należy z tego, eo

jest przejściową (acz długotrwały) koniecznością czyni*
cnoty i dorabiać do tego teoretycznie uzasadnienia!
Naświetlenie roli mechanizmu rynkowego w gospodar-
ce socjalistycznej wydaje się być w naszej literaturze
ciągle leszcze nader Jednostronne 1 *). Pisze się zazwyczaj
w dość enigmatyczny sposób o roli rynku w gospodar-
ce socjalistycznej, o wpływie cen rynkowych na bieżą-
cą strukturę podaży (co jest raczej postulatem niż real-
nym zjawiskiem!), o wpływie preferencji społecznych
na ceny. o rodzaju cen, ich strukturze 1 funkcjach —

a o stanowieniu cen ani słowa, chociaż podkreśla stę,
źe ..doświadczenia lat ubiegłych dowiodły, że sprawność
funkcjonowania gospodarki socjalistycznej Jest w zna-

cznym stopniu uwarunkowana stworzeniem racjonal-
nego systemu cen"").

Nie jest moim zamiarem w ramach krótkiego arty-
kułu podejmować jakiejś próby rozwiązywania tego
zawiłego zagadnienia, pragnąłem Jednakże zwrócić
uwagę na konieczność poszukiwań również na inhej
drodze niż ta. którą sugerują zwolennicy cen parame-
trycznych. Osobiście wydaje ml tlę bliższa celu droga,
którą ongiś sugerował Nłemczynow, domagając stę
uprzedniego ustalenia „całkowitych nakładów*. Prob-
lem stanowienia cen. to ciągle problem wzajemnego
stosunku „planu i rvnku", miejsca gospodarki towaro-

wo-pienlężnej w budującym się socjalizmie, roli dekon-
centracji (której nie identyfikuje bynajmniej t decen-
tralizacja!) w zarządzaniu gospodarką — i bez Jasnego
rozeznania w tych właśnie sprawach będziemy ciągle
błakać się na manowcach w interesującym nas proble-
mie stanowienia cen.

ft Por. K. Marks: .,Kapitał", t. tlt. f. *.

ł) Por. prace K. Arrow, 3. Duesenberry, H. Houthakker,
A. Koo, p. Samuelson czy F. Waugh.

*) C. shackle: „The Years of High Theory — tnventtan

and Tradltlon In Bconomlc Thought", Cambridge MST, a . MB.

«) M. Friedman wręcz usnął, te Marshall dal zakończoną
teorię ceny nieomal w jej współczesnym wydaniu <Por.
„Essays In Po$ftlve Economlcs", Chicago 198», a. 41 —4!).

¢) Por. 3, E. Meade: „The Controlled Economy", Łóndoh Ifłl.
•) „...Czas pracy jalto miara wartoScl Istnieje tylko idealnie,

toteż nie może on g|uży< jako materia (płaszczyzna — s . t.)
dla porównywania cen" (K. Marx: „Gnmdrlsse der Krltlk
der polltlschen Ekonomie" , Berlin 19S3, e . 89).

*) „Marks upatruje w teorii wartości ni* ftrotfek dojgrfa
do ustalenia cen, lecz narzędzie wykrycia praw ruchu ka-

pitalistycznego społeczeństwa" (H. Biiferdlng: „Bohm-Bawefk
o marksistowskiej teorii wartości", ft. M).

*) „Zamiast podziału pracy, który stwarza konteczneM wy-

miany wartości wymiennych, wystąpiłaby tu organizacja pra-

cy, której następstwem byłby także udZlal poszczególne) Jed-
nostki w kolektywnej konsumpcji" (K. Marx: „Grundrlase.»",
*. 89).

•> „Wyobraźmy «obie... rwlątelc wolnych łudzi praeujqcyeh
przy pomocy wspólnych środków produkcji... Wszyitftle zna-

miona cechujące pracę Robinsona powtarzają się tutaj, tylko
Już nie indywidualnie leca społecznie... ezaa pracy odgrywałby
dwojaką rolę. Jego podział według społecznego planu utrzy-
muje właScIwą proporcję między różnymi funkcjami robo-
czymi a różnymi potrzebami. Z drugiej strony, czas praęy

duży Jednocześnie ca miernik Indywidualnego udziału wy-

twórcy w pracy zbiorowej..." (K. Marx: „Kapitał" t Ł

s. 88).
10) Por. P. Engela: „Anty-Ddhrlng", c. 301.

•i) „ ... gdy zniesiona zostanie wlasnoSć prywatna, nie mota

Jut być mowy o wymianie Jaka Istnieje teraz ftón. w kapi-
talizmie — S. 2 .) F. Engels: „Zarys krytyki ekonomii polłtyo-
nel" w DZIEŁACH, t. t, B . 780).

B) Por. np. „Ekonomia polityczna socjalizmu" pod red. li.

Nasiłowskiego, i . 335—385.

1») Op. Clt., s. 383.

