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Przedmowa

W 2009 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi³o
jubileusz XC-lecia swego istnienia. Dla uwypuklenia tego wydarzenia
Centralna Komisja Historyczna SEP podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do
lepszego udokumentowania dziejów Stowarzyszenia, dziejów elektryki
polskiej, oraz dziejów i dokonañ elektryków polskich. W ramach tych
dzia³añ ukazuje siê niniejsza publikacja Jerzego Pusto³y „Wspomnienia
o przemyœle elektrotechnicznym XX wieku”.
Relacja Jerzego Pusto³y o wydarzeniach, w których uczestniczy³
i jego komentarze dotycz¹ce tych wydarzeñ, rzucaj¹ wiele cennych
refleksów na dzieje polskiego przemys³u elektrycznego i losy polskich
elektryków w XX wieku. Mamy mo¿liwoœæ poznania losów zawodowych
jednego z tysiêcy polskich elektryków, który dziêki swym walorom osobistym (zdolnoœci + pracowitoœæ) oraz przy pewnej dozie szczêœcia,
utrzyma³ siê w czo³ówce europejskiej, przez ca³y okres dzia³alnoœci zawodowej. Szczególnie interesuj¹ce jest, jak Jerzy Pusto³a, w najgorszych
czasach gospodarki „planowo-nakazowej” potrafi³ znaleŸæ sposoby, by
twórczo pracowaæ nie zamykaj¹c siê w zaciszu pracowni naukowych,
lecz rozwijaæ polsk¹ myœl techniczn¹, nadaj¹c jej materialny wyraz.
Poruszona przez autora w ostatniej czêœci opracowania tematyka przekszta³ceñ w³asnoœciowych jest szczególnie interesuj¹ca, g³ównie z tego
wzglêdu, ¿e publikacje omawiaj¹ce ten temat s¹ bardzo rzadkie.
Subiektywne naœwietlenie tych zagadnieñ nie mo¿e byæ jednak traktowane jako wada opracowania, powsta³ego w pierwszej dekadzie obecnego wieku. Opisywane zjawiska s¹ w odczuciu spo³ecznym jeszcze
gor¹ce i powinniœmy d¹¿yæ, aby powstawa³o jak najwiêcej tego typu
subiektywnych ocen, gdy¿ pozwoli to w nastêpnym etapie sformu³owaæ
opinie naœwietlaj¹ce te zagadnienia bardziej wszechstronnie. Opisane
przez Jerzego Pusto³ê wydarzenia i procesy pozwalaj¹ jednak ju¿ dziœ na
wysnucie pewnej ogólnej oceny dotycz¹cej nieprzygotowania polskich
elit intelektualnych do przeprowadzenia operacji spo³eczno-ekonomicznej polegaj¹cej na zmianie ustroju gospodarczego, po piêædziesiêciu
latach funkcjonowania i rozwoju w modelu „planowo-nakazowym”.
Cech¹ charakterystyczn¹ polskich elit intelektualnych jest to, ¿e
w ciê¿kich okresach ¿ycia narodu przygotowuj¹ siê do podjêcia wyzwañ,
które pojawi¹ siê, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Tak bywa³o równie¿
wœród elektryków, gdy przed 1918 rokiem (jeszcze przed powstaniem
SEP) opracowywano polskie s³ownictwo elektryczne, by elektrycy
z ró¿nych zaborów mogli w odrodzonej Polsce wspólnie pracowaæ. Tak
5
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by³o w okresie okupacji, gdy prof. Jan Obr¹palski z zespo³em opracowywa³ plan elektryfikacji Polski na okres powojenny (opracowanie to
wprawdzie nie zosta³o w pe³ni wykorzystane, ale przyczyn tego nale¿y
szukaæ w obszarze polityki). Niestety problemy zwi¹zane ze zmian¹
ustroju gospodarczego nie by³y przedmiotem zainteresowania polskich
elit intelektualnych w kraju i na emigracji. Perspektywa wolnoœci wydawa³a siê tak odleg³a, ¿e wyobraŸnia nie obejmowa³a stref ustroju gospodarczego. Klasycznym przyk³adem przygotowania œwiadomoœci spo³ecznej do przemian, które musz¹ nast¹piæ, by³o trwaj¹ce kilka dziesiêcioleci dzia³anie Kultury Paryskiej dotycz¹ce stosunku do naszych s¹siadów. Wzorcowe obecnie nasze stosunki z Ukraiñcami, Litwinami, Niemcami i Bia³orusinami zawdziêczamy g³ównie upartemu konsekwentnemu
i d³ugotrwa³emu szerzeniu przez Jerzego Giedrojcia i jego zespó³ idei
wzajemnego pojednania i przebaczenia. Niestety nie mieliœmy „ksiêcia
od prywatyzacji i reprywatyzacji” i miêdzy innymi st¹d spotêgowane
k³opoty w tym obszarze.
