Efektywność gospodarowania

LESZEK CHMIELOWSKI
OSTATNICH
siedmiu
latach zbudowaliśmy w
kraju 220 dużych zakła
dów przemysłu spożywczego.
Do końca bieżącej pięciolatki
łączne nakłady na tę gałąź po
winny wynieść co najmniej
154,4 mld złotych. Ze szczegól
ną uwagą potraktowane zosta
nie przetwórstwo owocowo-warzywne, a także mleczar
stwo, drobiarstwo, chłodnictwo
i przechowalnictwo. Tej wiel
kości ponoszonych nakładów
inwestycyjnych powinien to
warzyszyć precyzyjny rachu
nek ekonomiczny, wykazujący
— co, gdzie i kiedy nam się
szczególnie opłaca. Innymi sło
wy, jeżeli wydatkujemy na
budowę murów, maszyn i urzą
dzeń ogromne sumy, to mamy
prawo liczyć, że zaowocują one
pełnym i najbardziej efektyw
nym zagospodarowaniem każ
dego kilograma surowca. Weźmy owoce i warzywa niezbęd
ne w naszym codziennym ja
dłospisie. Założyliśmy sobie, że
w 1980 roku powinniśmy ich
spożywać łącznie, w postaci
naturalnej i przetworzonej, co
najmniej 180 kg rocznie na
jedną osobę. Na razie spoży
wamy ich grubo mniej. Jeżeli
surowca jest za mało, powin
no się liczyć każde jabłko
i każda porzeczka. Tymczasem,
nadal w wielu rejonach kraju
coraz szerzej rozwierają się
nożyce pomiędzy ilością su
rowca a możliwościami jego
przetworzenia. Zakłady klu
czowe, zgrupowane w Zjedno
czenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego,
zamierzają
przerobić w bieżącym roku
314 tys. 490 ton owoców. Z tej
ilości jedynie 145 tys. ton owo
ców napłynie z własnych baz,
zlokalizowanych w promieniu
około 30 'kilometrów. Resztę,
czyli blisko 60 procent, trzeba
I będzie dowozić z dalszych odI Iegłości. Oznacza to, że nadal
! wiele ton owoców wędrować
I będzie dziesiątki, a może i seta
| ki kilometrów. Czyż trzeba
| wielkiej wyobraźni aby przes widzieć, że przy znanych trud| nośniach transportowych ro| snąć będą straty zarówno ilo| śdowe, jak i jakościowe? W
przetwórstwie owocowo-wa
rzywnym liczą się dosłownie
godziny od momentu zerwa
nia do przetworzenia.
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CEMI układ hybrydowy
JERZY BACZYŃSKI

RZEZ rok dochodziły
z „Cemi” plotki o ko
szmarnym zamieszaniu.
Siły odśrodkowe zdawały się
rozsadzać nową strukturę.
Szefowie poszczególnych in
stytutów 1 zakładów nie po
trafili się jakoś dogadać. Pod
wspólnym szyldem toczyły się
rozgrywki personalne, pre
stiżowe i materialne. Pierwsza
nie
wytrzymała
władza
zwierzchnia — zmieniono ca
łą dyrekcję Centrum. Nowemu
kierownictwu, które przejęło
całą tę schedę, wróżono najwy
żej trzymiesięczną kadencję.
Na szczęście, stanowiska kie
rownicze powierzano ludziom
przekonanym o słuszności
idei. Wspólnota przekonań na
najwyższym szczeblu stała się
pierwszym ogniwem wlążącym
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Kto kogo bardziej lubi
- my ryby, czy one nas...?
Gdy spojrzeć na sprawę z
półek i lad w sklepach
rybnych, wszystko wydaje
się jasne: ryby nas widać
za bardzo nie kochają,
skoro ich tam często bra
kuje... Gdy jednak przyj
rzeć się uważniej działal
ności naszej floty rybac
kiej
i dalszym ogniwom
łańcucha
doprowadzają
cego śledzie i dorsze na
nasze stoły, wychodzi na
to, że ryby są w porządku I

APEWNE problemy gos
podarki rybnej są bar
dziej skomplikowane niż
mi się wydaje. Rad bym jed
nak usłyszeć, co na temat po
niższych uwag sądzą specjali
ści, w tym również ludzie od
powiedzialni za zaopatrzenie
naszych domowych spiżarek
w ryby 1 ich przetwory. Trzymają się te uwagi kupy, czy
też nie..?
Zacząć wypada od abecadła: ile zjadamy ryb? Statysty
ki są precyzyjne: spożycie ryb
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BY zapobiec nieporozu
mieniom, muszę wyjaśnić
na początku w jakim sen
sie używam określenia „pseudoinformacja” i „pseudoinformowanie”. Otóż opieram się tu
na definicjach podanych przez
M. Mazura w jego „Jakościo
wej teorii Informacji”.
Pseudoinformowanle jest to
informowanie, gdzie niektóre
komunikaty są wspólne dla
kilku łańcuchów kodowych.
Inaczej mówiąc, pseudoinformowanie ma miejsce wówczas,
gdy używa się określeń lub
sformułowań wieloznacznych
lub też na określenie jednego
zjawiska używa się różnych
określeń, stwarzając wrażenie,
że przekazuje się jakieś nowe
informacje.
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nauki”. Prof. dr Cezary Am
broziak, obecny dyrektor in
stytutu, wspomina tamten
okres z zażenowaniem. W cią
gu kilku lat działania pod
skrzydłami PAN przekazano
do przemysłu tylko jedno
opracowanie a 1 to niezbyt
udane, bowiem prędko słuch
o nim zaginął.
Z
podobnym
posagiem
wszedł do Centrum Półprze
wodników Przemysłowy In
stytut Elektroniki. PIE w ogó
le z półprzewodnikami niewie
le miał wspólnego. Instytut
utworzono w 1956 roku do ba
dań nad lampami elektrono
wymi oraz urządzeniami tech
niki próżniowej. Do „Cemi”
trafiła tylko część instytutu,
wyspecjalizowana w aparatu
rze pomiarowej i urządzeniach,
z reszty utworzono nową pla
cówkę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Próż
niowej (obecnie Techniki Te
lewizyjnej),.
WA, może trzy lata
trwało zanim instytuty
wciągnęły się do pracy
w przemyśle.' Wymagało to
zmiany mentalności wielu lu
dzi, przełamania wzajemnej
nieufności produkcji 1 nauki.
Niektórzy naukowcy odeszli,
nie mogąc się pogodzić z naru
szeniem ich dotychczasowej
suwerenności". Prof. dr An-

drzej Sowiński, dyrektor PIE,
pamięta, że wielu jego kole
gów szczyciło się, IŻ nigdy nie
byli w fabryce, Mieli trudno
ści z zaakceptowaniem słu
żebnej roli najiki oraz jej
współodpowiedzialności
za
wyniki produkcyjne kombina
tu.
Ożywionej fluktuacji kadr,
w pierwszym okresie istnienia
,X?emi”, towarzyszyły głębokie
przekształcenia wewnętrznej
struktury instytutów. W ITE
przeprowadzono czystkę tema
tyczną, czy jak kto woli —
koncentrację badawczą. Zde
cydowano skupić się na nastę
pujących dziedzinach: mikro
elektronika (układy scalone),
optoelektronika,
term hs tory
i przyrządy mikrofalowe, Zresygnowano min. z prac nad
niektórymi związkami półprzewodnikowymi. Do tego
dopasowano układ organiza
cyjny, tworząc nowe piony
1 pracownie. Kadra instytutu
wzrosła z 250 do 700 osób.
W PIE z kolei, zasadniczą
specjalnością stały się urzą
dzenia' technologiczne i apa
ratura kontrolno-pomiarowa.
Powstały komórki wdrożenio
we, których zadaniem miało
być wprowadzenie do „Cemi”
nowych technik. Tak sdę jed
nak złożyło, że tylko około
60 procent potencjału instyiu-

tu przeznaczono na obsługę
Centrum. PIE przejął bowiem
prace nad układami hybrydo
wymi dla wrocławskiego „Do
laniu” i krakowskiego „Telpodiu”, zaś stosunkowo niedawno
w instytucie powołany został
do życia Ośrodek Elektronizacji Gospodarki Narodowej, zo
bowiązany do popularyzacji
zastosowań elektroniki w róż
nych dziedzinach życia.
Nakłady inwestycyjne w la
tach 1971—1975, chociaż przez
naukowców uznane za niewy
starczające, wzmocniły znacz
nie obie placówki. Pozytywne
efekty integracji zaczęły być
wkrótce widoczne. W 1973 r.
do produkcji weszły pierwsze
diody i tranzystory opracowa
ne w ITE. Od tej pory Insty
tut co reku wprowadzał w
przemyśle kilka — kilkanaście
nowych wyrobów. W ciągu
pięciu łat wartość podzespo
łów wytwarzanych według
technologii ITE wzrosła ze stu
tysięcy do 500 milionów zło
tych. W tym samym czasie
w PIE powstało kilkadziesiąt
nowych urządzeń, w tym do
montażu diod, tranzystorów
i układów scalonych, apara
tów do termokompresjl oraz
testerów. Łącznie, jak się oce
nia, urządzenia opracowane-

PASZTET RYBNY

W latach 1975—1977 Cen
tralne Laboratorium Przemys
łu Rybnego opracowało tylko
2 (dwa) tematy, obejmujące
technologię produkcji mary
nat ze śledzi i sardynek. Tym
czasem wiem, że tzw. chwas
ty morskie — Tyby, które do
tąd nie znajdowały naszego
uznahia, nie znane nam na
wet z nazwy — cudownie
przyprawia prof. Stanisław
Zaleski ze Szczecina; ostroboki przysłane mi wraz z
listem do Warszawy osłabiły
moją miłość do
śledzia.
Profesor pisze:
„Ostrobok
jest obecnie poławiany ma
sowo 1 nie wiadomo pra
ktycznie co z nim ro
bić. Taki chwast morski,
który jest łowiony..." Z dal
szej treści listu dowiaduję się,
że metoda opracowanej w
Szczecinie technologii czeka
na uznanie dyrektora przed
siębiorstwa poło-wowego „Odra". Dyrektorze, jeśli zasma
kują Panu te ostroboki tak
jak mnie — proszę o ezybką
opinię. Może w ten sposób urodri się temat trzeci..?

Przed siedmioma laty utworzono w Warszawie Nau
kowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników „Cemi”.
Byl to wówczas eksperyment na skalę ogólnokrajową
— pierwsza próba połączenia nauki i przemysłu w jed
nej zwartej organizacji. Obyci w {wiecie naukowcy
śmieli się w kułak z określenia „eksperyment”, twier
dząc, że anów wyważyliśmy otwarte drzwi idąc w ślad
zagranicznych firm, które na ten pomysł wpadły już kil
kadziesiąt lat temu. A jednak mnóstwo osób, nawet spo
za branży elektronicznej, z ciekawością przyglądało się
co wyniknie z tego mariażu, czy słuszna skądinąd kon
cepcja wytrzyma próbę życia.

Mmodtdelne cząsteczki. Rozpo
czął się żmudny okres wza
jemnego dostosowania.
Obok dwóch fabryk — warszawsldej „Tewy” 1 koszaliń
skiego „Kazelu”, znalazł się
w „Cemi" Instytut Technologii
Elektronowej PAN, Przemy
słowy Instytut Elektroniki
oraz Ośrodek Naukowo-Pro
dukcyjny Materiałów Pół
przewodnikowych,
później
znów wyodrębniony z Cen
trum.
Instytut Technolog# Elek
tronowej, przed włączeniem do
„Cemi” egzystował jak wiele
placówek naukowych, na mar
ginesie praktyki. W użyczo
nych gościnnie pomieszcze
niach banku przy ul. Święto
krzyskiej, grupa ludzi z tytu
łami zajmowała się „robieniem

i przetworów rybnych wynosi
w Polsce na 1 mieszkańca 7,7
kg rocznie- Dla porównania:
w Szwecji — 20,8 kg, w Nor
wegii — 11,5 kg, w ZSRR —
16 kg, w NRD <— 8,5 kg, we
Francji — 8 kg, w Wielkiej
Brytanii — 8,2 kg. W tej dzie
dzinie nie jesteśmy więc po
tentatem, choć połowy ryb
marskich wzrosły w ostatnich
latach znacznie: z 450 tys. ton
w 1970 r., do 730 tys. ton w
roku ubiegłym. Wydaje się
jednak, że przy obecnym po
ziomie połowów sklepy rybne
miałyby więcej do zaoferowa
nia, gdyby...
Właśnie, o kilku takich
„gdyby” chciałbym dziś po
wiedzieć, opierając się na ba
daniach takich instytucji, jak
Najwyższa Izba Kontroli, okręgowe inspektoraty Pań
stwowej Inspekcji Handlowej,
Centralny Związek Spółdziel
ni Rolniczych „Samopomoc
Chłopska” i Centralny Zwią
zek Spółdzielni Spożywców
„Społem”. Zadały sobie one
trud odpowiedzi na pytanie:
czy — biorąc pod uwagę po-
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ANDRZEJ BOBER
słom połowów — moglibyśmy
częściej widzieć ryby na na
szych stołach, czy też nie?
W naszym rybołówstwie
wyłoniły się ostatnio nowe
problemy, wywołane przede
wszystkim utworzeniem 200mllowych stref ekonomicznych
przez kraje przybrzeżne. Przy
ograniczeniu dostępu do bar
dziej wydajnych łowisk, wzra
stających cenach statków ry
backich i kosztów eksploata
cyjnych, a zwłaszcza kosztów
paliwa oraz zamrożeniu cen
detalicznych na podstawowe
asortymenty ryb i przetwo
rów, pogorszyła się rentow
ność gospodarki rybnej. W tej
sytuacji — a dotknęła ona
także wiele innych krajów —
nasze przedsiębiorstwa poło
wowe zaczęły wprowadzać na
rynek nowe gatunki ryb,
mniej wartościowe, o mniej szej zawartości białka i po
cenach wyższych od ryb tra
dycyjnych. Operacja ta odby-