KŁOPOTY
PZMotu

INSTYTUCJĄ
czuwającą nad roz-

wojem motoryzacji w kraju jest
Polski Związek Motorowy, który o-

bok swej działalności statutowej tzn.

sportów samochodowych, motocy-
klowych, kartingu, turystyki moto-
rowej, prowadzi działalność gospo-
darczą przez swoje agendy: Biuro
Turystyki, Ośrodek Propagandy i
Wydawnictw oraz Organizację Rze-
czoznawców. W ramach działalności
gospodarczej PZM świadczy usługi
w zakresie szkolenia kierowców,
stacji obsługi, stacji diagnostycznych,
pomocy drogowej, parkingów, mo -

Dia zilustrowania rozmiarów tej
działalności można podać, że w ro-

ku ubiegłym przeszkolono do egza-
minu na prawo jazdy różnych ka-
tegorii ponad 130 tys. osób osiąga-
jąc 214 min zł. W 1972 r. obrot w

85 stacjach obsługi i stacjach dia-
gnostycznych, 10 motelach i 33 par-
kingach strzeżonych wyniósł około

220 min zł, zaś obroty Biura Tury-
styki w tymże okresie przekroczyły
230 min zł, oraz 2,5 min dolarów za

obsługę turystów zagranicznych. Mo-
głoby się wydawać, że PZM kroczy
drogą usłaną różami, bez kłopotów
i trudności. Tymczasem zorganizo-
wany przez ZGPZM rajd dzienni-
karski pod nazwą „Rola i znacze-

nie Polskiego Związku Motorowego
w obsłudze turystów zmotoryzowa-
nych" wykazał coś innego. Trasa
wiodła przez cztery województwa —

warszawskie, lubelskie, kieleckie,
i katowickie, a więc tereny o róż-
nym stopniu zmotoryzowania i na-

silenia ruchu turystycznego. Różne
więc były problemy z jakimi bory-
kają się lokalni działacze PZM. We
wszystkich jednak wypowiedziach
przewijał się jeden wątek — wspól-
ny chyba dla wszystkich organiza-
cji pezetmotowskich w Polsce — brak
funduszy oraz odpowiedniego sprzę-
tu na cele działalności gospodarczej.

Dla przykładu, szkolenie kierowców
odbywa się często na przestarzałych
pojazdach, właściwie wrakach samo-

chodowych, które są jeszcze na cho-
dzie dzięki „mechanikom-cudotwór-
com". Obok tego, że samochody są
wysłużone, to jest ich bardzo ma-

ło, tak że czas przeznaczony na ja-
zdę indywidualną i otrzaskanie się
z kierownicą przyszłego posiadacza
czterech kółek jest niewystarczają-
cy, nie mówiąc już o tym, że aby
dostać się na kurs prawa jazdy trze-
ba czekać po kilka miesięcy.

Podobnie przedstawia się sytuacja
w zakresie usług pomocy drogowej.
Działalność jest niewystarczająca w

stosunku do zapotrzebowania, a pod-
stawowym ograniczeniem jest brak
odpowiedniej ilości wozów technicz-
nych. W Polsce mamy obecnie po-
nad 3 min pojazdów mechanicz-
nych, natomiast pomoc drogowa dy-
sponuje 160 pojazdami, czyli staty-
stycznie na jeden specjalistyczny
wóz PD przypada około 19 tys. sa-

mochodów. Ponadto w przypadku
awarii samochodu kierowca nie ma

praktycznie możliwości zawiadomie-
nia punktu pomocy drogowej. Je-
śli stało się to w mieście to jesz-
cze pół biedy, można skorzystać z

telefonu, lecz jeśli gdzieś na drodze
to sprawa wygląda beznadziejnie.

Natomtest na dobrym poziomie,
zarówno w opinii działaczy PZM jak
i samych kierowców, są postawione

stacje obsługi. Znajduje się w nich'
przeważnie kilkanaście stanowisk
roboczych z wykwalifikowaną ob-
sługą i odpowiednim zapleczem tech-
nicznym. Większość z nich świadczy
również usługi w zakresie diagno-
styki pojazdu — odpowiedniego roz-

stawu kół, ustawienia świateł itp.,
co jest szczególnie ważne z punktu
widzenia ogólnej sprawności samo-

chodu.

Wreszcie sprawa moteli. Polski
Związek Motorowy przejął tę dzia-
łalność w roku 1972 od „Motozbytu" .

Obecnie w kraju mamy zaledwie 10
moteli, lecz i te istniejące nie speł-
niają swej roli. Motel powinien być
miejscem, gdzie zmęczony kierowca
mógłby kilka godzin odpocząć, od-
świeżyć się, zjeść posiłek przed uda-
niem się w dalszą drogę. Tymcza-
sem niewielu kierowców może sko-
rzystać z tego typu usług, ponieważ
motele spełniają rolę rezerwowych
miejsc hotelowych. Ponadto dla sa-

mego PZM prowadzenie motelu jest
nieopłacalne ze względu na niewiel-
ką liczbę łóżek (20—30) i dość ni-
ską cenę (w granicach 60 zł za do-
bę). Dopiero liczba około 100 miejsc
noclegowych gwarantuje opłacalność.
Rentowność „wyrabia się" w inny
sposób, poprzez dołączenie do mo-

telu części gastronomiczno-rozryw-
kowej, nastawionej przeważnie na

gości z zewnątrz i działającej do
późnych godzin nocnych. Czy w ta-
kich warunkach można mówić o od-

poczynku? — golcie motelowi są w

każdym razie innego zdania.
Na razie nie ma w Polsce pro-

gramu rozwoju sieci motelowej i w

najbliższym czasie zapewne go nie
będzie. Co prawda ma powstać kil-
kanaście supernowoczesnych moteli,
lecz te nastawiane będą głównie na

obsługę gości dewizowych, kra-
jowcy będą mogli s nich korzystać
W dalszej kolejności. Wydaje się
jednak, że skoro brak generalnego

rozwiązania tej kwestii, należałoby
istniejący potencjał wykorzystać W

sposób efektywniejszy. Mianowicie
stworzyć z istniejących moteli coi
w rodzaju szerokiej bazy noclego-
wej, nie ograniczającej się Wyłącznie
do własnych miejsc noclegowych,
lecz dysponującej siecią kwater pry-

watnych położonych w pobliżu mo-

telu.