Serdecznie zachêcam do lektury opracowania Jerzego Pusto³y, poszerza ono nasz¹ wiedzê historyczn¹, a tak¿e mo¿e byæ Ÿród³em refleksji
i przemyœleñ.
Jan Felicki

6
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WSTÊP

Od najm³odszych lat interesowa³a mnie historia gospodarki i techniki.
M³odoœæ spêdzi³em w kraju, który w³aœnie odzyska³ niepodleg³oœæ, by³
zniszczony przez wojnê i s³aby gospodarczo. W okresie miêdzywojennym dokona³o siê jednak wiele, zw³aszcza w zakresie rozwoju techniki.
Ludzie, w otoczeniu których ¿y³em, uwa¿ali to za oczywiste nie mieli
poczucia ni¿szoœci w stosunku do zachodu.
Druga wojna œwiatowa ponownie zrujnowa³a gospodarkê. Nale¿a³o
wiêc kraj odbudowaæ, d¹¿¹c do zrównania z gospodark¹ œwiatow¹.
Po 1945 roku gospodarka polska zosta³a jednak ubezw³asnowolniona.
Wydaje mi siê, ¿e s³owo to najlepiej oddaje sytuacjê, w jakiej siê znaleŸliœmy. Mogliœmy pracowaæ dowolnie du¿o, a nawet byliœmy zachêcani do
maksymalnego wysi³ku, uzyskuj¹c niskie i co najwa¿niejsze w du¿ym
stopniu od nas niezale¿ne wyniki tej pracy.
Analiza przyczyn takiej sytuacji nie by³a ³atwa, bo przecie¿ stawiane
zamiary i cele by³y s³uszne – mia³o nam siê lepiej ¿yæ, a wyniki by³y
raczej odwrotne. System tzw. gospodarki socjalistycznej, by³ zgodnie
z ideologi¹, w permanentnym stanie zmian, dlatego wydawa³o siê, ¿e
rejestracja wydarzeñ, które obserwowa³em i wyci¹ganie z nich prostych
wniosków mo¿e byæ najbardziej obiektywna i prawdziwa.
Obserwacja zdarzeñ, w których bra³em czynny udzia³ do 1960 roku
i które g³êbiej utkwi³y w mojej pamiêci, zosta³a odtworzona bez wczeœniejszych notatek. Wydarzenia póŸniejsze opisa³em na podstawie obfitego materia³u z wczeœniej przygotowanych prac, z których do 1989 roku
tylko nieznaczna czêœæ zosta³a opublikowana
Po 1989 r. w tworz¹cej siê gospodarce rynkowej interesowa³ mnie problem samorz¹du bran¿owego. Wa¿nego elementu gospodarki zniszczonego w poprzednim okresie.
Wspomnienia te maj¹ charakter osobisty i dotycz¹ stosunkowo w¹skiego fragmentu gospodarki, zwi¹zanego g³ównie z rozwojem takich dziedzin, jak elektrotechnika i automatyka, tym niemniej rzutuj¹ na ogólny
obraz sytuacji w tamtym okresie.
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BUDOWA POLSKIEGO PRZEMYS£U
ELEKTROTECHNICZNEGO
(LATA 1930 – 1939)
Kryzys œwiatowy
Warszawska fabryka elektrotechniczna BEZET, której dyrektorem
by³ mój ojciec Kazimierz Pusto³a, zosta³a w 1929 roku zakupiona przez
koncern belgijski i dwa lata póŸniej, wskutek kryzysu œwiatowego, zlikwidowana. Kazimierz Pusto³a – jako cz³onek zarz¹du – otrzyma³
wprawdzie jednorazow¹ wysok¹ odprawê, ale tym niemniej straci³ pracê.
W swoim pamiêtniku z owego okresu scharakteryzowa³ ogólne
przyczyny sytuacji, w jakiej znalaz³y siê przedsiêbiorstwa przemys³owe
w kraju.
Wskutek wzrastaj¹cego przez pewien czas po pierwszej wojnie œwiatowej popytu na wyroby elektrotechniczne, istnia³ du¿y pêd do rozwoju
czêsto nadmiernych inwestycji nieusprawiedliwionych dop³ywem kapita³u.