DEMOGRAFICZNA
PSEUDOINFORMAęjA
DOC. DR JÓZEF KOSSECKI

społeczno-gospodarczego.
Z
tego poglądu łatwo już można
wyciągnąć wniosek, że mała
(czy jak się to pseudoinformacyjnie określa „umiarkowana”)
dynamika rozwoju ludności
jest zjawiskiem społecznie po
zytywnym,
znamionującym
postęp społeczny i wysoką
kulturę.
Odnoszę wrażenie, że tego
rodzaju rozumowanie leży u
podstaw wywodów niektórych
naszych demografów, np. dr.
Z. Smolińskiego i niektórych
publicystów, np. J. Urbana.
Dr Z. Smoliński w swych
Wprawdzie w społecznych
przekazach informacji, a zwła wywodach podkreśla wyraźnie,
reprodukcja ludności nie
szcza w nauce, nie da się cał że
co powyżej poziomu repro
kowicie wyeliminować pseu- dukcji
prostej
(określonej
doinformacji, ale tam gdzie współczynnikiem ludności 1,00),
to jest możliwe należy to czy na poziomie 1,00—1,10, charak
nić. Niestety, wielu naszych teryzuje rozwinięte kraje Eu
ropy i świata. Nie wspomina
naukowców i publicystów on przy tym, czy taką „umiar
zajmujących się problemami kowana” dynamika rozwoju
demografii lekceważy sobie tę ludności krajów rozwiniętych
występuje w nich w okresie
zasadę.
rozwoju i koniunktury, czy też
Wśród naszych demogra w okresie recesji 1 trudnościfów, jak również wśród dzien gospodarczych. Można w zwią
nikarzy zajmujących się pro zku z tym powiedzieć, że in
blemami demograficznymi, dość formacja tego rodzaju nie jest
rozpowszechniony jest pogląd, wprawdzie fałszywa, ale jest
że mała dynamika rozwoju typowym przykładem pseuludności jest ściśle sprzężona doinformacji. Warto więc po
x wysokim stopniem rozwoju starać się wyeliminować tę

pseudolnformację, wprowadza
jąc do świadomości społecz
nej informację bardzięj do
kładną, tzn. lepiej identyfi
kującą procesy rozwoju lud
ności w kontekście rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Na początek trzeba podać
pewne dodatkowe informacje
statystyczne, o których różni
pseudoinformatoczy nie lubią
wspominać.
YNAMIKĘ rozwoju lud
ności mierzy się w de
mografii współczynnikiem
reprodukcji ludności, który
określa nam zastępowalność
pokoleń — pokolenia aktual
nie rodzących kobiet-imatek
przez koblety-córki, przy za
łożeniu
utrzymywania się
liczb urodzeń przypadających
przeciętnie na 100 (lub 1000)
kobiet w poszczególnych gru
pach wieku na niezmienionym
poziomie, takim jak w danym
roku (dla którego obliczamy
współczynnik).
Reprodukcję
prostą charakteryzuje współ
czynnik reprodukcji 1,00, roz
szerzoną — większy niż 1,00,
a zwężoną — mniejszy niż
1,00. Współczynnik reproduk
cji ludności netto uwzględnia
ponadto wymięralność córek
przed osiągnięciem wieku ak
tualnie rodzących matek —
ściśle mówiąc, właśnie war

wała się jednak bez odpo
wiedniej reklamy, a przede
wszystkim — bez odpowied
nio wcześniejszego przygoto
wania dla tych ryb właściwej’
technologii przetwórstwa w
celu uzyskania produktów do
brej jakości, o odpowiednich
walorach smakowych. W kon
sekwencji
otrzymywaliśmy
często ryby i przetwory rybne
nieuszlachetnione, mało atrak
cyjne, o kiepskim smaku — a
droższe. Przykład: gospodarka
rybna dostarczyła w ubiegłym
roku 10 tys. ton konserw z
sardynek, które — wg oceny
— były niskiej jakości, o po
gorszonym smaku, jednak ich
cena była wyższa od ceny tra
dycyjnych konserw śledzio
wych i wyższa od ceny kon
serw szprotowych.
Zastanawiający jest fakt, że
zaplecza naukowe gospodarki
rybnej nie wykazało większe
go zainteresowania opracowa
niem nowych technologii prze
twórstwa ryto „trudno zby
walnych”tość współczynnika reproduk
cji netto 1,00 zapewnia repro
dukcję prostą ludności. W
dalszym ciągu operować będę
współczynnikami
ludności
netto.
W 1350 roku współczynnik
reprodukcji ludności netto osiągnął następujące wielkości:
w USA 1,435, w Holandii 1,417,
■w Polsce 1,491, w Portugalii
1,082, W Szwecji 1,056, w RFN
0,933.
W 1960 roku: w USA 1,715,
w Holandii 1,459, w Polsce
1,339, w Grecji 0,993, w Szwe
cji 1,023, w RFN 1,110W 1964 roku: w USA 1,584
(wartość z 1963 r.), w Holan
dii 1,500, w Polsce 1,157, w
Grecji 1,009, w Szwecji 1,177,
w RFN 1,182.
Wybrałem tu charakterysty
czne przykłady krajów zarów
no wysoko rozwiniętych, jak
1 krajów zacofanych. Jak z
tego widać, w rozpatrywanym
wyżej piętnastoleciu wyso
ka dynamika rozwoju ludno
ści utrzymywała się z jednej
strony w takich krajach wy
soko rozwiniętych, jak USA
czy Holandia, a z drugiej
Strony w takich zacofanych
krajach, jak ówczesna Gre
cja czy Portugalia, przy czym
np. w roku 1960 wysoko roz
winięta Szwecja i zacofana
Grecja wykazywały bardzo
zbliżone wielkości współczyn
nika reprodukcji ludności.
Nie chcę nużyć czytelnika
przytaczaniem większej ilości
danych, ale można łatwo spra
wdzić w Roczniku Demografi-
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Lubimy giganty
Na majątek kluczowego
przemysłu owocowo-warzyw
nego składają się 142 zakłady,
zgrupowane w 22 przedsiębior
stwach. Są wśród nich takie
znane zakłady wybudowane po
wojnie, jak „Łowicz”, „Jasło”,
czy „Rzeszów” i jest też 70 ma
łych zakładów, przejętych z
byłego przemysłu terenowego.
Zakład w Tarczynie, wybudo
wany kosztem 160 min zł w
1967 roku, był ostatnim przed
kilkuletnią posuchą inwesty
cyjną. W bieżącym roku ma
wejść do realizacji budowa
wielkiego zakładu w Jedliń
sku, kosztem 2,5 mld złotych,
a w 1979 roku zakładu w Kraś
niku za 1 mld 3J2 min zł. Kie
dy zaś już mowa o gigantach
dodajmy też, że na mocy Uch
wały nr 30/77 Rady Ministrów
z 25.11.1977 r. budowane są w
br. trzy wielkie hortexowskie
zamrażałnie-fprzetwómie — w
Siemiatyczach, Leżajsku 1 Śro
dzie Wlkp., a przygotowuje się
budowę dalszych trzech. Za
kłady hortexowskie, realizo
wane na warunkach samospła-

ty dewizowej (kontrakt z firmą
„Teclmo-Frigo-Europa” w Bo
lonii), będą muśiały na siebie
zarabiać, lokując w pierwszym
rzędzie swe Wyroby na ryn
kach zagranicznych. Wróćmy
więc dó zakładów kluczowych.
Zakłady w Kraśniku mają pro
dukować 23 tys. 500 ton wyro
bów gotowych rocznie. Tym
samym, zapotrzebowanie na
surowiec sięgnie ponad 44 tys.
ton rocznie. Na realizację ta
kiej inwestycji potrzeba około
2,5 roku. Na zorganizowanie
bazy surowcowej — co naj
mniej 5 lat. Bazę tę już się w
Kraśniku organizuje, ale czy
będzie ona wystarczająca? Za
kład w Pińczowie jeszcze po
10 latach od wybudowania
miał kłopoty z dostawą surow
ca. Projektowany gigant w
Jedlińsku ma wytwarzać 46
tys. 460 ton gotowych wyro
bów, na które trzeba będzie conajmniej 70 tys. ton surowca
rocznie. V/ naszych polskich
warunkach można liczyć r.a
ok. 15 ten owoców z hektara
(w sprzyjających warunkach).
Rachunek' jest prosty: jeżeli
projektowane 70 tys. ton dla
Jedlińska pedzieliśmy przez 15,
to wyjdzie nam, że dla pozy
skania takiej ilości surowca
trzeba będzie około 5 tys. hek
tarów. Czy mogą one być zgru
powane w najbliższej okolicy
na zasadzie monokultury? Czy
gospodarz indywidualny, ma
jący powiedzmy 10 ha ziemi,
zdecyduje się na obsadzenie
całego areału porzeczkami?
Za duże ryzyko. Ograniczy się
do jednego hektara. Potrzebne
są więc duże plantacje. Ale
strukturę rolnictwa mamy ta
ką, jaką mamy, czyli przewa
żają nadal gospodarstwa drob
ne. A gdzie, z kolei, ręce do
pracy potrzebne na dużych
plantacjach? W Kalifornii pra
cują .Importowani” z Meksyku
chicanos oraz rozmaite spe
cjalistyczne maszyny. My z
mechanizacją zbioru owoców
nadal jeszcze jesteśmy w lesie.

Złotówka złotówce
nie równa
Budowa dużych zakładów
jest coraz kosztowniejsza. Ro
sną ceny robocizny, materia
łów budowlanych, * maszyn z
importu. Trzeba więc wydat
kować coraz więcej złotówek
inwestycyjnych aby uzyskać
gotowy wyrób. Projektowana
wartość produkcji rocznej w
Kraśniku ma wynieść 720 min
złotych, a zakładu w Jedliń
sku — 1 mld złotych. Jeżeli
będziemy pamiętali o wielko
ści nakładów inwestycyjnych,
to okaże Się, że być może dla
uzyskania produkcji wartości
jednego złotego trzeba będzie
wydatkować ok. 1,8 zł. Albo
inaczej: aby wyprodukować
1 tonę gotowego wyrobu trze
ba zainwestować ok. 56 tys.
złotych. Jak więc będzie z ren
townością takich -wielkich za
kładów? Są wszak jeszcze ko
szty własne wytwarzania (nad
budowa administracyjna, duża
amortyzacja, itd.). Już dzisiaj
wiadomo, że np. w Kraśniku
trzeba się będzie jeszcze tro
chę pogimnastykować aby móc
się utrzymać na granicy do
puszczalnego wskaźnika eko
nomicznego.
Czy więc to co zostało napi
sane wyżej oznaczą, że nie po
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ozmiłowani w rekor dowa karuzela targowa jakoś
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dach (liczba krajów, wy
stawców, eksponatów itd.)
organizatorzy Międzynarodo
wych Targów Poznańskich w
jednej kwestii objawiają nad
mierną skromność. Wyliczają
mianowicie, że impreza ta od
była się pól setki razy, co przy
uwzględnieniu przerw wojen
nych i innych daje jej trochę
ponad półwiekową historię.
Tymczasem, konkurenci z in
nych krajów bez żenady rek
lamują swoje imprezy jako
trzystu- czy nawet osiemsetletnie wywodząc, iż w śred
niowieczu już odbywały się u
nich jarmarki, na których by
wali także kupcy zagraniczni
— ergo były to targi między
narodowe. Czas już chyba
skończyć z naszą zaściankową
skromnością i również Targom
Poznańskim zafundować drze
wko genealogiczne, tkwiące
korzeniami w tzw. pomroce
dziejów. Ponieważ w każdym
większym mieście odbywały
się w średniowieczu jarmarki,
czy choćby zwykłe targi, to
musiały być także w Pozna
niu. Gdyby zaś okazało się to
niewystarczające do przelicy
towania konkurencji, to moż
na by przenieść interes do
Biskupina i od razu zyskamy
25 wieków tradycji. Jeżeli tyl
ko ma to jeszcze jakiekolwiek
znaczenie...
Na pozór sprawa jest pro
sta: przeróżnych targów i wy
staw międzynarodowych ciąg
le przybywa, więc chyba tą
potrzebne. Pytanie tylko —
komu? Dla niektórych miast
jest to po prostu sposób na
zapełnienie hoteli i knajp, w
niektórych przypadkach targi
są sposobem na zamanifesto
wanie politycznej obecności
jakiegoś kro ju w święcie, a w
każdym — dobrze służą przy
najmniej tym, którzy zawodo
wo trudnią się albo ich orga
nizacją, albo uczestnictwem.
Natomiast coraz trudniej do
strzec wpływ tych imprez na
handel międzynarodowy.
Po latach targowej euforii
przyszedł czas refleksji. Sami
organizatorzy targów i wy
staw w prywatnych rozmo
wach nie ta ja swoich wątpli
wości na temat praktycznej
przydatności tych kosztownvch i kłopotliwych imprez. W
Polsce także. Pewien pracow
nik odpowiedniej instytucji
wręcz twierdzi, że taroi sie
chyba przeżyły, a co najmniej
przeżyła się ich dotychczasowa
forma.
Jest w tym na pewno tro
chę przesady i bardzo dużo
racjk
Poznali,
Brno,
Budapeszt,
Lipsk (dwa razu do roku). 7.nąrzeb. Wiedeń. Saloniki, Mod!olan, Damaszek. Teheran, Bulawayn itd., itd. Setki, a z mały
mi licząc chyba już nawet ty
siące imprez regularnych. plus
co najmniej drugie tyle okazjo
nalnych. Ód poważnych, trady
cyjnych targów uniwersalnych
coraz mocniej wieje jednak nu
dą i brakiem przydatności d'a
handlu, reszta zaś ewoluuje albo
w stronę imprez festiwaloworozrywkowych z domieszką han
dlu w tle, jak targi w Izmirze,
albo przechodzi na coraz węższą
specjalizację branżową i prze
kształca rfę w spotkania stale
tych samych facetów zajmują
cych się konstruowaniem, pro
dukowaniem i sprzedawaniem
jakiegoś rodzaju maszyn ezy in
nych wyrobów. Gentelmeni ci
znają się, co prawda, jak łyse ko
nie, ale z tych branżowych spot
kań czasem coś jednak pożytecz
nego wirnika, ot choćby można
podpatrzyć, co knuje konkurene>a.

O do Poznania, to próbu
jemy wszystkiego po tro
chu. od paru lat gawędzi
my o tum, że warto by coś
zrobić, żeby tym naszym tar
gom zaszczepić noweoo ducha,
no { tak czas leci. My jeździ
my do innych, to ci inni przy
jeżdżają do nas, międzynaro-
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się kręci, tylko coraz trudniej
wykazać po co.
Ogromny sukces Międzynarowych Targów Poznańskich
w drugiej połowie lat pięć
dziesiątych wyrastał, rzecz ja
sna, nie z samego zaintereso
wania Polską i interesami, ja
kie można było z nią zrobić,
lecz z ówczesnej sytuacji mię
dzynarodowej. Przechodzenie
od zimnej wojny do pokojo
wego współistnienia między
Wschodem i Zachodem otwie
rało zupełnie nowe perspekty
wy wymiany handlowej i
współpracy gospodarczej, ale
procesowi temu brakowało nie
tylko form instytucjonalnych,
ale nawet jakichś tradycji,
zwyczajów, miejsc spotkań.
Polska polityka zagraniczna,
która odegrała szczególnie du
żą rolę w likwidowaniu żelaz
nej kurtyny, uczyniła z Polski
kraj zdolny do pełnienia roli
pomostu dla współpracy go
spodarczej, technicznej i nau
kowej pomiędzy Wschodem i
Zachodem. Dla takiej roli
Targi Poznańskie były akurat
w sam raz — i stąd ich ów
czesny oszałamiający sukces
na skalę już nie tylko euro
pejską, ale nawet światową.
CZAS jednak płynie i to
co było ewenementem
20 lat temu, już przed
dziesięciu laty spowszedniało,
a dziś w ogóle wszystko
wygląda inaczej. Kto z kim
chce się rpotkać, porozma
wiać i pohandlować, ten
wali prosto na miejsce, znikły
polityczne bariery i nie ma
już takich spotkań, które mo
głyby kogokolwiek szokować,
czy choćby tylko krępować. I
tak aniśmy się spostrzegli,
jak poznańska scena targowa
przestała być potrzebna do hi
storycznego spektaklu pt. po
kojowe współistnienie i współ
praca gospodarcza, przynaj
mniej w skali z drugiej poło
wy lat pięćdziesiątych. Teraz
każdy sobie taką scenę może
urządzić, powstają z tego co
prawda raczej scenki małe,
kameralne, a nawet kabareto
we, bo wielcy aktorzy wystę
pują już gdzie indziej i bez tej
całej targowej oprawy z mnó
stwem rekwizytów, ceremonii
itp. Po to, żeby towar zoba
czyć, prościej jest jechać na
wet do paru producentów niż
szwendać się po hałaśliwych
targach, gdzie pośród odpusto
wych świecidełek trudno nie
raz ustalić, co jest poważną
ofertą, a co propagandową
lipą.

Owszem, w pewnych krajach,
w szczególnych sytuacjach, tar
gi i wystawy bywają najlepszą,
a nieraz t jedyną okazją do
przekazania większej liczbie lu
dzi informacji o naszym kraju
i jego możliwościach ekonomicz
nych. Być może, są też kraje lub
firmy, które uważają, że z po
dobnych powodów warto wystę
pować w Poznaniu. Argumenta
cji tej nie starczy jednak oni na
uzasadnienie naszego coroczne
go udziału w niektórych impre
zach, gdzie i tak wiedzą o nas
prawie wszystko, a sprzedać mo
glibyśmy i bez targów dwa razy
więcej, gdybyimy tylko mieli co.
ani na nadanie światowej rangi
naszej imprezie w Poznaniu.