A.CP.

Kraków, ul. Polonijna 1, teł. 620-19

sprzedadzą

PRASf HYDRAULICZNĄ DO OSKRZYLEŃ

(prototyp) typa TU-3212 nr fabr. 1/66, ciężar 500 kg, zużyclo—30°/o.
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LISTY i

Decyduje czas
— a spór trwa

W „Zyclu Gospodarczym" z 21.VI .

1973 r. zamieszczony został list RO-
MANA SZYMCZAKA prezesa Krajo-
wego Związku Spółdzielczości Pracy
Chemicznych I Farmaceutycznych.
List ten nawiązuje do artykułu AN-
DRZEJA SIKORSKIEGO i dotyczy
strzykawek Jednorazowego użycia.
Prezes R. Szymczak przedstawia ra-

cje, które mają przemawiać za po-
wierzeniem te] produkcji Spółdzielni
„Inlek" w Lublinie. Istotnie Spół-
dzielnia „Inlek" produkuje strzykaw-
ki jednorazowego użytku i z tej ra-

ejl spółdzielczość niewątpliwie posia-
da pewien dorobek techniczny 1 tech-
nologiczny. Tego nikt nie chciałby
bagatelizować.

• Faktem jest Jednak I to, że istnie-
jące Już od kliku lat zapotrzebowa-
nie na ten Instrument medyczny nic
Jest nawet w małej części zaspoka-
jane. Faktem również jest, że np. w

Czechosłowacji właśnie przemysł klu-
czowy produkuje od kliku iat strzy-
kawki w dziesiątkach milionów sztuk.
V nas natomiast wszystko szło powo-
lnymi kroczkami. Oczywiście zdajemy
Bobie sprawę, że wynika to 7. możli-
wości realizacyjnych Spółdzielni. W
takiej sytuacji Zjednoczenie „ERG"
podjęło się trudnego, ale snolecznie
ważnego zadania uruchomienia w
krótkim czasie produkcji strzykawek
w skali zabezpieczającej potrzeby
krajowe.

Propozycję taką przedstawiliśmy w

lutym br. wszystkim zainteresowanym
na specjalnej naradzie, w której ucze-

stniczył również Przedstawiciel Kra-
jowego Związku Spółdzielni Pracy
Chemicznych i Farmaceutycznych.
Oferta nasza spotkała się z popar-
ciem wiodącego w dziedzinie produk-
cji Instrumentów medycznych Zjed-
noczenia „Omel". Na tym samym ze-

braniu wyszliśmy z inicjatywą współ-
pracy ze Spółdzielnią „inlek" w zak-
resie podziału asortymentowego strzy-

kawek w takim stopniu, aby uwzglę-
dnione zostały Interesy spółdziel-
czości, a przy tym zrealizowany zo-

stał cel główny:, szybkie uruchomie-
nie przemysłowej produkcji nowo-

czesnych strzykawek, co może za-

pewnić tylko przemysł kluczowy.
Poruszony w lifcie prezesa R. Szym-

czaka aspekt ekonomiczny pokazany
Jest w zniekształcającym go uprosz-
czeniu. Nie uwzględnia bowiem ele-
mentu czasu, o co przeci&i w szcze-

gólności chodzi. Każdy ..przypadek
przeniesienia żółtaczki, spowodowany
brakiem strzykawek jednorazowego
użycia kosztuje społeczeństwo bardzo
drogo.

O wiele trudniej jbst nam odpo-
wletlzleć na stwierdzenia Prezesa
Szymczaka odnoszące sl0 bezpośred-
nio do porównań wysokości nakła-
dów inwestycyjnych. Dotychczas nie
znamy oficjalnego dokumentu Spół-
dzielni „Inlek" , jakim są założenia
techniczno-ekonomiczne. uważamy
więc za właściwe poinformować opi-
nię publiczną, że poważnie traktując
swoją ofertę wobec społeczeństwa
Zjednoczenie „ERG" nie czekało na

ostateczne rozstrzygnięcie. Zakłady
Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg" są
formalnie przygotowane do podjęcia
w 1974 r. w swoim Wydziale Zamiej-
scowym w Kłobucku budowy spec-
jalnego oddziału produkcji strzyka-
wek jednorazowego użytku. Zabezpie-
czona została dostawa urządzeń. Uz-
godniono również z wyspecjalizowa-
nymi Instytutami medycznymi prowa-
dzenie pr"ez nie badań specjalistycz-
nych i ich nadzoru nad jakością
produkcji strzykawek. Pozostaje przy-
słowie postawienie kropki nad I.

Podjęcie decyzji ostatecznych o lo-
kaMzacJI produkcji tak ważnej I pil-
nej społecznie ni" może być opóźnia-
na działaniami i nrzesla^lcnmi. nie
uwzględniającymi istotnych i szero-

ko pojętych interesów społecznych.