Oczywiście, targi nie upadną tak zupełnie, same z siebie
— zbyt wielu ludzi z nich żyje na świecie, a poza tym ja
kąś tam pożyteczną rolę prze
cież spełniają, choć na pewno
mniejszą niż to bywało przed
laty. Coś by tu jednak trzeba
zrobić. Albo pogodzić się z ich
— może tylko przejściowo? —
malejącym znaczeniem i wy
ciągnąć z tego odpowiednie
wnioski, albo poruszać głową
i spróbować znaleźć nową for
mułę polskiego wystawiennic
twa gospodarczego za granicą,
spróbować jakiegoś orygi
nalnego scenariusza dla Poz
nania we współczesnym świe
cie.

LATACH trzydziestych,
kiedy dopiero podejmo
wano budowo tamv mie
dzy Stawrapolem a Górami
Żugulewskimi, odbywał tu po
dróż Wołgą znakomity czeski
dziennikarz Juliusz Fuczik.W
reportażu z tej podróży pi
sał: „Na wprost Stawropoia,
z prawego brzegu wpada do
Wołgi rzeka Usa. Gdybyś po
szedł brzegiem w górę jej bie
gu, doszedłbyś aż do wsi Perewołok, między Usą a po
łudniową częścią samarskiej
serpentyny Wołgi. Tutaj tyl
ko dwa kilometry dzielą cię
od głównego koryta rzeki. Tu
taj właśnie stanie Wołgostroj".
Dawne czasy. Obecnie spe
cjaliści w obwodzie rostowskim obliczają, że tylko jeden
reaktor Wołgodońskiej Elek
trowni Atomowej będzie da
wał sześć razy więcej energii
niż turbiny wodne Ćimiljańskiej Hydroelektrowni. Eks
perci przedstawiają jeszcze
jeden
rachunek:
budowa
„Atommaszu” jest czterokrot
nie droższa od całego kanału
Wołga — Don, jednak nakła
dy zwrócą się w niecałe trzy
lata.
Znów sięgam do Fuczika:
„Przy tamie stawropolskiej
stanie elektrownia. Przy uj
ściu kanału do Wołgi — dru
ga. Naturalny spadek skróco
nej Wołgi, zwiększony przez
tamę, da energię wodną. Po
ruszy siedemnaście turbin. Pu
ści w ruch maszyny. W rejo
nie środkowej Wołgi zostaną
przeciągnięte druty przewo
dów elektrycznych.
Rejon
środkowej Wołgi zmieni się.
Wołgostroj da mu sześć do
dziewięciu miliardów kilowatogodzin".
Inny wymiar. To Już nia
dziesiątki miliardów kilowatogodzin, ale technika mogąca
dać setki tysięcy miliardów
Jednostek energii. To całkiem
coś nowego, nie spotykanego
dotąd w świecie. Fabryka wy
twarzająca reaktory jądrowe
po prostu z taśmy, tak jakby
to były puszki z kompotem
morelowym.
Nad brzegiem Morza CimiIjańskiego, w pobliżu Wołgodońska, rośnie „Atommasz”.
Sztandarowa inwestycja dzie
siątej pięciolatki. Zakład, któ
ry swym rozmachem i ogro
mem przekracza wyobraźnię.
Takiego tempa budowy nie
zanotowały
żadne annały.
Twórcy „Atommaszu” opo
wiadają: „W lutym 1976 roku
zaczęliśmy wyposażać w urządzenia trzeci kompleks fa
bryki. a w październiku już
pracowały pierwsze obrabiar
ki”. Trzeba dodać, że są one
sterowane numerycznie przez
system komputerowy. Dwa
miesiące trwał montaż wypo
sażenia — nie wydziału, ale
całej fabryki urządzeń pomo
cniczych. Oto hale służące re
montom mechanizmów, wyt
wórnie oprzy rzadowania, prototypownie, zakład mający wy
twarzać unikalne urządzenia.
Liczne wielkie magazyny 1
laboratoria nasvcone elektro
niką. Wszystko to było gotowe
w ciągu dwóch miesięcy od
momentu oddania surowych
murów.
Wołgodoński gigant ruszy
na pełnych obrotach w 1980
roku, ale znacznie wcześniej
zostały oddane do eksploata
cji poszczególne części „Atom
maszu”. Główny wydział za
czął pracę w 60 rocznicę Re
wolucji Październikowej.
LOWA — kolosalny, gi
gantyczny, przeogromny,
nie oddają istoty rzeczy.
Brzmią przy tym zbyt preten
sjonalnie. Najlepiej przema
wiają dane z inżynierskich
wyliczeń. Główny korpus „Atommaszu” ma 744 metry dłu
gości i 244 szerokości. Czte
rysta specjalnych słupów sta
lowych podtrzymuje wiązania
dachu. W miejsce około mi
liona metrów sześciennych
wydobytego gruntu wlano be
ton pod fundamenty.
Montują taśmociąg. Czegoś
takiego nie zobaczy się nig
dzie. Na nim będą montowa
ne reaktory jądrowe, wielkie
jak statku Każdy detal, każ
da część reaktora ma masę
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CEMI-układ hybrydowy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

1 zmontowane w PIE pozwo
liły zrezygnować z importu
o wartości kilku milionów do
larów.
D momentu powstania
Centrum produkcja „Cemi” wzrosła ośmiokrot
nie. Jest w tym także znaczny
udział obu instytutów'. Czyżby
więc happy end podjętego
przed laty eksperymentu?
Prawdopodobnie, wielu ob
serwatorów tak to właśnie
odebrało, bowiem nowe centra
zaczęły powstawać jedno za
drugim. W samej Warszawie
mamy już ich obecnie pięć, na
stępne tworzy się w większych
ośrodkach przemysłowych. Ta
forma organizacyjna obejmuje
coraz większy potencjał wy
twórczy. I rzeczywiście, korzy
ści ze ściślejszego współdziała
nia nauki z przemysłem są
niewątpliwe. Przestrzegałbym
jednak przed euforią. Nic pro
stszego niż zrobić reorganiza
cję, utworzyć wspólną dyrek
cję i oczekiwać wyniku. Rze
czywistość jest bardziej skom
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plikowana. Historia „Cemi”
dostarcza tu pouczających
przykładów. Mimo upływu
ośmiu lat, nadal nie rozwiąza
no wieslu problemów, praktyka
zmusza bowiem do korygowa
nia teoretycznych założeń.
Prof. Cezary Ambroziak, za
podstawę prawidłowego funk
cjonowania centrum naukowo-produkcyjnego uznaje świa
dome 1 pełne zsynchronizowa
nie proporcji rozwoju obu czę
ści — naukowej i produkcyj
nej. Nowo tworzone centra są
jeszcze zbyt młode, by można
ocenić jak kształtują się tam
proporcje wzrostu, w „Cemi”
jednak zdecydowaną przewa
gę uzyskał przemysł. W ubieg
łej pięciolatce rozwinęliśmy
znacznie produkcję półprze
wodników, kupiono licencje,
urządzenia. Instytutom obiecy
wano poważniejsze środki
„dać później”. Później okazało
się za późno. Wyposażenie, ja
kie placówki badawcze otrzy
mały, zorganizowano częścio
wo przy okazji innych zaku
pów inwestycyjnych. Taki jest
zresztą system. że pieniądze aa
środki pracy naukowcy otrzy

mują z limitów przyznanych
„Cemi” — które trudno uznać
za obfite.
Wydaje się, że rozdzielający
to środki są niezmiennie prze
konani, że nauka to sfera nie
produkcyjna. Wiadomo że fa
bryka za miliard złotych da
tyle 1 tyle wyrobów w okre
ślonym czasie — a instytut?
Nie dziwię się podobnym opi
niom, być może naukowcy
samć sobie na to zasłużyli.
Lecz ukryta obawa przed in
westowaniem w placówki ba
dawcze przywiązane do prze
mysłu utrudnia im udowodnie
nie, że teraz jest inaczej. Jeśli
nie ma czym i kim robić, efek
ty muszą być niewielkie, a
wówczas znów tworzy się
klimat rezerwy wobec nauki,
powodujący ograniczenie środ
ków itd. Nakłady na naukę
zwracają się dopiero po ja
kimś czasie, zgubne jest więc
stosowanie tutaj tych samych
kryteriów efektywności, co w
przemyśle. Mamy więc dość
silny, jak na możliwości nasze
go kraju, przemysł półprze
wodnikowy 1 wciąż zbyt sła
be zaplecze rozwojowe.

od kilku do kilkudziesięciu
ton, a on sam waży kilkaset
ton.
A oto następna innowacja.
Tysiąc dwustutonowy dźwig
suwnioowy, pod którego ra
mionami mógłby się z powo
dzeniem zmieścić wielopiętro
wy budynek. Uchwyty dźwigu
zawisną na wysokości czter
dziestu metrów nad taśmą
produkcyjną. Sterownia tego
dźwigu przypomina pulpit
dyspozytora w sporej fabry
ce. korpus reaktora trzeba de
likatnie ująć i przenieść x
transportera montażowego na
specjalną platformę. Nawet
najgrubsze łańcuchy okrętowe
nie wytrzymałyby takiego cię
żaru. Trzeba więc było dźwig
wyposażyć w stalowe ręce ro
bota. Dopiero w tym pew
nym i jednocześnie delikat
nym objęciu reaktorowi nic
nie grozi.
W głównym budynku insta
luje się też 62 dźwigi suwni
cowe, a każdy z nich zostanie
przeznaczony do przenoszenia
części o masie do 12 tys. ton.
Jak doskonałe muszą być kon
strukcje takiego obiektu i jak
bardzo wytrzymałe fundamen
ty...
Ponad sto stalowych „ra
mion” podtrzymuje dźwigi.
Każda taka konstrukcja wy
maga założenia do dwóch ty
sięcy nitów. Ale aby wstawić

najbliższych latach reaktory
typu WWER-1000. Konstruk
torzy przygotowują rozwiąza
nia jeszcze doskonalsze, jesz
cze bardziej wydajne, o wię
kszej mocy. Nie wykluczone,
że będą to reaktory powie
lające na prędkich neutro
nach 1 do tego o wielkiej mo
cy.
Produkowanie tak widlkich
jednostek i to systemem
taśmowym,
jest
przedsię
wzięciem wybiegającym w
przyszłość o wiele lat, jest
wkroczeniem w następne stu
lecie. Tak też jest ocenia
ne przez ekspertów z wielu
krajów zachodnich. Tą budo
wą Związek Radziecki ■wy
przedził USA, Japonię, W.
Brytanię, RFN czy Francję o
kilkanaście dobrych lat. Za
równo w konstrukcji, techno
logii, jak i pod względem sa
mej wielkości produkcji.
Fascynująca jest technolo
gia produkcji taśmowej reak
torów. Stalowe ścianki kor
pusu osłaniającego strefę ak
tywną mają ponad sto mili
metrów grubości. Ponadto mu
szą być wykonane ze specjal
nych pierścieni, które następ
nie trzeba połączyć. Zwykłe
snawanie tutaj nie wystarcza.
Ciśnienie w reaktorze i dzia
łalność materiału radioaktyw
nego wymaga specjalnej tech
nologii „sklejania” pierścieni

REAKTORY Z TAŚMY
TADEUSZ PODWYSOCKI
taki nit w odpowiednie gnia
zdo używa się urządzeń o na
cisku... 25 ton! Wszystko tu
ma inny wymiar nie spotyka
ny, jedyny w swoim rodzaju.
A ulicach Wołgodońska
napisy: „Cały Związek
Radziecki buduje „Atom
masz”. Nie ma w tym przesa
dy. Setki biur konstrukcyj
nych, dziesiątki instytutów
badawczo-rozwojowych i ty
siące fabryk wszelkich spe
cjalności uczestniczy w tej
budowie. Trzeba było opraco
wać i wyprodukować całko
wicie nowe materiały o pod
wyższonej
wytrzymałości,
skonstruować i wykonać ma
szyny i mechanizmy o mocy
nie spotykanej w przemyśle
maszynowym.

Obecnie radziecki prsemysł nreądzeń energetycznych należy
do największych w świecie. W
Kraju Rad buduje się turbiny
parowe o mocach do 1200 me
gawatów, wodne do 720 MW.
Podobnie rozwinięto konstruk
cje 1 produkcję kotłów paro
wych. W ZSEH wytwarza się
kotły już o wydajności 3850 ton
na godzinę. Jednocześnie zapro
jektowano urządzenia jeszcze
większe. W najbliższych latach
zacznie się wytwarzać bloki
energetyczne o mocy od 3 do 5
tys. MW.

Rozwój przemysłu energe
tyki atomowej został poprze
dzony zbudowaniem najno
wocześniejszej
bazy
wy
twórczej urządzeń dla energe
tyki konwencjonalnej. Dziś
radziecki sorzęt energetyczny
ku,puje
Kanada,
Islandia,
Urugwaj. Dostawami tego
sprzętu zainteresowane są ró
wnież inne kraje wysoko uprzemysłowione, a energety
ka krajów RWPG opiera się
w zasadzie na radzieckim wy
posażeniu.
Dotąd radziecki przemysł
urządzeń energetyki nuklear
nej wytwarzał seryjnie bloki
typu WWER-400, z lekkowodnymi reaktorami wodno-ciśnieniowymi o mocy 440 MW
oraz turbozespoły dla nich o
mocy 220 MW. Zaczęto już
następny etap produkcji. Opanowano 1 uruchomiono se
ryjne wytwarzanie nowvch
turbogeneratorów przeznaczo
nych dla siłowni jądrowych z
reaktorami o mocy tysiąca
megawatów.
Właśnie na taśmie produk
cyjnej „Atommaszu” będą
montowane te tysiącmegawatowe reaktory. Specjalnością
tej fabryki mają stać się w

Przemysłowy Instytut Elek
troniki pokryw* potrzeby „Ce
mi" na urządzenia najwyżej
w 80 proc, (niektórzy twierdzą,
że w 10 proc.), a to oznacza, że
prawie całą resztę trzeba im
portować. Jesteśmy zaś w ta
kiej sytuacji, że kupować mo
żemy niemal wyłącznie za do
lary. Mamy tu wrlęc do czynie
nia z oszczędnościami, które
nazwałbym luksusowymi. Z
jednej strony brakuje środków
na rozwój prac badawczych.
x drugiej muszą być pieniądze
na import aparatury.
PIE może opracować jakieś
urządzenie, wykonać prototyp,
ewentualnie
jeden,
dwa
egzemplarze. Jeżeli „Cemi”
potrzebuje więcej, zaczynają
się kłopoty. Producent apara
tury nie wchodzi w skład
Centrum i niechętnie podej
muje się wytwarzania krótkoseryjnych urządzeń. Trudno
jest więc nawet zdyskontować
w pełni wyniki prac skromne
go zaplecza. Prof. Sowiński
jest zdania, że należałoby po
wołać osobne centrum pro
dukcji maszyn dla elektroniki,
połączone z wyspecjalizowa
nym instytutem albo stworzyć
je w ramach „Cemi”. Mamy
bowiem placówkę projektową
(PIE) 1 odbiorcę („Cemi”).
a brakuje niezbędnego ogniw*

korpusu- Do tego celu służą
automaty sterowane numery
cznie.
IELE rozwiązań spraw
dzonych w produkcji
statków
kosmicznych
można było z powodzeniem
wykorzystać również tutaj.
Wyprawy kosmiczne poważ
nie przyczyniły się do postę
pu technicznego w .przemyśle
reaktorowym.
PosteD, jaki w Związku Ra
dzieckim zrodziła realizacja
programu kosmicznego, jest
kolosalny. Pojawiły się nowe
stopy metali odpornych na
działanie wysokich tempera
tur, na promieniowanie ra
dioaktywne, metale nie ule
gające szybkiej korozji i od
kształceniom. Dziś są one sto
sowane w produkcji genera
torów elektrycznych i trans
formatorów.
Wspólną cechą przemysłu urządzeń kosmicznych i ener
getyki nuklearnej jest przede
wszystkim dokładność. Niek
tóre części reaktora ważące
nawet po sto ton muszą być
wykonane z dokładnością rzę
du mikronów. „Atommasz”
otrzymuje unikalny park ma
szynowy. Są to urządzenia
automatyczne.
sterowane
przez komputery. Tutaj oko 1
ręka ludzka już nie wystar
cza.