Mgr lnż. MARIAN LUSCINSKI
Z-ca Dyrektora d/s Postępu

Technicznego I Inwestycji
„Nitron-Erg"

KRUPSKI MŁYN

niegospodarności
i bezprawiu
Artykuł ZDZISŁAWA SLEDZIN-

SKIEGO pt. „N IEKTÓRE PROBLEMY
USPRAWNIENIA GOSPODARKI SU-
ROWCOWO - MATERIAŁOWEJ NA
TLE WYNIKÓW KONTROLI", opub-
likowany w dwumiesięczniku „KON-

TROLI PAŃSTWOWEJ" nr 2/73 —

informujący o gospodarce farbami
1 lakierami w pewnym przedsiębior-
stwie, w wyniku której doprowadzono
do utraty wartości tych wyrobów
w wysokości ponad 2,7 min zl., musi
wywołać u każdego człowieka, nawet
nie będącego ekonomistą, smutne ref-
leksje. Przecież przedsiębiorstwo to
znało, a przynajmniej znać powinno
stan swego posiadania od dawna, co

najmniej od 1969 roku.Wtedziato też
0 tym, że okres ważności dla farb
1 lnkierów wynosi 90—180 dni. liczo-
nych od daty produkcji. Wiedziało
więc, że przeterminowanie okresu wa-

żności farb sięga kilku lat, że normy
zapasów są przekraczane wielokrot-
nie, że przedsiębiorstwo płaci corocz-

nie bardzo wysokie kary za nietermi-
nowe zwroty opakowań, w których
producenci dostarczają farby i la-
kiery swoim odbiorcom.

Kiedy informuję o tym Czytelników
„ Z. G .", w przedsiębiorstwie tym po-
zostaje na koncie zapasów bieżących
wiele farb I lakierów, których okres
ważności upłynął przed kilkoma laty,
Wartość ich sięga kliku milionów zło-
tych. Ludzie, którzy bezmyślnie do-
prowadzali od kUku lat do powsta-
nia zapasów I tym samym ogrom-
nych strat i nie podejmowali żadnych
środków zaradczych, nie podejmują
ich nada! — nawet po kontroli NIK-u .

Nadal ukrywają lub każą ukrywać
przeterminowane farby.

- I na nic nie przydają się postano-
wienia uchwały nr 164/71 RM I zarzą-
dzenia Ministra Finansów z dnia 31
marca 1972 r. w sprawie zapasów
nieprawidłowych podlegających bie-
żącej prasaępiue i zasad rozliczania
skutków tej,: .przeceny (MP nr 23 poz.
130), skoro nawyków kamuflowania

.faktów nie da. się przezwyciężyć, mi-
mo. że na tym kamuflowaniu straci
załoga część zapracowanego zysku.
Czas chyba tym szkodliwym „nawy-
kom" położyć kres.

Mgr ZENOBIUSZ ZBIKOWSKI
GDAŃSK-WRZESZCZ

Trudności

(jak zwykle)
obiektywne
Nawiązując do artykułu LECHA

FROELICHA pt. „DIABEŁ UKRYTY
W SZCZEGÓŁACH" (, .Zycie Gospo-
darcze" nr 18 z 6.5.1973 r.) omawia-

jącego między innymi sprawę zaopa-
trzenia przemysłu lekkiego w barwni-
ki 1 środki pomocnicze, pragniemy
wyjaśnić I uzupełnić niektóre poru-
szone tam kwestie.

Wprawdzie Istnieje roczny plan
produkcji barwników, ale ulega on

znacznym ziiilanom, co spowodowa-
ne jest zmieniającymi się potrzeba-
mi odbiorców, szczególnie przemysłu
lekkiego, który z uwagi na koniecz-
ność dostosowania się do zmian mo-

dy i związanym z tym popytem han-
dlu na krótkie serie różnorodnych
tkanin, oraz obuwia nie Jest w sta-
nie określić wiążąco asortymento-
wych potrzeb na rok a nawet kwar-
tał. Zamówienia na barwniki prak-
tycznie wpływają do „Chemlkoloru"
każdego dnia i są realizowane w

miarę możliwości z bieżącej produk-
cji barwników względnie z zapasów.

Biorąc pod uwagę ogromny asor-

tyment barwników, trudności surow-

cowe, Jakie wynikają z różnych o-

blektywnych przyczyn, zmieniające
się znacznie potrzeby odblorcow,
trudności personalne (brak np. w
ZPB „Boruta" około 400 ludzi) wszy-
stko to powoduje, że występują o-
kresowe trudności w zaspokaja-
niu potrzeb odbiorców na niektóre
marki barwników.

Przemyśl barwnlkarski nie zamie-
rza produkować asortymentu barw-
ników, na które potrzeby są mini-
malne, jak również te barwniki, któ-
rych specjalizację, produkcji przejęły
w ramach porozumień dwustronnych
(lub wielostronnych) inne kraje socja.
listyczne. W związku z tym zakłada
się Import barwników również w na

stępnych latach tak ze względów e-

konomicznych jak i Integralnych (ko-
operacyjnych).