W

„spojrzeniem” do wnętrza me
talu. Żadna skaza, żadne we
wnętrzne uszkodzenie lub wa
da nie ujdzie uwadze automa
tu kontrolnego. Jeśli okaże się,
że wszystko jest w .porządku,
korpus reaktora zostaje pod
dany próbom ciśnienia.
W całym cyklu produkcji
reaktorów przewidziano kilka
tysięcy etapów kontroli, spra
wdzania jakości detali, proce
sów obróbki, montażu. Oczy
wiście, gdyby to chciano ro
bić zwykłymi metodami przy
pomocy tradycyjnych urzą
dzeń, to w samej tylko kon
troli trzeba byłoby zatrudnić
kilka tysięcy ludzi, Ten obowiązek przejmują na siebie
automaty, testery sterowane
przez komputery.
ABY
BY pracować w takiej
niezwykłej fabryce trze
ba mieć przynajmniej
przynaj
średnie wykształcenie. Nie
przyjmuje się tutaj do pracy
ani jednego robotnika, który
nie miałby ukończonego tech
nikum. Majstrami są inżynie
rowie, a nawet obsługa nie
których maszyn i urządzeń
jest powierzana ludziom z
wyższym wykształceniem te
chnicznym.
Uniwersytetami dla robot
ników są zakłady wyspecjali
zowane już w produkcji urzą
dzeń energetyki jądrowej. li
czą się zatem w Leningradzkich Zakładach Metalurgicz
nych i w zakładach przemys
łu maszynowego w Podolsku
i Taganrogu.
Pomyślano też o przyszłych
pracownikach fabryki. W Wołgodońsku czynne jest już tech
nikum kształcące przyszłych
robotników przemysłu ener
getyki nuklearnej. Jest to
najnowocześniejsza szkoła za
wodowa doskonale wyposażo
na. Na miarę czasów i zadań.
Jeden z twórców radziec
kiej technologii produkcji re
aktorów nuklearnych, ,prof. A.
P. Aleksandrów, widzi przy
szłość „Atommaszu” nie tylko
jako wytwórni urządzeń ato
mowych dla energetyki.

A

— Przecież szybko zbliżamy się
do czasów, kiedy reaktory będą
nieodzowne w metalurgii i
chemii — tnówi profesor i dodaje — Można ja wykorzystać
z powodzeniem w produkcji wo
doru r.s dużą skalę.

Metalurgia jutra wiąże się
ściśle z techniką reaktorową.
Następny etap? To już nie
wątpliwie wprzęgnięcie reak
torów jądrowych do procesu
bezpośredniej redukcji żelaza.
Uczeni radzieccy poświęcają
temu zagadnieniu wiele uwag’Liczne procesy chemiczne
wymagają ogromnych porcji
ciepła i dlatego na przeszko
dzie ich upowszechnienia stoi
bariera opłacalności, wyso
kich kosztów energii. Reakto
ry z taśmy wołgodońskiego
giganta będą wytwarzały energię elektryczną o 10—15
proc, tańszą od obecnie otrzy
mywanej w siłowniach ato
mowych. która zresztą także
jest o wiele tańsza od pocho
dzącej z elekrowni klasyczh. opalanych węglem.
NAD Morza Cimiljańskle— Niektóre części reaktora
go do Polski droga wcale
będą miały nie spotykane w
niedługa, a -dla koopera
dotychczasowych konstrukcjach
cji i współpracy międzynaro
kształty — wyjaśniają radziec
dowej wręcz krótka.
cy inżynierowie — a jednocześ
Poszczególne węzły reakto
nie dokładność ich obrćbkl
znajdzie się na granicy współ
ra, na przykład wytwornice
czesnych możliwości technicz
pary i pompy cyrkulacyjne, są
nych.
konstruowane w Polsce oraz
I kolejne porównanie s
w Czechosłowacji 1 Związku
techniką astronautyczną —
Radzieckim. Istotna jest auto
niezawodność. Statek załogo matyka 1 aparatura kontrolnowy musi być wykonany bez
pomiarowa 1 w tej dziedzinie
błędnie, każda jego część nie
przewidziany jest znaczny uzwykle dokładnie sprawdzo
dział
polskiego przemysłu
na 1 wypróbowana. Podobnie
komputerowego.
Produkcja
rzecz ma się z reaktorem ato
zminiaturyzowanych mierni
mowym. Jakość najwyższego
ków i wskaźników oraz czuj
rzędu.
ników do kontroli i sterowa
W „Atommaszu” kontrola
nia
temperaturą aktywnej
techniczna stanowi specjalną
strefy reaktora została po
część procesu technologiczne
wierzona stronie polskiej. W
go. Najważniejszą. Miejsce
tych badaniach 1 przyszłej
tradycyjnych kontrolerów za
produkcji uczestniczy także
jęły urządzenia elektroniczne.
Rumunia i NRD. Zaistniała
Cały proces kontroli został
więc możliwość szerokiej ko
zautomatyzowany i wyposa
operacji z jedyną w świecie
żony we wszystkie najnowo
wielką fabryką reaktorów ją
cześniejsze urządzenia i me
drowych. Dla krajów wspól
tody.
noty socjalistycznej stanowi to
Zmontowana skorupa reak
szansę ogromnego postępu
tora. System defektoskopów
technicznego, wkroczenia w
poczyna przenikać
swym erę atomowego przemysłu.

— silnego producenta („Uni
jna”, jedyny duży zakład
urządzeń
technologicznych
pracuje niemal w całości dla
potrzeb telewizji kolorowej).
Tworząc Centrum Półprze
wodników powiedziano ^a”,
Jo” — jak dotąd nie padło.
Produkcja finalna wyprzedzi
ła „tyłj'” o kalka długości.
To zachwianie proporcji od
czuwa w pewien sposób także
ITE. Wzrost produkcji podze
społów zmniejsza chłonność na
nowe opracowania. Pogoń za
ilością hamuje pracę Instytu
tu. Naukowcy korzystali ntp.
z linii zakupionej dla „Tewy”.
Ponieważ ITE nie miał takiego
wyposażenia, był to jedyny
sposób prowadzenia prac roz
wojowych. Bieżące potrzeby
okazały się jednak silniejsze —
linię w całości skierowano do
produkcji, a naukowców de
likatnie odsunięto.
EWNE wątpliwości budzi
też system planowania
prac badawczych, chociaż
— jak sądzę — w Centrum
jest on doskonalszy niż w in
nych .pionach naukowych”.
Planowanie ma tu w zasadzie
charakter odgórny — progra
my działania są jakby narzu
cane przez potrzeby przemysłu
(niegdyś propozycje przedsta
wiali

pracownicy

naukowi

Z

i były one wtedy zgodne prze
de wszystkim z ich potrzeba
mi). Oba instytuty otrzymują
kilka zadań kierunkowych,
których wykonanie jest szcze
gółowo rozliczane. I to jest
dobre, o ile udaje się zacho
wać do końca niezbędną ela
styczność planowania. Tym
czasem, jeśli np. jakiś temat
znajdzie się w Narodowym
Planie
Społeczno-Gospodar
czym, nawet gdyby po paru
miesiącach okazał się nie
aktualny, zmienić go jest nie
mal niepodobieństwem.
Problemem jest także ko
ordynacja prac obu instytu
tów wchodzących w skład
„Cemi”. Każdy z nich wyko
nuje swoje zadania — wyroby
i urządzenia wytwórcze opra
cowywane są oddzielnie, cq
musi stwarzać kłopoty dyrek
cji „Cemi”. Doc. dr Henryk
Przewłocki, zastępca dyrekto
ra Centrum do spraw nauko
wych, zgadza się ze zdaniem
prof. Sowińskiego, że w Cen
trum powinien być jeden in
stytut naukowy, obejmujący
całość prac rozwojowych dla
potrzeb „Cemi”. Zróżnicowa
nie organizacyjne powoduje
różnice interesów, którym
trudno przeciwdziałać. Histo
ryczne odrębności 1 pamięć
tradycji nie zawszą godzą się

_ _nie
_ _tyłku
_ _ _ _1 _ _
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OLA WUJEMItiCZOHigi
T

licznych plag współ
czesnej cywilizacji hałas
WSROD
uchodzi za jedną z najbardziej

dokuczliwych
i
najbardziej
szkodliwych dla ludzi. Rozwój
przemysłu, a zwłaszcza motory
zacji, pociąga za sobą wzrost zaj grożenia środowiska hałasem. I
I choć mamy w Polsce wiele pla■ cówek naukowych, zajmujących
| się walką z hałasem, to jednak
I z upływem czasu to zagrożenie
nie maleje. Pisze na ten temat
Władysław Bieroń w artykule
„Akustyczny klimat Polski” za
mieszczonym
w
marcowej
AURZE.
W latach 1971—1875 nakłady
na prace badawcze związane z
ochroną przed hałasem stano
wiły 6 proc, ogółu
środków
przeznaczonych na ochronę śro
dowiska. Pomiarów hałasów ko
munikacyjnych dokonano w 40
miastach, a w 19 wykonano
mapy akustyczne. Dla Warsza
wy zaktualizowano sporządzony
wcześniej plan akustyczny, do
konując pomiarów na 12 głów
nych szlakach komunikacyjnych
i m niektórych bocznych uli
cach. Okazało się, że w okresie
6 lat przeciętne natężenie hała
su w Warszawie wzrosło o 5
dB(A). Statystycznie na 94 proc,
przebadanych ulic poziom hała
su przekraczał 69 dB(A), pod
czas gdy w poprzednich bada
niach stan taki notowano w 73
proc, punktów pomiarowych. A
jak wykazały inne badania, #0
dB(A) to górna granica natęże
nia hałasu, który nic wywołuje
ujemnych skutków w organiz
mie człowieka. Dlatego u miesz
kańców budynków usytuowa
nych przy
ulicach o hałasie
przekraczającym
. 60
db(A)
stwierdza się częstszo niż gdzie
indziej nerwice serca, zakłóce
nia snu, ciągłe zmęczenie i wy
czerpanie.
W dziedzinie teorii walk! ■
hałasem nasi naukowcy mają
znaczne osiągnięcia. Ma to rów
nież swoje odbicie na forum
międzynarodowym. Przedstawi
ciele Polski, obok reprezentan
tów sześciu innych krajów, blorą udział w pracach XZespoła
Ekspertów do spraw Ochrony
Środowiska przed hałasem, dzia
łającego w ramach Europejskiej
Komisji Gospodarczej. Zespół
Ekspertów sporządził obszerny
raport na temat badań z zakre
su walki z hałasem prowadzo
nych w krajach członkowskich.
Wykorzystano w nim najwięcej
materiałów z Polski | ze Szwe
cji. Zasiadający w Zespole spe
cjaliści wysoko
ocenili nasze
badania w dziedzinie hałasu
zewnętrznego. Szczególną uwa
gę zwrócono na polska metodę
sporządzania map akustycznych
ośrodków miejskich.
Jest to niewątpliwie pośród «»
zadowolenia, ale i zobowiązanie,
aby od
wysoko
rozwiniętej
teorii przejść szerokim frontem
do praktyki.
W tym
samym
numerze
AURY Władysław Jądrzejowski
pisze o hałasie drogowym 1 je
go wpływie na otoczenie.
Hałas jest groźny, bo niewi
doczny. Powoduje on wiele
schorzeń i to nie tylko narzą
dów
słuchu. Oddziałując na
układ nerwowy, staja się przy
czyną wielu chorób, pozornie (
hałasem nie mających nic wspól
nego. Stwierdzono, na przykład,
że duże natężenie hałasu na
ulicy powoduje opóźnienie re
akcji na bodźce optyczne, a na
wet jest przyczyną
zaburzeń
wzroku polecających m.in. na
nierozróżnianiu barw. Zaburze
nia tego typu przeważnie trwają
krótko, ale co może się zdarzyć,
gdy wystąpią one u kierowcy?
Poziom
hałasu
miejskiego
wzrasta od 50 lat przeciętnie o
1 <JB(A) rocznie. Hałas komuni
kacyjny (lotnictwo, kolejnictwo,
pojazdy samochodowe) stanowi
ponad 80 proc, hałasu miejskie
go.
W Polsce nie ma uztowy o
zwalczaniu hałasu oraz norm określających dopuszczalny hałas
na ulicach. Na podstawie badań
przyjmuje się, że dla terenów
mieszkaniowych peoiom średni
etatystyczny nie powinien prze
kraczać 60 dB(A).
W Krakowie przeciętny po
ziom hałasu w otoczeniu prze
badanych nlic wynosi 71,4 dB(A),
w Warszawie 75. w Poznaniu
76, w Gdańsku 70 dB(A). War
tości maksymalne zaś sięgają
80—85 dB(A).
OTYTAOZ

z nową strukturą organizacyj
ną.
O tym, że układ organizacyj
ny również musi być elastycz
ny, przekonuje przykład PIE.
Instytut należy do „Cemi”, ale
40 proc, potencjału przeznacza
na prace nie związane z Cen
trum. Dzieje się to ze szkodą
dla „Cemi” i dla tych ważnych
obszarów działania, które wy
kraczają poza Centrum. Wia
domo przecież, że ikierownlctwo „Cemi” nie będzie zabie
gało o rozszerzenie prac, z któ
rych nie korzysta. Jednolitość
tematyczna nauki i przemysłu
jest więc jednym z warunków
prawidłowego funkcjonowania
Centrum. Pozytywne doświad
czenia „Cemi” tezę tę potwier
dzają.
★

Po ośmiu latach tetnlen!*,
„Cemi” przypomina układ hy
brydowy, gdzie nadal różne
elemanty próbuje się dopaso
wać tak. aby osiągnąć pożąda-'
ny efekt. Być może, za parę
lat będzie to już układ scalo
ny.
Przykład
„Cemi”,
mimo
wszelkich pozostałych jeszcze
do rozwiązania problemów,
dowodzi, że przyszłość będzie
należeć do takich właśnie
układów.
JERZY BACZYŃSKI

O ŻARGONIE INFORMATYCZNYM
MAREK KOTOWSKI
— Przy kraszu softlerowym, czy dedloku, program albo sam
się zaabenduje, albo też trzeba go wykancelować. W tej sytuacji
rekowery bazy polega na cofaniu sic PO biforrekordach z logu
do ostatniego czekpointu albo dampu i wstawianiu...
— No tak, to już uzgodniliśmy. No a przy hardlerowym kra
szu całego dysku z bazą?
— Nie ma rady: trzeba restorować całą bazę z dampu i póź
niej lecieć po logu w przód, i apdejtować ją afterrekordami.

OWYŻSZY cytat pocho
dzi z autentycznej roz
mowy dwóch programi
stów rozprawiających na te
mat metod odtwarzania ban
ku danych, czyli przywraca
nia go do stanu poprawnego
po wykryciu w nim 'tnędów
albo
po
awarii sprzętu
lub oprogramowania maszy
ny
cyfrowej.
Czytelnicy
znający język angielski, zechcą wybaczyć autorowi fo
netyczny zapis terminów, ale, niestety, tak właśnie
brzmią one najczęściej w
potocznej rozmowie. Przy
toczony fragment nie jest by
najmniej jakimś szczególnie
wyjaskrawionym przykładem
— bogactwo (by nie powie
dzieć: niechlujstwo) żargonu
panującego w tej chwili w
naszej informatyce jest takie,
że bledną przy nim nawet
słynne z opowiadania „Ślu
sarz” tuwimowskie ferszlusy
i holajzy.
Przyczyny tego stanu rze
czy są wielorakie. Przede
wszystkim trzeba zdać sobie
sprawę z tego, że informaty
ka liczy sobie zaledwie 30
lat, co jest znikomym ułam
kiem tego czasu, jakim dys
ponowała np. fizyka, która
sięgając starożytności, zdąży
ła wprowadzić i ugruntować
na terenie języka potocznego
wiele swoich pojęć i termi
nów. Co więcej, większość
podstawowych pojęć fizyki
na ogół bardziej mieści się w
ramach pojęć potocznych jako
że opisują świat fizyczny, któ
ry nas otacza, postrzegany i
rozumiany przez każdego; po
jęcia i terminy informatyki są
względnie nowe i bardziej ab
strakcyjne dla laika. W na
szej sytuacji na fakt ten na
kłada się jeszcze jeden czyn
nik, w istocie o znaczeniu za
sadniczym: różnica języka i
całej tradycji językowej —
podstawowe pojęcia informa
tyki przywędrowały do nas r
krajów zachodnich, przede
wszystkim z angielskiego ob
szaru językowego, siłą rzeczy
narzucając nam w dużym
stopniu bazę terminologiczną.
Zostaliśmy zmuszeni — 1 z
uwagi na nasze stałe zapóżnienie w tej dziedzinie jesteś
my stale zmuszani — do przyj
mowania na swój teren pojęć
i terminów wykształtowanych
n,a terenie obcego języka i
kultury, których bezpośrednie
tłumaczenie na język polski
nie zawsze odzwierciedla Jch
sens. Stąd tendencja do przyj
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mowania t stosowania termi
nów angielskich.
Oprócz tych przyczyn zasa
dniczych, natury obiektywnej,
istnieje cały szereg czynników
dodatkowych, ułatwiających
plenienie się u nas żargonu
informatycznego. Jednym z
nich jest różnorodność uży
wanego w naszym kraju
sprzętu produkcji firm zagra
nicznych (IBM, ICL, ĆDC,
IRIS, NCR, WANG, Honeywell, PDP, Siemens, HewlettPackard itd.) — każda firma
posługuje się zazwyczaj pew
nymi szczególnymi i tylko dla
niej charakterystycznymi ter
minami w opisie sprzętu i oprogramowania, które to ter
miny, odnoszące się często do
podobnych, a nawet tych sa
mych
pojęć, propagowane
są przez ludzi pracujących na
sprzęcie danej firmy i ple
nią się bez ograniczeń. Nie
będzie chyba zbytniej przesa
dy w stwierdzeniu, te nie
mal każdy ośrodek oblicze
niowy, zależnie od sprzętu
jakim dysponuje, ma swój
własny, „regionalny” żargon,
a przynajmniej wiele termi
nów stworzonych na terenie
ośrodka i tylko w nim uży
wanych. Innym czynnikiem
sprzyjającym plenieniu się
żargonu są istniejące mity na
temat informatyki, powodują
ce, że różni ludzie, a szcze
gólnie publicyści, z upodoba
niem cytują, a wręcz posłu
gują się żargonowymi termi
nami informatycznymi, licząc,
że podniesie to wagę czy na
wet „unaukowi” ich rozważa
nia (klasycznym przykładem
jest nagminne już posługiwa
nie się w artykułach na do
wolny temat terminami hard
ware i software, odzwiercie
dlającymi podział maszyny na
sprzęt
i
oprogramowanie,
czyli na „twarde” i „miękkie”,
który to podział usiłuje się
przenosić na zupełnie inne
zagadnienia i dziedziny).
ŁOWNĄ częścią składo
wą żargonu informatyki
— a przynajmniej tą
najbardziej bulwersującą —
są spolszczone wyrazy pocho
dzenia angielskiego, dla któnych bądź w ogóle nie ma w
języku polskim odpowiedni
ków (a przynajmniej odpo
wiedników jednowyrazowych),
bądź też — i ta sytuacja wys
tępuje częściej — odpowiedni
ki te nie są znane, nie dość
popularne, lub nawet istnieje
ich kilka, co powoduje, że in
formatycy wolą użyć zwrotu

angielskiego, którego *en*
wszyscy znają, niż któregoś
z odpowiedników polskich,
wymagających często dodat
kowych wyjaśnień. Poniższe
przykłady podane są w
brzmieniu fonetycznym, eo ilustruje dość wiernie sposób,
w jaki są wymawiane. Mamy
więc: autputy, bajty, brancze,
czekpointy, dampy, dedlcki,
dejtaczeki, displeje, dtoby, egzeki, haft- i fuldupleksy,
fajle, fasility, ficzery, inputy,
jutility, kraszę, lołdmoduły,
makra, parityczeki, partiszony, peryferiale, panele, rajtery, rekowery, ridery, słicze,
superwajzory, szedulery, wto
ki, zapy, itd., itp. Mamy rów
nież nazwy czynności: abendować, apdejtować, butstra-

file — ta: zbiór). fainl wolą
mówić pieszczotliwie o tej fajli itd.
BOK terminów pocho
dzenia angielskiego, w
żargonie informatyki L
steieje wiele terminów po
chodzenia polskiego (a przy
najmniej opartych na słowach
istniejących i funkcjonują
cych w naszym języku jeszcze
przed powstaniem i rozwojem
informatyki), które na tere
nie informatyki zachowują w
pewnym stopniu swoje utarte
znaczenie, służąc najczęściej
jako przenośnie. Ta grupa ter
minów rozumiana jest czasem
jako żargon informatyczny
sensu stricto, a przynajmniej
najbardziej charakterystyczna
jego część. Oto przykłady:

pować, dampować, deletować,
kancelować, linkować, listo
wać, logować, skreczować, zaholdować itd. W grupie tej
można też wyróżnić wyrazy
pochodzące z języka angiel
skiego, które mają już w ję
zyku polskim przyjęte znacze
nia, a które na terenie infor
matyki oznaczają coś zupełni*
innego, np.: set, czek, kontro
ler, order, rekord, flaga, cha
rakter, rutyna, itd.
Terminy te używane są po
tocznie w najprzeróżniejszych
formach 1 odmianach, wedle
stopnia znajomości języka an
gielskiego i upodobań mówią
cych. I tak np. superwajzor
(ang. supervisor — tu: prog
ram nadzorczy) wymawiany
Jest także jako superwizor,
sjuperwizor, sjuperwajzor, a
nawet superrewizor i siurpryzer (sic!). Podobnie reko
wery (ang. recovery — odtwa
rzanie, odzyskanie) wymawia
ne jest także jako rekawery,
rikawery i rikowery, zaś o He
jedni mówią o tym fajlu (ang.

— skok w kapustę — błąd »dresacji w programie, powodu
jący najczęściej zakończenie
programu z błędem;
— odpluskwianie
programu
— usuwanie błędów * progra
mu;
— siad systemu (mówi się —
■ystem siadł) — awaria systemu
uniemożliwiająca dalszą pracę
» nim. Czasami mówi się też
„system padł” lub ..system roz
kraczył się”;
— ściągnięcie
systemu
—
przygotowanie systemu do pra
cy (jeśli system siadł, trzeba go
ponownie ściągnąć);
— pętlic się (mówi się — pro
gram się pętli) — realizować
cyklicznie bez końca pewną
sekwencję instrukcji (jest to ocuywiście spowodowane błędem
w programie);
— puścić uię —- uruchomić
swój program na komputerze
(np. puściłem się rano, miałem
błędy syntaktycane w progra
mie i teraz go odpluskwiam);
— dograć się na dysk — za
pisać swój program do biblio
teki programów na dysku mag
netycznym (mówi się również:
wgrać się na dysk, przegrać się
a dysku na dysk).

PASZTET RYBNY

i przetworów znajdujących
się jednak w magazynach
centrali rybnej. Oto niektóre
z dowodów.
W 22 sklepach WSS „Spo
łem” w Rzeszowie było od 3
do 6 asortymentów konserw,
nie było wcale a najwyżej
dwa asortymenty ryb wędzo
nych, a w kilku sklepach brak
było marynat i wyrobów gar
mażeryjnych. podczas gdy
„Centrala Rybna” w mieście
dysponowała 12 asortymenta
mi konserw, a Zakłady Rybne
w Przemyślu dysponowały
czterema asortymentami ryb
wędzonych w dostatecznych
ilościach... Do sklepu nr 33
„Centrali Rybnej” we Wroc
ławiu, w okresie od 1 do
6-XII. ub. r. dostarczono m.in.
90 kg świeżych płoci, na za
mówioną ilość 150 kg, pod
czas gdy w magazynie leżało
w tym czasie od 5.610 kg do
3.870 kg 'tych ryb. W pięciu
innych sklepach brak było w
bieżącej sprzedaży śledzi mro
żonych, kalmarów i dorszy,
gdy tymczasem w magazy.
nach „Centrali Rybnej” zale
gało w tym samym czasie
3.336 kg śledzi i 1.220 kg kal
marów oraz 1,265 kg dorszy
I tak, w sklepach ryb bra
kowało. w magazynach nato
miast ryby po prostu się psu
ły. Coś jednak trzeba było z
nimi zrobić, tylko — co? Czę
sto szukano najbardzej pry
mitywnego wyjścia: ryby, czę
sto po określ* gwarancyjnym,
przekazywano do sklepów.
Konsekwencje? W sklepie nr
3 „Centrali Rybnej'* w Gdyni
zakwestionowano znaczną Ilość ryb i przetworów nie na
dających się do spożycia z po
wodu zapachu i nalotu pleśni.
I znowu nie był to odosobnio
ny przypadek.
Centrale rybne nie pnaestnegały również obowiązku
dostarczania do sklepów bran
żowych ryb i przetworów 3
razy w tygodniu, a w okresie
wysokiej podaży ryb świeżych
i wędzonych — codzienni*.
Zasada dostarczania do skle
pów raz, a nawet dwa razy
w tygodniu przesądzała ofe
rowanie klientom towaru
wątpliwej jakości, ponieważ
okres przydatności do spoży
ci* ryb wędzonych i przetwo»ów ^rmażeryjnyah wynoaś
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Zdaję sobie jednak sprawę,
że nie każdy będzie czekać
na ostroboka prof. Zaleskie
go, bo od lat przywykł do
smaków dorsza, morszczuka,
halibuta, karmazyna, płastugi
czy śledzia, które jednak z
trudem znajduje się w skle
pie. Ale Zjednoczenie Gospo
darki Rybnej nie rozpieszcza
nas jakoś..Licząc na sukcesy w poło
wach dalekomorskich — za co
odpowiada właśnie ZGR —
zaniedbano hodowlę ryb słod
kowodnych. Zamiast zwięk
szenia hodowli, uzyskano w
1976 r. produkcję ryb mniej
szą o 23,6 proc, niż w 1974 r...
Owszem, wpłynęło na to złe
wyposażenie gospodarstw ry
backich w sprzęt do renowa
cji i konserwacji stawów oraz urządzeń wodno-meliora
cyjnych, ale przede wszystkim
— jak podkreślają fachowcy
— zaważyły tu zaniedbania
powodujące pogarszanie się
stanu techniczno-sanitarnego
stawów, głównie wskutek nie
wykonywania zabiegów pięlęgnacyjnych,
konserwacyj
nych, dezynfekcyjnych 1 in
nych. Było to powodem strat
narybku, sięgających 82—93
proc......
RACAJMY Jednak do
spraw morza. Narasta
jącym trudnościom w
pozyskiwaniu
tradycyjnych
ryb oraz niekorzystnej zmia
nie struktury połowów nie to
warzyszyła odpowiednia dzia
łalność łagodząca występujące
kłopoty. Świadczy o tym m.in.
niedostateczne wykorzystywa
nie zasobów surowcowych
Morza Bałtyckiego, niski sto
pień
uszlachetniania
ryb
„trudno zbywalnych” w sta
nie nie przetworzonym, nie
dostateczny rozwój hodowli
ryb słodkowodnych i zaple
cza lądowego- Badania wyka
zały, że w latach 1974—1977
przedsiębiorstwa
połowowe
odławiały na Bałtyku od 160
do 200 tys. ton ryb rocznie,
w tym szprotów od 45 do 60
tys. ton. Jednak a uwagi na

stosowanie niewłaściwej tech
nologii, sortowania, konserwa
cji, transportu 1 przechowy
wania szprot, wykorzystanie
tego surowca na cele kon
sumpcyjne nie przekraczało^
35 proc. Jednocześnie każde
go roku importowano z NRD
ok. 5 tys. ton szprot mrożo
nych do produkcji konserw
I ryb wędzonych... Dalej: w
szczytach połowowych, znacz
na ilość śledzi i dorszy bał
tyckich — z braku odpowied
niego zaplecza lądowego i
sprawnej dystrybucji — była
kierowana na cele paszowe,
przy równoczesnym ograni
czaniu połowów tych ryb. Np.
w latach 1976—1977 przekaza
no na mączkę rybną ponad
620 ton dorszy 1 470 ton śle
dzi.
Statki-przetwómie i przed
siębiorstwa połowów daleko
morskich nie były przy tym
bez grzechu: w niedostatecz
nym stopniu uszlachetniały
odłowione ryby. W 1977 r.
przedsiębiorstwa te dostarcza
ły tylko do PPRUM „Trans o cean” ponad 22,5 tys- ton ryb
niepatroszonych, co stanowiło
ok. 25 proc, ryb morskich
przeznaczonych dla central
rybnych. Ryby niepatroszone
były — rzecz jasna — nie
chętnie przyjmowane do prze
robu przez przedsiębiorstwa
przetwórcze. W konsekwencji,
ryby te leżały w chłodniach
często dłużej niż przewidywa
ły to odpowiednie normy. Mó
wiąc wprost — psuły się.
Przykład:
w
październiku
1977 r„ na ogólną ilość zapa
sów, wynoszącą 53 tys. ton
ryb
przechowywanych
w
chłodniach składowych na te
renie całego kraju, ryby le
żące już ponad wszelki roz
sądny okres stanowiły ponad
50 proc. Straty związane z
przeceną i zepsuciem ryb w
1977 r. wyniosły ponad 150
min zł...
Muszę tu wspomnieć jesz
cze o jednej sprawie. Otóż do
puszczanie do przecen i zep
suci* ryb w magazynach cen
tral rybnych miało miejsce
także 1 wtedy, gdy nie reali

zowano zamówień sklepów na
te właśnie gatunki ryb. W
1977 r. z powodu zaniedbań
handlu, w Centrali Rybnej w
Zielonej Górze dopuszczono
do przeterminowania przetwo
rów rybnych poszukiwanych
na rynku, obniżenia ich jako
ści i zepsucia. Wskutek doko
nywania przecen towarów o
obniżonej jakości oraz na
skutek zepsucia ryb, przedsię
biorstwo poniosło straty w
wysokości 5 min zł- Tylko w
okresie 10 miesięcy ubiegłego
roku zepsuciu ' uległo ponad
25 ton ryb wędzonych, w tym
makrele, szproty, ostroboki, a
nawet 31 kg łososi wędzonych
i 12,7 ton ryb solonych.
W Centrali Rybnej we
Wrocławiu, na skutek ponadterminowego okresu składo
wania ryb w chłodni i maga
zynach, uległo zepsuciu 40
ton śledzi (tak poszukiwanych
na rynku...) 1 115 ton Innych
ryb morskich... W tej samej
chłodni, x powodu zbyt dłu
giego okresu składowania
stwierdzono objawy obniżeni*
jakości m.in. 327 ton ryb mor
skich, 22 ton szprotów, 18 ton
śledzi bałtyckich... Natomiast
w Centrali Rybnej w Olszty
nie dopuszczono do zepsucia
w magazynie 22 ton ryb 1
przetworów c wartości 349
tys. xł. Uległo też zepsuciu
19,5 tony śledzi solonych, któ
re w ub. r. były towarem reg
lamentowanym.Wszystko to nie było czymś
wyjątkowym, podobne zanied
bania wystąpiły we wszy
stkich badanych jednostkach.
YTUACJA ta muslała,
rzecz zrozumiała, odbić
się na zaopatrzeniu skle
pów. Było ono jednak gor
sze niż można było dę
spodziewać.
Dlaczego?
W
znacznym stopniu zaważy
ła tu zła organizacja han
dlu, która pogłębiła istnie
jące trudności. Dość powie
dzieć. że w ponad 300 skle
pach specjalistycznych i ogólnospożywczych (a więc we
wszystkich objętych bada
niem) nie było w sprzedaży
wszystkich asortymentów ryb