W związku z zarzutami o złej Ja-
kości krajowych barwników do skór
oraz braku katalogów na te barw-
niki informujemy, że na zakupione
od 1.1. do 31.5.73 r. krajowe barwni-
ki do skór w ilości 208 ton odbior-
cy zgłosili reklamację na 1,07 ton,
co wynosi 0,5 proc. Naszym zdaniem
przyczyną nierównego wybarwlenla
skór nie zawsze Jest zła jakość barw-
ników. W pierwszym rzędzie zależy
to od jednorodności budowy skór,
właściwego Ich przygotowania do bar-
wienia oraz dopilnowania przepisów
technologicznych.

Nie jest ścisła informacja, te „... od
10 lat (mimo obietnic) nie wydano
katalogu dostępnych barwników...",
ponieważ w 1969 r. wydaliśmy kata-
log „Bezkazelnowe pasty pigmento-
we do ikór" ą w 1972 r. „Barwniki
korlamlnowe trwałe do barwienia
łkór garbowania roślinnego".

W ustosunkowaniu się do całości
zagadnień poruszonych w artykule
pozwalamy sobie na klika naszych

uwag. Nicim^- i-nie i.iŁciji?;>>u che-
micznego za potrzebami odbiorców
z przemysłu lekkiego oraz ciągłe tru-
dności 1 napięcia we wzajemnej
współpracy, wywodzą się m. in. z

trudności w sprecyzowaniu swoich
potrzeb, Jakie ma przemysł lekki na-
wet na najbliższe okresy, nie mó-
wiąc już o perspektywie, co wyni-
ka ze specyfiki tego przemyEłu, głów-
nie przeznaczonego na rynek.

Takie trudności wynikają z niedo-
skonałości funkcjonującego systemu
organizacji 1 Zarządzania, w pełni
podzielamy stwierdzenie zawarte w

wypowiedzi wicedyrektora Departa-
mentu Obrotu Towarowego M. P.
Chem. iż modernizacja i wdrażanie
nowych technologii w przemyśle lek-
kim winny być realizowane w poro-
zumieniu z resortem chemii.

Jedną z zasadniczych przyczyn ha-
mujących szybkie uzupełnianie nie
przewidzianych potrzeb jest brak re-

zerw mocy produkcyjnych nie mó-
wiąc Już, że np. potrzeby w wielu
barwnikach przewyższają zdolności
produkcyjne, szczególnie w asorty-
mencie nowoczesnych barwników re-

aktywnych, zasadowych specjalnych.

Należy również przyznać, że prace
badawcze I wdrożeniowe prowadzo-
ne przez zakłady naukowo-badawcze
podlegle M.P.Chemlcznego są doko-
nywane nie zawsze nowoczesnymi
metodami. Przedłuża to bardzo dro-
gę „od pomysłu — do przemysłu",
wydaje się, że oprócz potrzeby u-

sprawnteń organizacyjnych w tym
zikresie, konieczne staje się usta-
nowienie korzyści finansowych dla
zakładów' I osób podejmujących ry-
zyko wdrożenia nowych technologii.

Mgr ANDRZEJ KAŁUŻA
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych

Przedsiębiorstwa obrotu
Chemikaliami Organicznymi i

Barwnikami „Chemikolor"
ŁOD2

AKTUALNOŚCI

wzrost pogłowia
a potrzeby rynku

Podany w komunikacie GUS o

rozwoju społeczno-gospodarczym
kraju w 1 półroczu br. znaczny

wzrost pogłowia trzody chlewnej
(o 14,1 proc.) i bydła (o 6.6 proc.)
w porównaniu z I półroczem ub.r.,
który wypada uznać za poważne
osiągnięcie naszego rolnictwa, nie
jest w stanie zaspokoić zapotrze-
bowania rynku. Łącznie bowiem
taki wzrost pogłowia może za-

pewnić zwiększenie podaży ma-

sy mięsnej w granicach 10 proc.

Tymczasem przychody pieniężne
ludności wykazują w br. tempo
wzrostu w granicach 13 proc.

Jeśli więc uwzględnimy fakt, że

zapotrzebowanie rynku na mięso
ł przetwory mięsne wzrasta u nas

w tempie podobnym do ogólnego
wzrostu przychodów pieniężnych
ludności, wówczas okaże się, że

osiągnięty wzrost pogłowia zwie-
rząt gospodarskich nie zapeWhijt
jeszcze możliwości złagodzenia
napięć w obrocie mięsem i prze-

tworamynięsnymi. (sb)

zmiany w strukturze
sprzedaży

Dużym osiągnięciem ubiegłego
roku było, jak wiadomo, szybsze
tempo wzrostu sprzedaży towa-

rów nieżywnościowych niż żyw-
ności. W związku z tym zwrócić
wypada uwagę na dane komuni-
katu GUS za I półrocze br., z

których wynika, że tempo wzro-

stu sprzedaży towarów nieżyw-
nościowych (11,9 proc.) było już
nieznacznie tylko wyższe od tem-

pa wzrostu sprzedaży żywności
(11,6 proc.).

Wśród przyczyn tego zmniejsze-
nia rozpiętości w tempie wzrostu

sprzedaży towarów nieżywnościo-
wych i żywności na pierwszym
miejscu wymienić wypada pewne

osłabienie atrakcyjności podaży
towarów nieżywnościowych, znaj-
dujące wyraz w osłabieniu tempa
wzrostu ich importu, małym
wzroście dostaw wyrobów szcze-

gólnie poszukiwanych (np. samo
-

chodów osobowych o 2 proc.) oraz

w mniejszej niż przed rokiem
skali przecen, (sb)

wzrost zatrudnienia

Osiągnięcie w I półroczu br.

niższego tempa wzrostu zatrud-
nienia (4 proc.) od założonego w

planie rocznym (4,4 proc.) nie oz-

nacza jeszcze, że zapewnione zo-

stały optymalne warunki dla
wzrostu wydajności pracy w

przemyśle. W tej bowiem dzie-
dzinie gospodarki tempo wzrostu

zatrudnienia w I półroczu br.
(3.3 proc.) było wyższe od zało-

żonego w planie rocznym (3.8
proc.), podczas gdy możliwość
wzrostu produkcji w oparciu o

wzrost wydajności pracy wskazy-
wała, że powinniśmy osiągnąć
znaczne przekroczenie planów
produkcji, przy niższym od pla-
nowanego wzroście zatrudnienia.

Z drugiej natomiast strony na-

dal zwraca uwagę niezadowala-
jące tempo wzrostu zatrudnienia
w handlu, które utrudnia uspraw-

nienie obsługi ludności przez hm-
del. (sb)

wykorzystanie
czasu pracy

Korzystne wyniki ekonomiczne
przemysłu w I półroczu br. nie

oznaczają, że wykorzystane zosta-

ły w odpowiednio szerokim zak-
resie rezerwy poprawy ekonomiki
produkcji. Okazuje się bowiem,
że liczba godzin nie przepracowa-

nych (po odliczeniu urlopów wy-

poczynkowych) w przeliczeniu na

1 robotnika grupy przemysłowej
w I półroczu br. była o 3 godziny
(tj. o 3,6 proc.) wyższa niż przed
rokiem.

Częściowo jest to związane ze

wzrostem absencji chorobowej,
któremu sprzyjała podwyżka za-

siłków chorobowych. Częściowo
natomiast zjawisko to wystąpiło
v/ wyniku przestojów w produk-
cji, spowodowanych zakłóceniami
w 'dostawach materiałów i awa-

riami w zakładach produkcyj-
nych. (sb)

zmiany w polityce
kredytowej

Dalszemu dynamicznemu wzro-

stowi wypłat kredytów obroto-

wych (o 16 proc.), kredytów in-

westycyjnych dla gospodarki
chłopskiej (o 13 proc.) oraz kre-

dytów na indywidualne budow-
nictwo mieszkaniowe (o ok. 40
prob.) vr I półrócżu br. towarzy-
szył spadek wypłat kredytów na

zakupy ratalne (o ok. 8 proc. w

porównaniu z I półroczem ub. r .) .

Również na trzeci kwartał br.

przewiduje się, że wzrostowi kre-

dytów obrotowych (o 10 proc.),
i inwestycyjnych dla gospodar-
stw chłopskich (o 15 — 16 proc.)
towarzyszyć będzie zahamowanie
wzrostu wypłat kredytów ratal-

nych (wzrost w granicach 1 proc.

w porównaniu z III kw. ub. r .).
Wzrost kredytów obrotowych

dla rolnictwa uzasadniony jest
wzrostem zainteresowania rolni-
ków zakupami zwierząt hodow-

lanych i drobiu dla potrzeb ho-
dowli. Istotny wpływ tego kre-

dytu na rozwój produkcji rolnej
sprawia, że o jego wysokości
decydują wyłącznie zapotrzebo-
wania zgłaszane przez rolników.

Wzrostowi kredytów inwestycyj-
nych dla rolnictwa sprzyja ob-

serwowany dalszy wzrost dostaw
materiałów budowlanych, a za

potrzebą jego rozwijania przema-

wiają braki pomieszczeń dla dal-
szego rozwoju hodowli. Wzrasta-
ją również wypłaty kredytów
inwestycyjnych na zakup ciągni-
ków.

Znaczny wzrost wypłat kredy-
tów na budownictwo mieszkanio-
we w I półroczu br. jest związany
z niskim ppziomem tych wypłat
w I półroczu ub. r. gdy wprowa-

dzane były zmiany organizacyj-
ne w tych wypłatach. Łącznie
za trzy kwartały br. przewiduje
się, że poziom wypłat tych kre-

dytów będzie o ok. 30 proc. wy-

ższy niż przed rokiem i wyniesie
ok. 1,8 mld zł. Pomoc kredytowa
państwa staje się coraz poważ-
niejszym czynnikiem rozwoju
indywidualńego budownictwa

mieszkaniowego.

Spadek wypłat kredytów na

zakupy ratalne ludności związa-
ny jest natomiast głównie z ogra-

niczeniem sprzedaży' ratalnej sa-

mochodów. (sb)

nowoczesność
w działalności
handlu .wiejskiego

Cechą charakterystyczną dzia-
łalności reklamowej prowadzonej
przez handel wiejski w bież. ro

-

ku jest szersze niż dotychczas
włączenie do niej sprzedawców,
którzy w ramach prowadzonego
dla nich powszechnego szkolenia
zdobywają podstawowe umiejęt-
ności w tej dziedzinie.