Sam termin „komputer” jest
w większości naszych ośrod
ków używany rzadziej niż
bardziej swojska ,-maszyna”
(idę na maszynę, schodzę z
maszyny, rezerwuję czas na
maszynę). Natomiast maszyny
cyfrowe konkretnych firm do
czekały się całego szeregu róż
nych nazw. Oto jak programi
ści i operatorzy nazywają nie
które z maszyn cyfrowych
pracujących w naszych ośrod
kach obliczeniowych:
CDC — Sedes
PDP — Pudup lub Pedepełek
ODRA — Odrazi
MOMIK — Muminek
K-32 — Abakus lub Premier

EDNĄ z cech odróżniają
cych żargon informatyki
od innych żargonów czy to
naukowych, czy technicznych,
jest stosowanie jego zwrotów
(czy też możliwość stosowa
nia ich w stopniu szerszym
niż w innych żargonach) w
odniesieniu do ludzi, szczegól
nie do określania pojęć zwią
zanych z myśleniem i psychi
ką ludzką. Jest to głównie
konsekwencją pewnego podo
bieństwa pracy maszyny cyf
rowej i mózgu, faktu, że oba
przetwarzają informację. Fakt
ten powoduje, że informatycy
w sposób „naturalny” przeno
szą terminy żargonowe na
sprawy ludzkie i to — jak
widać z poniższych przykła
dów — nie tylko dotyczące
bezpośrednio
przetwarzania
informacji przez mózg ludzki.
Oto przykłady:
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— mieć przekłamanie (przek
łamać) — pomylić się;
— człowiek zapętlony — czło*
wiek, który zatracił w czymś
umiar, np. w piciu;
— człowiek
zadedlokowany
(lub człowiek zakleszczony) —
człowiek, który znalazł się w
sytuacji, w której nie może
podjąć żadnej decyzji (klasycz
nym przykładem takiej sytua
cji jest sytuacja osła, któremu
w żłobie dano owies i siano);
— być wyzerowanym — nie
mieć nic na głowie (mieć zep
sutą pamięć);
— człowiek bez autputu —
człowiek nie mogący nigdy
skończyć tego, co zaczął, nie
mogący dać żadnych konkret
nych wyników swojej pracy;
— zaabendować się — umrzeć
w sposób nagły, nieprzewidzia
ny;
— wykancelować kogoś — nsunąć kogoś, np. z uczelni;
— skontaminowaó kogoś —
zarazić
kogoś, np. chorobą
(przyszedł zakatarzony I wszyst
kich skontarainował):
— kobieta wielodostępna —
kobieta lekkich obyczajów.

ARGON informatyczny
jest — a przynajmniej
można go tak traktować
— ciekawostką t zabawą tak
długo, jak długo posługują się
nim programiści w bezpośred
nich rozmowach między sobą.
Można, co prawda, powie
dzieć, że używanie żargonu
może stwarzać zła nawyki, ale
Jest to twierdzenie dyskusyj
ne Autóe zna niejdnego in
formatyka, który, sypiąc na
co dzień w pracy straszliwym
żargonem, w rozmowie z lai
kami posługuje się „normal
nym" językiem (w dwóch
przypadkach nawet piękną
polszczyzną, której mógłby
pozazdrościć niejeden aktor

czy literat). Problem pojawia
się naprawdę, kiedy trzeba
wiedzę informatyczną przeka
zać, w szczególności w for
mie pisemnej, np. w opraco
waniu napisanego programu.
I tu zaczyna się dramat. Ter
miny, które w bezpośredniej
rozmowie między informaty
kami są naturalne i oczywis
te, muszą być podane w taki
sposób, by nie znający zagad
nienia czytelnik mógł je łat
wo zrozumieć. Nie zawsze się
to udaje, czasami z uwagi na
słabą umiejętność wypowia
dania się autora, częściej jed
nak z braku odpowiednich
norm pojęciowych i termino
logicznych.
Czytając różne nasze opraco
wania z dziedziny informatyki
można trafić na kwiatki, które
mogłoby stworzyć tylko samo
życie: „Byty w pamięci opera
cyjnej”;
„Międzytwarzą jest
język
COBOL”;
„Programy
są śmiertelnie uściśnięte”; itp.
Chcąc możliwie dokładnie okreś
lić sens stosowanych terminów*,
doprowadza się czasami do ab
surdów typu: „Zbiór danych
jest to kolekcja informacji”
(siei). Na jeduym z kursów dla
programistów, instruktor, chcąc
możliwie precyzyjnie określić
fakt, iż parametr P został wy
zerowany (nadano mu wartość
zero) wcześniej w programie,
posunął się w skrupulatności
tak daleko, że ustanowił chyba
swego rodzaju rekord. Powie
dział mianowicie: „Wyżej w
programie wystąpiło wyspecy
fikowanie żądania realizacji operacji zerowania parametru
P".

We wszystkich rozważaniach
na temat terminologii infor
matycznej używanej w róż
nych opracowaniach i tłuma
czeniach dochodzi się nieod
miennie do jednego, oczywis
tego zresztą postulatu: konie
czności ustalenia norm poję
ciowych i terminologicznych
informatyki. Próby w tej dzie
dzinie były i są robione (vide,
Norma Polska PN-71/T-01016
i Słownik Informatyczny, wy
dany przez WNT), ale nie
zawsze z powodzeniem. Hasła
opracowywane są często przez
ludzi, którzy bądź dokładnego
znaczenia tych haseł nie zna
ją (przykładem często mylo
ne, prawda, że podobne, ale
przecież różniące się pojęcia
instrukcji, rozkazu, komendy
i zadania), bądź też, propagu
jąc jakieś hasło, ograniczają
się tylko do jego wąskiego
znaczenia, uznawanego np. w
ośrodku obliczeniowym, w
którym pracuje osoba opra
cowująca dane hasło Wskaza
ne byłoby powołanie stałej
komórki zajmującej się spra
wami terminologii. I jest to
nieuchronna konieczność. Jeś
li chce się, by język informa
tyki dotrzymał kroku rozwo
jowi jej samej. Czas pogania
bezlitośnie i to podwójnie:
raz — bo pojawiają się nowe
pojęcia (i to najczęściej w
krajach anglosaskich), a wraz
z nimi nowe terminy i nowe
kłopoty, dwa — bo systemy
informatyczne wyrastają jak
grzyby po deszczu i chaos ter
minologiczny utrudnia ich
wkraczanie do różnych dzie
dzin zastosowań.

DEMOGRAFICZNA
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cznym 1945—1966, wydanym
przez GUS, a także w cieka
wej publikacji GUS,
pt.
„Rozrodczość w Polsce na tle
wybranych krajów europej
skich”, aby przekonać się, że
w latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych trudno zna
leźć jakieś wyraźne zależno
ści między poziomem rozwoju
gospodarczego i niską dyna
miką rozwoju ludności, a ra
czej można wskazywać na
przeciwne zależności. A pa
miętać trzeba, że okres ten
był okresem prosperity dla
krajów wysokorozwiniętych.
pj RAWDĄ jest, że w latach
p siedemdziesiątych dyna
mika rozwoju demogra
ficznego rozwiniętych krajów
kapitalistycznych
wyraźnie
spadła (np. w USA spadek ten
zaczął się w okresie wojny
wietnamskiej), ale był to
okres recesji i zahamowania
rozwoju społeczno-gospodar
czego tych krajów. Trudno
też w związku z tym mówić,
aby zahamowanie rozwoju
ludności związane było z
wysokim stopniem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Trze
ba natomiast stwierdzić, że
łączy się ono z zahamowa
niem tego rozwoju.

Inaczej mówiąc, między dy
namicznym rozwojem ludno
ści a rozwojem społeczno-go
spodarczym w krajach wy
sokorozwiniętych
zachodzi
sprzężenie zwrotne dodatnie
(w krajach zacofanych sytua
cja wygląda nieco inaczej).
Dynamiczny rozwój ludności
i dynamiczny rozwój społecz
no-gospodarczy
postępują
równolegle i wzajemnie się
warunkują.

Warto też przypomnieć, te
w okresie koniunktury i dy
namicznego rozwoju kraje Eu
ropy Zachodniej, które miały
stosunkowo niewysoką dyna
mikę rozwoju ludności, musiały sprowadzać siłę roboczą
z zagranicy (np. RFN)- Siła ta
okazała się częściowo zbędna
dopiero w okresie recesji i
zahamowania rozwoju gospo
darczego.
Gdyby można było przy sta
gnacji (lub regresji) liczby
ludności uzyskiwać dynamicz
ny rozwój gospodarczy (oczywiście bez pasożytowania
na innych krajach), wówczas
mielibyśmy do czynienia z
demograf iczno-ekonomiczną
wersją „perpetuum mobile”.
JOZEF KOSSECKI

>ol. Zdzisław Kwileckl

do 4 dni, a w okresie letnim
— 2 dni.
Straty wynikające z tej sy
tuacji ponosi cała gospodarka,
ponoszą smakosz* ryb nie mo
gąc ich kupić w sklepie, po
nosi je wreszcie personel
sklepów. Wiadomo przecież,
że jego wynagrodzenie zależy
od obrotów. Skoro obrotów
nie ma, zarobku spadają, a za
tem szuka się pracy gdzie in
dziej- Ni* jest to wydumane
rozumowanie: np. wynagro
dzenie kierowniczki sklepu
rybnego Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Iz
bicy Kujawskiej wynosiło w
maju 1977 r. — 535 zł, w
czerwcu — 510 zł, w sierpniu
— 990 zł. A w sklepie rybnym
Gminnej Spółdzielni „Samo
pomoc Chłopska” w Brześciu
Kujawskim na stanowisku
kierownika zatrudniona była
w 1977 r. z kolei trzecia oso
ba, * pląta w okresie ostat
nich traech lat,

Jak wspomniałem na po
czątku, problemy gospodarki
rybnej choć są skomplikowa
ne, nie przerastają wyobraźni
nawet prymitywnego umysłu.
Ten bowiem dostrzega różni
cę między tzw. trudnościami
obiektywnymi, a zwykłym
niedbalstwem, lekkomślnością i niewywiązywaniem się z normal
nych obowiązków. Czas więc
postawić pytanie: jak długo
możemy godzić się z bezkar
nością tego rodzaju postaw?
Częścią odpowiedzi na to
pytanie jest pismo Prokura
tury Generalnej PRL do pro
kuratorów
wojewódzkich z
marca br., w którym czytam
m.in.: „... w związku z przed
stawionymi faktami prosimy
o zbadanie przypadków mar
notrawstwa i niegospodarno
ści w dziedzinie gospodarki
rybami oraz o rozważenie po
trzeby wszczęci* postępowań
karnych*,

Daleki jednak jestem od
przekonania, że jednorazowa
inspekcja — wraz z jej kon
sekwencjami — poprawi trwa
le sytuację. Restrykcje admi
nistracyjne są, owszem, po
trzebne, ale w wyjątkowych
przypadkach. Mnie natomiast
— a sądzę, że również tych
wszystkich, którzy chcieliby
częściej widzieć ryby na swo
ich stołach — interesuje prob
lem: w jaki sposób Zjedno
czenie Gospodarki Rybnej,
Centrala Rybna i wszyscy in
ni odpowiedzialni za ten stan,
chcą tę sytuację zlikwido
wać? Czy potrzeba fachow
ców, sprzętu, czy też po pros
tu lepszej organizacji, zdro
wego rozsądku — i poczucia
odpowiedzialności obywatel
skiej..? Tych pytań, jak są
dzę, nie można pozostawić
bez odpowiedzi.
A zatem — czekamy. My i
ryby.
ANDRZEJ BOBER

Sugestie

ANDRZEJ ŚWIECKI

OŚWIATOWE PARADOKSY

juź
na tym miejscu wskazy
wałem na potrzebę pod
budowania naszej dyskusji o
systemie edukacji narodowej
racjami nieco szerszymi, wia
domościami o tendencjach w
przemianach oświatowych na
świecie,
prawidłowościami,
które dadzą się zauważyć i,
co najważniejsze, porównać.
Tylko wtedy bowiem wymiana
zdań na ten temat będzie mia
ła charakter uniwersalny, po
zwalająca — przy uwzględnie
niu naszej własnej specyfiki —
spojrzeć na dokonującą się re
formę szkolnictwa w sposób
wszechstronny i nowoczesny
zarazem. Z satysfakcją chwiał
bym więc odnotować, że dy
skusja ta wzbogaciła się o
ważki głos, który powinien
być brany pod uwagę w dal
szej wymianie zdań na temat
przyszłości szkoły polskiej.
„Przemiany edukacyjne w
świecie” — taki jest tytuł
ostatniej publikacji prof. dr.
Czesława Kupislewlcza, wyda
nej przez ..Wiedzę Powszech
ną” w popularnej serii „Ome
ga” (1978 r., s. 267). Wiceprze
wodniczący Komitetu Eskpertów dokonał rzeczy pionier
skiej. W syntetycznej formie
zawarł nie tylko analizę mię
dzynarodowych raportów o
stanie oświaty w różnych kra
jach, ale pokusił się o wycią
gnięcie z nich ogólniejszych
wniosków, mogących mleć
wpływ 1 na roz.wój naszego sy
stemu edukacji narodowej.
Książka składa się z dwóch,
ściśle łączących się części.
Pierwsza nosi tytuł — „Ten
dencje” i zawiera próbę przed
stawienia tych kierunków re
formy szkolnictwa, które za
warte zostały w analizowa
nych dokumentach. Z pewno
ścią niełatwo było dokonać ta
kiego wyboru zagadnień, które
byłyby wspólne dla różnych
reform szkolnictwa, global
nych i cząstkowych, będących
składnikiem szerokiego pro
gramu doskonalenia życia spo
łeczno-ekonomicznego w da
nych krajach. Autor koncen
truje swoją uwagę głównie na
ogólnych zasadach przebudów
wy szkolnictwa, celach 1 tre
ściach nauczania, a także me
todach, formach organizacyj
nych i środkach pracy dydak
tyczno-wychowawczej. W dru
giej części książki, noszącej ty
tuł — .JEgzemplifiikacje”, autor
charakteryzuje wybrane ra
porty, co stenowić ma ilustra
cję uogólnień sformułowanych
w części pierwszej. Ukazuje
także czynnik! rozstrzygające
o specyficznych dla danego
kraju kierunkach 1 tenden
cjach rozwojowych szkolnic
twa.
Znajdujemy więc tu szero
kie omówienie następujących
dokumentów: Raportu Faure’a,
Raportu Polskiego Komitetu
Ekspertów, raportu radzieckie
go, japońskiego. Projektu Hahy’ego, Raportu Brandta, ra
portu szwedzkiego, raportów
amerykańskich i Raportu Jensena.
Książka to zbyt wartościo
wa, synteza w niej zawarta
często zbyt hermetyczna dla
niewtajemniczonych, bogactwo
iejednokrotnie
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treści zbyt szerokie — aby
można było pokusić alę choćby
o próbę jej streszczenia. Od
syłając więc zainteresowanych
do źródła, chclałbym jednak
zwrócić uwagę na te uwagi
profesora, które odnoszą się do
swego rodzaju paradoksów,
dających aię odnotować w
światowych systemach eduka
cyjnych, mających niekiedy
także 1 u nas swoje odpowied
niki. Wcale to jednak nie oz
nacza, że zawsze mają one wy
dźwięk pejoratywny. One po
prostu istnieją. Zaś czy to do
brze, czy nie — niech roz
strzygną biegli w problematy
ce edukacyjnej.
ARADOKSALNE Jest np.
zjawisko, że młodzież, doj
rzewającą obecnie o dwa,
trzy lata szybciej niż na po
czątku naszego stulecia, prze
trzymuje się w szkole niekiedy
nawet do 25—26 roku życia.
Zaskakujące jest też i to.
J4 upowszechniając coraz wyż
sze szczeble kształcenia — co
stało alę przyczyną nie spo
tykanego dotychczas wzrostu
aspiracji edukacyjnych ludzi
— ogranicza się równocześnie
liczbą przyjęć na studia wyż
sze. Profesor dodaje, te argu
menty, Iż czyni się tak w celu
zachowania równowagi między
ilościowym zapotrzebowaniem
gospodarki, kultury i oświaty
na pracowników, a liczbą osób
kształconych w uczelniach, nie
są dla wszystkich przekonują
ce, gdyż pomijają niezwykle
ważną sprawę zaspokajania
przez szkolnictwo pozazawodowych potrzeb intelektualnych.
Zaskakuje i to, że szkolnic
two, mające zasadniczy wpływ
na dalszy rozwój nowocze
snych społeczeństw uprzemy
słowionych. nie zawsze może
liczyć na proporcjonalne do je
go znaczenia nakłady finanso
we. Doświadczenia związane z
reformą szkolnictwa francu
skiego wskazują, że bez tych
nakładów nie można skutecz
nie indywidualizować naucza
nia, rozbudowywać sieci po
radni szkolnych i zawodowych,
modernizować procesu kształ
cenia w uczelniach. Nie moż
na po prostu przygotować
szkolnictwa do tych zadań,
które stawia przed nim rewo
lucja naukowo-techniczna. Z
drugiej znów strony, wydatki
na szkolnictwo w niektórych
krajach przekroczyły taki po
ziom, źe ich dalsze powiększa
nie odbiłoby się na ogólnym
rozwoju społeczeństwa. Powstaje więc pytanie: czy nie na
leżałoby uruchomić takich sy
stemów szkolnych, w których
można by racjonalnie łączyć
nauczanie z pracą wytwórczą,
m. in. w postaci studiów prze
miennych.
Kolejny paradoks dotyczy
wyposażenia szkół w pomoce
naukowe. W dobie latających
sputników, w wielu szkołach
sprzęt szkolny 1 laboratoryjny
nie różni sie wiele od wypo
sażenia placówek oświatowych
ubiegłego wieku. To samo do
tyczy metod kształcenia 1 wy
chowania. Różnice między po
ziomem techniki, z jakim ucz
niowie mają do czynienia poza
szkołą oraz w szkole, są szcze
gólnie ostre. Tym też m. in.
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Plan wykładów
Wszechnicy
Polskiej Akademii Nauk
w okresie
od 6 do 12.IV.1978 r.
CYKL: NAJNOWSZE
OSIĄGNIĘCIA NAUKI