Przedsięwzięcia propagandowo-
-informacyjne ściślej łączą się z

podnoszeniem ogólnej kultury i

estetyki handlu. Więcej niż do-

tychczas uwagi poświęcają gmin-
ne spółdzielnie odpowiedniej re-

klamie towarów w sprzedaży
„ pozasklepowej" —

na targach,
jarmarkach, kiermaszach itp.

Ważne zadania w informowa-
niu kupujących o nowościach od-
grywają wiejskie kluby rolnika i
ośrodki „Nowoczesna Gospodyni".
M. in. te ostatnie przystąpiły do

organizowania degustacji i po-

kazów, celem szerszego spopula-
ryzowania na wsi ryb i przetwo-
rów rybnych oraz artykułów
mleczarskich. Również reklama
zmechanizowanego sprzętu gospo-

darstwa domowego prowadvona
jest na wsi pod hasłem „Nowo-
czesność w każdym domu".

W tym roku ośrodki „Nowo-
czesna Gospodyni" przeprowadzać
będą najmniej raz na miesiąc
jedną imprezę reklamowo-infor-

macyjną, niezależnie od stałego
eksponowania nowości w skle-

pach GS. (msk).

na zielonym rynku
PÓ nieoczekiwanym" szczycie

truskawkowym, zaczął się szczy„

malinowy. Nastąpił również
zbiór jagód szybko psujących się
i wymagających natychmiasto-
wego zagospodarowania, głównie
przemysłowego. Obroaziiy ogórki,
ale brak jest ludzi do ich zbie-
rania. Podobnie jest z innymi
warzywami.

Stąd pierwszy raz w tym roku
w Warszawie, zresztą nie tylko
w stolicy, można zaobserwować
oustki w zieleniarskich sklepach.
Np. pokazały się ogórki przyspie-
szone z folii, a także gruntowe,
ale w sklepach są one nadal rzad-
kim rarytasem, chociaż cena u-

trzymuje się na wyjątkowo wy-

sokim poziomie.

Równocześnie kończą się pomi-
dory szklarniowe, ale już w wie-
lu rejonach można kupić pomido-
ry gruntowe. Jednak nadal utrzy-
muje się wysoka cena, a zapotrze-
bowanie przekracza możliwości
dostaw. Sytuację ratuje import
dokonywany przez „Hortex", któ-
ry już dostarczył na rynek pra-

wie 7 000 ton pomidorów, a przy

okazji 200 ton brzoskwiń i 100 ton

moreli. (msk)

zaczyna się sezon

szkolny w handlu

Od 15 lipca tj. prawie miesiąc
wcześniej niż w ub. latach roz-

poczęty stołeczne przedsiębiorst-
wa handlowe sprzeoaż artykułów
na sezon szkolny. Podstawową
formą zaopatrzenia j*st sprzedaż
odzieży, obuwia, galanterii w tzw.

dzielnicowych ośrodk- ich zaku-
pów szkolnych, gdzie skoncentro-
wano w niewielkiej odi jgłości od
siebie sklepy z nfezbędnrmi arty-
kułami. Przygotowano ;n.in. ok.

,1 0 proc. więcej'^obuwia skórza-

nego' oV^£ j; uniorek w kilku ko-
lorach. W galanterii skórzanej
mniej jest tradycyjnych teczek i
tornistrów, więcej pojemnych to-

reb oferowanych w 50 wzorach.

Z przedstawionej oferty widać

zmianę mody szkolnej. Uczniowie
będą mogli się ubierać bardziej
kolorowo. Dla chłopców przygo-

wano kurteczki typu battle dress,
dla dziewcząt fartuszki i kasaki
do spodni w 7 kolorach. Wszystko
ze stylonu. Zbyt wiele nowości

jednak nie ma. Opóźniły się np.

dostawy dwuczęściowych komple-
tów młodzieżowych z ZPO „Kon-
fex".

Zgromadzono większe ilości

przyborów szkolnych i zeszytów.
(msk)

MIMOCHODEM

„WESOŁE NASZE ZYCIE
SPEDZfiY ZNAKOMICIE"

Stoicki spokój nie cechuje mnie, niestety. Po pro-
stu na wszystko reaguję zbyt spontanicznie. Cza-
sem można to nawet nazwać „społecznym zaanga-

żowaniem", czasem zacietrzewieniem — wszystko
zależy od okoliczności.

Tym razem okoliczności były następujące: ze-

psuła się Indówka, właśnie wtedy kiedy umieści-
łam w niej zakupy na cały tydzień. Na dworze

oczywiście — upał. Nie wytrąciło mnie to jednak
z równowagi. Skądże znowu! Mój Mielec-80 l psuł
się już kilkakrotnie —

zawsze latem. Ostatni raz

wymieniano w nim agregat w lipcu 1070 roku.