Ś.IV. Prof. dr Wacław SZU
BERT — „Współczesne proble
my prawa pracy”
6JV. Prof. dr Jerzy KROH —
„Elektrony w chemii radiacyj
nej”
T.IV. I 10.IV. Prof. dr Bohdan
PASZKOWSKI — „Technologia
światłowodów”
10.IV. Prof. dr Kazimierz RO
MANIUK — „Optymalne struk
tury i procesy demograficzne”
11.IV. Prof. dr Mieczysław
CHORĄŻY — „Organizacja 1
funkcja aparatu genetycznego
zwierząt wvższvch”
12.IV. Prof. dr Karol MANKA
— „Podstawowe zagadnienia na
uki o chorobach roślin”
CYKL: CZŁOWIEK
i Środowisko
TJV. Prof. dr Barbara PRANDECKA — „Ekonomiczne prob
lemy ochrony środowiska”
11.IV. Prof. dr Stefan JA
STRZĘBSKI — ..Podstawy in
żynierii środowiska”

CYKL: NAUKI MEDYCZNE
— WYBRANE ZAGADNIENIA

12.IV. Prof.
dr
Tadeusz
CHRUŚCIEL — „Zależności le
kowe"
Wykłady odbywają aię w Pa
łacu Staszica. Nowy Świat 72,
o godzinie 17.00.
Redakcja nie zwraca rękopi
sów nie zamówionych i zastrze
ga sobie prawo skrótów tych
materiałów bez powiadomienia
autora, a także prawo zmiany
tytułów wszystkich nadesłanych
tekstów.
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Możliwości i bariery
O słuszności hasła „Możemy
hodować na własnych paszach”
są przekonani zarówno rolnicy,
jak i naukowcy. Co więcej,
rolnicy indywidualni twierdzą,
że hodowla dopiero wtedy aię
opłaca, gdy rolnik osiąga samo
wystarczalność paszową.
Poprawa plonowania łąk I
pastwisk, maksymalne wykorzy
stanie roślin okopowych, zwięk
szenie produkcji mieszanek 1
poplonów, zwiększenie bazy pa
szowej 1 poprawa wartości energetycznych pass uzyskiwanych
w uprawie potowej — to głów
ne zabiegi
prowadzące
do
zwiększenia Ilości pasz. Inną
drogą prowadzącą do poprawy
w tej dziedzinie jest ogranicze
nie ilości skarmianych psa
treściwych. Działania w tym
zakresie są najtrudniejsze, ale
i ns tym odcinku naukowcy
przychodzą w sukurs hodow
com. Z tym, że s realizacją ha
sła „naukowcy — rolnikom” te*
mamy trudności. Oto przykład.
Naukowcy s Akademii Rolni
czo-Technicznej w Olsztynie za
stosowali (w Fermie Przemysło
wego Tuczu Trzody Chlewnej
w Knopinle kole Dobrego Mia
sta) w ływienin trzody chlew
nej francuski preparat enzyma
tyczny „Fradiase”. Przez doda
nie tego preparatu do mieszan
ki granulowanej uzyskano re
kordowe przyrosty tuczą i osz
czędności
paszy.
Knopińska
metoda żywienia trzody Jest
rezultatem kooperacji polsko-francuskiej, rozpoczętej w 197*
roku.

Wstępną

wyniki

badań

tłumaczy «4ę fakt, te absol
wenci szkół zawodowych nie
jednokrotnie stykają aię z naj
nowszymi maszynami i nowo
czesną technologią dopiero w
zakładzie pracy.
Paradoksem Jest także i to,
źe w czasach „eksplozji infor
macji” prawie powszechnie
podkreśla się potrzebę reduk
cji treści kształcenia, przesu
nięcia akcentu z ilości przeka
zywanej uczniom wiedzy na
jej jakość oraz wyrobieni* w
nich umiejętności samodziel
nego uczenia się. Zdarza się
jednak dość często, te w wy
niku prac zmierzających da
zredukowania materiału w
programach
poszczególnych
przedmiotów powstają progra
my jeszcze bardziej przełado
wane od poprzednich. Charak
terystyczne jest t to, że pro
gramy owe tworzy się zbyt
często w oderwaniu od warun
ków organizacyjnych, w jakich
nauczyciele mają Je realizo
wać, * ponadto w oderwaniu
od konkretnych potrzeb i za
interesowań wszystkich, nie
tylko zaś tzw. przeciętnych
uczniów.
Czyż ni* jest paradoksem
I to, te oficjalnemu uznaniu
kierowniczej roili nauczyciela
w procesie nauczania i wycho
wania towarzyszy lawinowy
niekiedy wzrost liczby przeka
zywanych mu przez władze
zwierzchnie instrukcji, zaleceń
l różnorakich dyrektyw, zmie
rzających do sterowania jego
poczynaniami
dydaktyczno-wychowawczymd w sposób
wręcz drobiazgowy...
ajwiększym zaś świa
towym paradoksem jest,
że w siedemdziesiątych la
tach XX wieku, kiedy w jed
nych krajach uczy się w róż
nych szkołach pomaturalnych
(łącznie z uczelniami wyższy
mi) prawie połowa młodzieży
w wieku od 20 do 24 lat, w
innych krajach analfabeci sta
nowią około 80 proc, ogółu do
rosłych. Wobec powszechnego
udostępniania oświaty zasta
nawiający jest fakt, że według
długoterminowych
prognoz
UNESCO pełnej likwidacji
analfabetyzmu w świecie moż
na spodziewać się dopiero w
dwudziestych — trzydziestych
latach XXI wieku. W jakim
punkcie kosmosu znajdować
się będzie wtedy człowiek..?
A może eksperci UNESCO
przyjmują tu zbyt minimelistyczny program działania, bo
np. doświadczenia kubańskiej
kampanii oświatowej z 1961
roku wskazują, że to niechlub
ne zjawisko edukacyjnych za
ległości można usunąć w cią
gu... dziesięciu miesięcy.
Owych paradoksów eduka
cyjnych w świecie prof. dr
Czesław Kupisiewicz wymie
nia znacznie więcej. Dokonuje
zaś tego zestawienia w zakoń
czeniu książki, po zaprezento
waniu bogatego materiału do
wodowego. Warto go poznać,
bo być może, iż w doświad
czeniach i przemyśleniach in
nych ujrzymy nasze własne
sprawy i problemy. Uczyć się
trzeba, co prawda, na uniwer
sytetach, ale warto także wy
ciągać wnioski z błędów popeł
nionych przez innych—
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nad zastosowaniem preparat*
enzymatycznego „Fradiase” —
czytamy w komunikacie nauko
wym wygłoszonym na konfe
rencji naukowej w Olsztynie —
przyniosły szczególnie korzystne
efekty w żywieniu macior 1
prosiąt. Preparat ten, wynale
ziony w 1970 roku przez fran
cuskiego nczonego Michela Hoorrmana, poprawia proce* tra
wienia, * tym samym przyczy
nia się do lepszego wykorzysta
nia karmy. Jego zastosowanie
na skalę przemysłową w żywie
niu trzody chlewnej w Knopinie przyniosło dobre rezultaty.
Knopińsks ferma uzyskała w
1977 roku o 4 tys. sztuk tuczni
ków więcej nl* przewidywał
plan.
Naukowcy ■ Olsztyna, przy
współpracy producentów trzody
■ Knopins, stwierdzili na pod
stawie analizy wyników zasto
sowania „Fradiase”, że maciory
karmione paszą * domieszką te
go preparatu zmniejszają o
20—25 proc, zużycie karmy,
zwiększają
liczebność
miotu
prosiąt, rodzą prosięta większe
i bardziej odporne na choroby.
Dsje to w praktyce oszczędność
około 200 kg paszy na jedną
maciorę oraz zwiększa liczbę
prosiąt z jednego miotu śred
nio o 2—3 sztuki. Preparat za
stępuje teł antybiotyki i uodparnia organizmy prosiąt na in
fekcje I choroby.
Wyniki uzyskane przy sastosowaniu tego preparatu zostały
przeanalizowane przez docenta
Mariana Kozłowskiego > ART
i lekarza weterynarii i Knoplna. Macieja Gajęckiego. ora*
spotkały się a powszechnym
uznaniem uczestników między
narodowej konferencji szkole
niowej, zorganizowanej w grud
nie 1977 roku prze* Akademię
Rolniczo-Techniczną w Olszty
nie s udziałem naukowców s
kilku krajów socjalistycznych.
Powszechne stosowanie tego
preparatu może się przyczynić
de wydatnego ograniczeni* zu
życia pasz, zwłaszez* mieszanek
zbożowych oraz do potanienia
kosztów produkcji awlcrzęceL
co przy wzrastającym systema
tycznie lnfporele zbół ma nie
bagatelne enaeseni*. W. epow-
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winniśmy budować wielkich
zakładów przetwórstwa owo
cowo-warzywnego,
tudzież
wielkich mleczarni, zakładów
przemysłu cukierniczego, du
żych zakładów mięsnych, itp.?
Rzecz jasna, byłoby to rozu
mowanie fałszywe. Wielki*
obiekty stanowią bowiem koś
ciec funkcjonowania poszcze
gólnych branż. Należałoby się
jednak — być może — zasta
nowić nad Innym ułożeniem
proporcji, czy też mówiąc ina
czej — za/pytać, co powinno
być w środku. Na dużych
przestrzeniach, pomiędzy jed
nym 1 drugim kombinatem.
I otóż wydaje się, że na mapie
naszego kraju powinny gę
ściej niż do tej pory występo
wać małe i drobne zakłady
różnych branż.

Pozorne maluchy
W pionie rolniczych spół
dzielni produkcyjnych działa
ją aktualnie 72 przetwórnie
owocowo-warzywne.
Łączna
wartość Ich produkcjd za rok
ubiegły wyniosła 1 mld zło
tych. Jedna spółdzielnia pro
dukuje średnio 350—400 ton
wyrobów. Łącznie, spółdzielcze
przetwórnie 1 przetwórenki do
starczyły ck. 50 tys. ton prze
tworów. A więc znacznie wię
cej niż dostarczy projektowany
zakład przemysłu kluczowego
w Jedlińsku, który będzie ko
sztował 2,5 mld złotych. Koszt
nowych, wybudowanych od
fundamentów przetwórni, ta
kich jak np. w RSP Jasieniec
Iłżecki, Szczekociny, czy Łęczeszyce, wyniósł od 10 do 50

STAWKA NA MAŁE

Kiedy członkowie poszcze
mta złotych. Ale wiele tych
małych przetwórni powstało gólnych spółdzielni produk
systemem gospodarczym, w cyjnych zwiedzą, powiedzmy,
adaptowanych
pomieszcze spółdzielnie w Białej Rawskiej
czy Szczekocinach, gdzie tam
niach. Wówczas w wielu przy
tejsze przetwórnie doskonała
padkach koszt takiej adapta
cji zamknął się w granicach uzupełniają zaopatrzenie ryn
5 min złotych. I to Już z kot ków lokalnych w całej okoli
łownią, potrzebnymi urządze cy, zaczynają się upominać o
niami, instalacjami sanitarny przetwórnie u siebie. Aktual
mi Itp. Można by tu zadać re nie istnieją możliwości uru
toryczne pytanie: ile takich chomienia do 1980 roku co naj
mniej 200 przetwórni. Również
przetwórni można by wybu
dować za 2,5 mld złotych I A w pionie spółdzielni rolniczych
walory takich maluchów są „Samopomoc Chłopska” prze
widuje się uruchomienie do
ewidentne. Surowiec nie jedzie
kilometrami, ale rośnie za pło 1985 roku przynajmniej 225
tem. Przetwarza się go więc gminnych ośrodków przetwór
owocowo-warzywnegow stanie świeżym, co wpływa stwa
oczywiście na jakość produk Do grona potencjalnych inwe
tu. Efekt jest zaś taki, że nie storów trzeba też zaliczyć
tylko odbiorcy krajowi poszu spółdzielczość pracy 1 rzemio
kują ćwikły, chrzanu, ogór sło. Te zamierzenia należy jak
najbardziej wesprzeć. Podsta
ków, czy sałatek wytwarza
nych w skromnych szopach wową barierą, którą należało
lub zgoła w byłych stodołach, by jak najszybciej pokonać,
ale także odbiorcy zagraniczni. jest brak krajowych prostych
Aktualnie 50 proc, produkcji urządzeń 1 maszyn w rodzaju
z przetwórni RSP idzie na eks wydrążarek czy nawet zwy
port (w przemyśle kluczowym czajnych szatkownlc do kapu
5 procent). Ponadto, przemysł sty! Adresatem jest tu prze
kluczowy musi utrzymać spo mysł maszynowy, który dotąd
rą czapę pracowników admini niewiele w tej materii zdziałał.
stracyjnych, których trzeba za• trudniać przez cały rok. W ma
Przyspieszyć tempo
łej przetwórence jest jeden
Czas Już by na rolę 1 znacze
kierownik 1 kilkunastu pra
cowników (w tym większość nie drobnych zakładów spoj
rzeć inaczej i nie tak jak to
kobiet), które po sezonie wy
w widu resortach do tej pory
konują inne prace w gospodar
stwie spółdzielczym. Ogranicz bywało, to znaczy przez pryz
mat piątego koła u wozu. Przy
my się tylko do tych walorów,
chociaż jest Ich znacznie wię uwzględnieniu kryterium ilo
ści zatrudnionych, aż 84,8 proc.
cej.

Korespondencyjny kurs
przygotowawczy z matematyki
PRACA KONTROLNA NR (

1. Z posiadanej ilości żeliwa aożna wykonać tyle odlewów,
ile kG waży jedon odlew."Jeżeli zwiększymy dwukrotnie
ciężar każdego odlewu; to a tej samej ilości żeliwa wy
konamy o 53 odlewy mniej, prsy Czym pozostanie jeszcze
65 kG.żeliwa. Obliczyć ciężar posiadanego żeliwa.
2* Bozeiązać nierówność
10
.
3^
£3
•
x*-5x*6
3. Oblicsyć długość wektora "jT •TT*V* jeteU tt»2,
▼»5» w»4 1 każde dwa a wektorów
V tworaą kąt 30°.
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Ce Jest bardziej prawdopodobna* uzyskanie co najwyi*j raz
reszki w trzykrotnym rzucie sonatą, czy'co najmniej raz
szóstki "w dwukrotnym rzuci* kostką do gry t
Znaleść aa elipsie z^+ńy2- 4 ■ 0 taki punkt, który »a
ujemne współrzędna 1 którego odległość od punktu P(0,1)
jest największa* Bozwiązanle ailtiztrowaó rysuakiaau
Kula e proaieniu B jest etyczna. do waeyatklch krawędzi
pewnego ożworóściantt rorannogo. Obliczyć promień kuli
wpisanej w ten czworościan*
Ea przystani wioślarskiej znajduj* się 10 kajaków, * któ
rych 6 jest aprewnyehi a 4 są uszkodzone. Wzięto w sposób?
przypadkowy 5 kajaków.-Jaki* jest prawdopodobieństwo tego,
i* co najmniej J. .wzięte kajaki są sprawne ?
rrzes punkt I‘(7,-l) poprowadzono dwie styczne do okręgu
x?+y2« 25* Obliczyć promień koła opisanego na trójkącie,
którego wierzchołkami są punkty styczności 1 punkt P. Spo
rządzić rysunek*
.
I

Rozwiązania naleśy nadsyłać do dnia U kwietnia pod jednym ■ ad
resów! instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej, 50-370 WROC

ŁAW, uL Wybrzeże Wyspiańskiego

tt lub Wydział Fizyki Technicznej

1 Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, C0-M5 WARSZA
WA, ul. Nowowiejska 13/1* pok. 314.

Do roawlązania należy dołączyć kopertę zaadresowaną do aiebie ła
niego ■ naklejonym znaczkiem za * aŁ Prace nie apełnlające podanych

warunków nie będą poprawiane ani odsyłane.

szechnienlu tego preparatu po
winny byó zainteresowano prae
de wszystkim przedsiębiorstw^
hodowlane oraz wytwórnie pasz.
W odpowiedzi na wniosek za
interesowanych o upowszechnie
nie tego preparatu, złożony w
dniu 4 stycznia wras z doku
mentacją analityczną. Departa
ment Produkcji Zwierzęcej Mi
nisterstwa Rolnictwa udzielił
w dniu 26 stycznia br. odpowie
dzi formalnej. Wynika z niej,
żo dla Departamentu Produkcji
Zwierzęcej ważniejsze są papie
rowe załączniki do wniosku o
rozpowszechnienie niż praktycz
ne zastosowanie preparatu w
hodowli. Zgodnie z odpowiedzią,
do wniosku należy załączyć 11
(słownie jedenaście) załączni
ków, w tym uzasadnienie celo
wości stosowania preparatu w
żywieniu zwierząt i określenie
składu chemicznego preparatu.
Ponadto Departament Produkcji
Zwierzęcej żąda określenia ga
tunku 1 wieku zwierząt, dla
których preparat będzie stoso
wany oraz wielu innych wyni
ków badań, które zostały okre*
lone przez producentów francu*
kich i sprawdzone przez nau
kowców z Olsztyna.
Wydaje się, że pomimo ape
lów o racjonalizację produkcji
zwierzęcej, nie "wszyscy w Pol
sce doceniają konieczność zwięk
szenia hodowli przede wszyst
kim w oparciu o lepsze wyko
rzystanie własnych pasz.
SŁAWOMIR LEWANDOWSKI
Warszawa

„Kombajnem
po cukier"
W związku z artykułem umie
szczonym w numerze 399/78 21N,
pt. „Kombajnem po cukier”, Za
kład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku uprzejmie wyjaśnia,
że Importowany 10-żylowy prze
wód w koszulce, gdzie każdy
przewód jest w Innym kolorze,
dostarczany był przez „Famami”
w Stupsku do produkcji skrzy
nek sterowniczych do kombaj
nów. Celem zaoszczędzeni* zło
tych dewizowych podjęto decy
zję zastąpienia nrzewodu Impor
towanego moźliseym do uzyska
nia praewodem produkcji krajo

wej. Ponieważ przewód 10-żylo
wy produkcji krajowej oznaczo
ny jest tylko trzema kolorami,
a kolorystyka w przypadku wy
korzystania go do produkcji
kombajnów ma szczególne zna
czenie, postanowiono poszczcgólno przewody oznakować zaciska
mi. W praktyce okazało się, że
wymienione zaciski oznakujące
odpadają, utrudniając tym sa
mym prawidłowe podłączenie
poszczególnych przewodów.
W celu syyelimlnowania uchy
bień 1 podniesienia jakości pro
dukowanych skrzynek sterowni
czych, wiedząc żc przemysł kra
jowy nie produkuje odpowiedni
ka importowanego, przystąpiono
wspólnie z „Famarolem” do roz
wiązania trwałego zabezpiecze
nia zacisków przed zsunięciem.
W tym celu spisana została dnia
23.2.78 r. notatka pomiędzy
przedstawicielami „Famarolu” 1
Zakładu Doskonalenia Zawodo
wego, w której określone zosta
ły warunki konieczne do prawi
dłowego Ich wykonania.
Ponadto dnia 6.3.78 r. odbył*
się narada z udziałem z-cy dy
rektora da technicznych „Fa.marolu” 1 z-cy prezesa d.s. tech
nicznych ZDZ oraz przedstawi
cieli
poszczególnych
pionów
technicznych, na której podsu
mowano i ostatecznie rozwiąza
no powyższy problem.
Podjęte przedsięwzięcia, zda
niem Zakładu, wyeliminują ■chybienia.
JOZEF TOMASZCZYK
prezes Zarządu
Zakł. Doskonalenia Zaw.
w Słupsku

„O tych, którzy
tworzą”
Andrsej Świecki szydzi s dok

toratów i habilitacji. Wołałbym,
aby uderzał zdecydowanie w
tryb adobywania stopni nauko
wych, by sobie poszydzil a ce
lebrowania. Nasza stara profe
sura nie jest mniej mądra od
młodych pracowników nauki, a
szła pod górę mozolnie, a pro
stą drogą.
Bea doświadczeni*
badawczego I bea praktyki (któ
ra jest najgłębszym źródłem doświadoenie) niM nie aacayneł

Nieprzemakalny
Rzut oka na metkę handlową
wystarczy, by odczuć przemoż
ną potrzebę napisania felietonu
pt. „Mycie pod napięciem”. Bo
jak to? „Elektrometal.” — a ro
bi ręczniki?
Sprawa jest jednak bardziej
skomplikowana. W rezultacie
przeróżnych reorganizacji, po li
kwidacji przemysłu terenowego,
zaczęły się kłopoty z wyrobem
wielu prostych produktów. Po
wstało pytanie, kto ma się tym
zająć? W poszukiwaniu wyko
nawców nieraz lokowano pro
dukcje w małych zakładach, nie
mających nic wspólnego z tzw.
branżą.
Myślę, te w ten sposób doszło
do ulokowania produkcji ręcz
ników w spółdzielni „Elektrometal”. Nie byłoby w tym dra
matu, gdyby nie obawa, że efek
tem tych zabiegów może być
przebranżowanie spółdzielni. Bę
dziemy więc mieli ręczniki, ale
zabraknie np. wyłączników podtynkowych. Co napisawszy, dla
uspokojenia sumienia człowiek
bierze ten ręcznik i idzie się
umyć, po czym usiłuje się wy
trzeć — ale bez skutku, bo rędoktoratu. A dziś? Wystarczy ■
skończyć studia i podobać się. H
A przynajmniej nie wszędzie ■
czyni się tak, jak w Instytucie H
Badań Pedagogicznych, gdzie H
doktorant musi wykazać się P
uprzednią pracą szkolną i opu
blikowanymi próbami badań. Z
winy państwowych przepisów
dochodzi i do takich humorysty
cznych wyznań — „wprawdzie
nie uczyłem, ale pisałem o nau
czaniu szkolnym”.
Jednak trzyma się takich asy
stentów, bo wyników pr3c dy
daktycznych się nic zalicza,
chodzi o artykuły i książki. Z
tych też względów młoda kadra
nie interesuje się działalnością
ideowo-wychowawczą...
Może
nasi promotorzy saczną częściej
patronować badaniom ideowo-wychowawczych
problemów,
bo gdy się przegląda wydawa
ne corocznie „Wykazy prac dok
torskich i habllitacjnych” (Wyd.
MNSWiT), to a* trudno op
rzeć się niepokojom.
FRANCISZEK CZERWIŃSKI
Warszawa
♦

zakładów przemysłowych w
Republice Federalnej Niemiec
zatrudnia do 100 osób, przy
czym największy udział wyka
zują zakłady zatrudniające od
1 do 9 osób. W 1973 roku, na
8563 zakłady przemysłu spo
żywczego w’ ponad 7500 zakła
dach zatrudnienie wynosiło od
1 do 100 pracowników. Były to
więc zakłady uważane za drob
ne. Podobne proporcje obser
wuje się we Włoszech, Szwaj
carii, Wielkiej Brytanii. To
drobne zakłady właśnie wpły
wają na wielkość i różnorod
ność
produkcji
rynkowej,
sprawność powiązań koopera
cyjnych, jakość usług.
W kontekście ważkiej roli,
Jaką mogą i powinny spełniać
drobne zakłady i przetwórnie
także i w naszym kraju, z
wielką satysfakcją należy od
notować wyniki XI Plenum
KC PZPR, a zainteresowane
resorty i instytucje odesłać do
kilkakrotnej lektury referatu
tow. Edwarda Gierka, wygło
szonego na Plenum. Powie
dział on na. in.: „Niezbędne
jest
rozwinięcie
lokalnego
przetwórstwa i produkcji spo
żywczej zwłaszcza owocowo-warzywniczej,
piekarniczej,
cukierniczej.
mleczarskiej.
Rząd rozważy utworzenie spe
cjalnego funduszu dla popie
rania rozwoju miejscowego
przetwórstwa
rolno-spożyw
czego. Będą z niego mogły ko
rzystać gminy i organizacje
gospodarcze, które wykażą się
gospodarnością oraz przedsta
wią najkorzystniejsze propo
zycje i inicjatywy”. Należało
by sobie teraz życzyć, aby tych
inicjatyw i propozycji było jak
najwięcej.
LESZEK CHMIELOWSKI

cznik nie przyjmuje wody. Wiec
znowu chciałoby sie napisać coś
o brakoróbstwie fabryki produ
kującej tkaniną ręcznikową — alo przy pomniałem sobie, że znam
tą sprawę niejako z autopsji.
Otóż byłem kiedyś w Zakładach
Przemysłu Lniarskiego w Kroś
nie. gdzie spytałem, dlaczego
płótno na ręczniki apreturuje sie
wodoodpornie.
Odpowiedziano
mi. że takie jest wymaganie
handlu. Chodzi o to. żeby ręcz
niki sie nie brudziły. Zresztą,
apretura po pierwszym praniu
schodzi i ręcznik wchłania wodę.
W ten sposób felieton w za
mierzeniu interwencyjny, który
miał być wielkim praniem dla
producenta, rozmydlą sie i prze
cieka przez palce, bo wszystko
okazuje sie wodoodporne. Pozostaje na pamiątkę tylko ów ręcz
nik. który od razu trzeba prać
i metka, którą reprodukujemy.
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy
Elektrometal
07-100 Wągrów, uL Przemysłowa 7
I.L 27-31. 37-33. 25-3S
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Wielkońó

I tylko niepokoi nas
określenie: „Ozu. klas. —
ka”. Czy to jest samokrytyka
spółdzielni?

IRIS

OKRĄGŁA WYSPA
(radonie za trzy punkty)
Na Wyspie Okrągłej, która n*>
czywlście jest okrągła, znajdują
się cztery miasta — wszystkie na
wybrzeżu 1 wseystlcle połączone
ze sobą prostymi szoraml. Jadać
z Amaku do Hamaku 1 dalej
przez Camaku do Damaku, i s
powrotem do Amaku pokonuje
się coraz dłuższe odcinki szoty
„obwodnicy", która ma w sumie
dwieście dwadzieścia osiem kilo
metrów.
Jadąe a Damaku w odwrotnym
kierunku,
również
obwodnicą,
trzeba dwa razy skręcić w lewo
pod kątem prostym, a Jeżeli zsu
mować dwa odcinki środkowe, to
długości powstałych w ten spo
sób trzech etapów utworzą po
stąp arytmetyczny.

W okresie 30 lat nikt się pra
widłowo nie wypowiedział na
temat — co to są kwalifikacje.
Wyższe wykształcenie to nie
są kwalifikacje. Czas potrzeb
ny do zdobycia kwalifikacji nie
jest wymierny 1 niejednakowy
dla wszystkich.
Znam wypadki, *e technik
miał bardzo wysokie kwalifika
cje, uczył, sprawdzał pracę magistrów-inżynierów, którzy nie
mieli kwalifikacji. Znam wy
padek, kiedy magister ekono
mii bez kwalifikacji został kie
rownikiem wydziału organiza
cyjnego 1 doprowadził zakład do
ruiny. Był to rok 1966.
Znam wiele wypadków, kiedy
dobrymi twórcami są ludzie
tylko z wykształceniem śred
nim, ale 1 bardzo wysokimi
kwalifikacjami.
Obecnie są specjalnie dobre
warunki do uzyskania wyższe
go wykształcenia, co Innego jest
jednak wykształcenie, uzyskany
tytuł naukowy, a eo innego
kwalifikacje.

Na Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia
wpłacono
bezimienni*
100 zł. Ogólna kwota, która wpły

EDWARD CIBOROWSKI
Otrębaey k. WarMwy

nie na nasae konto, wyncat •*
beenłe <4N

He kilometrów ma saos* łączą
ca bezpośrednio Amaku z Camaku, jeśli wiadomo. *e wszystkie
odległości wyrażone aą liczbami
całkowitymi (w pełnych kilome
trach)?
ROZWlĄZANn ZADAŃ X NR Mt

8TMPATYZUJĄCB ŁICZBT
PAGANINIEGO

Liczbami spełniającymi warun
ki podane w zadaniu są 1Z10 I
1184, 2620 1 2*24, .'>020 1 53M, (233
1 S3C3 oraz liczba *138, która sym
patyzuje sama ze sobą.
MARSZ PO WYSPM
ZAOADKOWR3
Adiutanci kańdorazowe przecho
dzili trzysta sześćdziesiąt metrów,
nachodzili się więc sporo.
♦