Zatelefonowałam więc do najbliższego punktu
usługowego ELDOMU przy ulicy Łopuszańskiej
w Warszawie. Pani, która odebrała zgłoszenie, po-

informowała, że naprawa zostanie wykonana w ter-

minie tygodniowym i żadnych wyjątkowych oko-
liczności nie uv>zględnia się. I z tym zgodziłam się
prawie bez słowa. Poczekałam 6 długich dni i rze-

czywiście przyszedł monter. Rozebrał lodówkę na

najdrobniejsze części, założył nowy agregat, skręcił
wszystko -- trwało to dość dłvgo — wziął ok. 800
zł i stary agregat, a mnie wręczył roczną gwa-

rancję.
Lodówka zaczęła pracować, wprowadzając mnie

w znakomity naatrój. Nie na długo jednak. Wkrót-
ce bowiem po całym mieszkaniu rozszedł się przy-

kry zapach amoniaku, a w kuchni aż w oczy szczy-

pało. Nie ulegało wątpliwości, że nowy agregat
,, wysiadł" natychmiast. Z denerwowałam się dopie-
ro wówczas, kiedy po zgłoszeniu reklamacji
V) punkcie usługowym, usłyszałam stereotypową

informację, że za 6 dni przyjdzie monter. Na próż-
no dowodziłam, że nie powinnam czekać następ-
nych 6 dni, skoro tym razem z winy punktu usłu-

gowego lodówka znów nie działa. Ja przecież zapła-
ciłam — i to niemało —

za jej naprawę. Oświad-
czono mi, ze nikt się nie będzie przede mną tłu-

maczyć i położono słuchawkę. .

Zadałam więc to pytanie bezpośrednio kierow-
nikowi punktu usługowego, kiedy po wielu godzi-
nach sterczenia przy telefonie, udało mi się wre-

szcie z nim połączyć. Nie powiem — był uprzejmy,
starał się mnie nawet uspokoić i uzbroić w cierpli-
wość, zwłaszcza, że nie obiecywał naprawy lodów-
ki przed dwoma świątecznymi dniami. Tłumaczył
się brakievi' kadr iv ogóle, a urlopami w szczegól-
ności. Nie dawałam jednak za wygraną. Trwałam

przy swoim, że mam przecież w ręku gwarancję,
ich gwarancję, że lodówka będzie działać przez
rok. Oni źle wywiązali się z zawartej ze mną umo-

wy i muszą swój błąd natychmiast naprawić.
Kierownik zdumiał się niepomiernie: gwaran-

cja? Umowa? Skądże znowu! Punkt usługowy nie

daje żadnych gwarancji. To jest gwarancja firmy,
która produkowała agregat, a punkt tylko go

wmontoumje i za jakość agregatu nie odpowiada,
bo go nie sprawdza. To trwałoby zbyt długo
i ptzedłużyło czas oczekiwania na naprawę.

Przyznam się, zatkało mnie zupełnie. Odłożyłam
bez słowa słuchawkę i poleciałam sprawdzić. Rze-
czywiście. Gwarancja wystawiona była przez Po-

wiatową Spółdzielnię Pracy Usług Wielobranżo-

wych w Rypinie, Zakład Regeneracji Agregatów
Chłodniczych i było na niej napisane, że: „agregat
wykonany został z obowiązującymi warunkami
technicznymi i nadaje się do eksploatacji".

Tego już było dla mnie za wiele. Moje zacie-
trzewienie sięgało zenitu. Chwyciłam nawet za te-

lefon, żeby zamówić rozmowę z Rypinem i powie-
dzieć im wszystko, co sądzę o ich pracy. Ale wła-

śnie zadzwonił dzwonek u drzwi. Pomyślałam, że

to kierownika punktu ruszyło jednak sumienie
i przysłał montera. Poleciałam otworzyć.

Przed drzwiami stała moja ciotka z prowincji ze

sporą torbą. Wszystko, co mi przywiozła —

poza

jej dobrym sercem oczywiście — wymagało chłodu.
Zarim więc zdołała się rozgościć, zasypałam ją gra-

dem słów, które skierowane być powinny pod
innym adresem: że człowiek jest bezsilny wobec

tego brakoróbstwa, że czuje się wiecznie jak piłka
pingpongowi, odbijany rakietką lekceważenia
i kompletnego braku odpowiedzialności. Tyle się
u nas w telewizji i prasie mówi o jakości życia,
a nie możemy przejść przez próg nawet najprost-
szych spraw z zakresu wszelkiego rodzaju usług,
ułatwiających ludziom życie. Przechodziłam na co-

raz wyższy szczebel uogólnienia, chciałam nawet

sięgnąć do porównań międzynarodowych, ale... za
-

brakło mi tchu

To wykorzystała moja ciotka. Zrównoważonym
tonem, jakim od wielu lat mówi w szkole, zaczęła:
„Muje dziecko, tydzień czy dwa tygodnie to przecież
niedługo. Ja mam zepsutą lodówkę od sześciu ty-
godni Przestała pracować przy pierwszej fali upa-
łów. Zadzwoniłam do powiatowego punktu usługo-
wego Oświadczyli, że termin napraw w domu jest
półroczny, a jeśli chcę mieć lodówkę wcześniej, to

muszę ją do nich przywieźć na 2 tygodnie i później
sama odebrać. Konia, jak wiesz, nie mam, na

taksówkę bagażową mnie nie stać t jak widzisz

spokojnie czekam. Przed feriami zimowymi na

pewno mi lodówkę uruchomią".
Popatrzyłam na pogodną, dobrą twarz mojej

ciotki i nagle poczułam, że złość i zacietrzewienie

mija mi zupełnie. Przeciwnie, zrobiło mi się nawet

wesoło. Ni stąd ni z owąd zanuciłam taką piosenkę
z mojego dzieciństwa: .,Wesołe nasze życie spędza-
my znakomicie". Życzę Wam wszystkim takiej ciot-

ki-pocieszycielki. Aka
RYS. M . ROSALAK
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