Przy za³amaniu siê koniunktury, jedne z przedsiêbiorstw, pracuj¹ce
przy pomocy obcych kapita³ów, przewa¿nie po¿yczonych na wysoki procent, inne z powodu z³ej gospodarki, wadliwej polityki cen itp. znalaz³y
siê w bardzo ciê¿kich warunkach, czego rezultatem by³y likwidacje i nadzory s¹dowe. Niektóre z fabryk stara³y siê wtedy przedsiêbiorstwa skurczyæ, przystosowuj¹c do aktualnej pojemnoœci rynku. Wszystkie jednak,
dziêki pewnej inercji i zbyt póŸnemu stosowaniu poczynañ uzdrawiaj¹cych oraz ma³o elastycznej organizacji – sta³y siê posiadaczami nadmiernie zaopatrzonych sk³adów, mocno przeinwestowanych warsztatów i du¿ych,
czêsto za du¿ych nawet w czasach normalnego ruchu, i niesprawnie
pracuj¹cych, aparatów administracyjnych.
Opisana sytuacja sprzed 70 lat, ¿ywo przypomina zaistnia³¹ w Polsce
po 1990 roku. G³ównym œrodkiem zaradczym mia³a byæ, wówczas i obecnie, pomoc kapita³u zagranicznego. Po kryzysie œwiatowym lat 30. oko³o
50 procent przemys³u elektrotechnicznego zosta³o przejête przez kapita³
zagraniczny, a w latach 1990 – 2000 znacznie ponad 50 procent.
W dalszym ci¹gu Kazimierz Pusto³a wykazuje jednak optymizm
pisz¹c:
Przy tego rodzaju rozwa¿aniach nasuwa siê myœl, ¿e chwila obecna,
bior¹c pod uwagê stan przedsiêbiorstw konkurencyjnych, by³aby
odpowiednia do za³o¿enia nowego przedsiêbiorstwa, potraktowanego
9
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jako zawi¹zek w przysz³oœci fabryki wiêkszej. Przede wszystkim musia³oby to byæ przedsiêbiorstwo finansowo zdrowe, to znaczy aby oprócz
kapita³u zainwestowanego, posiada³o dostateczne œrodki obrotowe. Doœæ
znaczne obroty mo¿na by osi¹gn¹æ przy niewielkich inwestycjach,
ograniczaj¹c zakupy maszyn i urz¹dzeñ tylko do takich, które zapewniaj¹
pe³ne zatrudnienie w dysponowanym czasie i korzystaj¹c szeroko przy
wiêkszych zamówieniach z niedostatecznie obci¹¿onych warsztatów
obcych.
Uwzglêdniaj¹c m.in. wy¿ej podane rozwa¿ania Kazimierz Pusto³a
w 1932 roku za³o¿y³ wspólnie z bratem W³adys³awem przedsiêbiorstwo
elektrotechniczne w Warszawie pod nazw¹ K. i W. Pusto³a.
Istotn¹ cech¹ gospodarki polskiej w okresie miêdzywojennym by³, jak
ju¿ wspomniano, brak kapita³ów. Brak ten musia³ byæ zast¹piony przez
wysokiej klasy fachowców, którzy dzia³ali w gospodarce. Wielu z nich
wróci³o do Polski z krajów Zachodniej Europy i Ameryki. Dotyczy³o to
równie¿ profesorów Politechniki Warszawskiej, dziêki czemu uczelnia
szkoli³a wysokiej klasy specjalistów. Ludzie ci byli kadr¹ tworzonego lub
odbudowuj¹cego siê przemys³u.

Kierunki rozwoju
Kazimierz Pusto³a (il. 1), rozpoczynaj¹c w 1932 roku dzia³alnoœæ we
w³asnym przedsiêbiorstwie, by³ od 10 lat
znany i ceniony w œrodowisku elektryków jako mened¿er i konstruktor.
Przed m³od¹ kadr¹ techników polskich
stawa³o ambitne zadanie w³¹czenia siê
w nowoczesny nurt technik: œwiat³a
i ³¹cznoœci. W tych dziedzinach g³ówn¹
rolê spe³nia³y nowo tworz¹ce siê przedsiêbiorstwa pañstwowe, na przyk³ad:
Pañstwowe Zak³ady Lotnicze w Warszawie, Zak³ady Tele- i Radiotechniczne
(równie¿ w Warszawie) oraz zak³ady
prywatne, prowadzone przez wybitnych
konstruktorów.
W elektryce wa¿n¹ rolê zajmowa³a
1. Kazimierz Pusto³a
budowa radiostacji, zarówno du¿ych
krajowych (takich jak w swoim czasie jedna z najwiêkszych w Europie
– radiostacja w Raszynie ko³o Warszawy), jak i radiostacji instalowanych
na statkach morskich rozwijaj¹cej siê polskiej floty handlowej (statki:
Batory, Pi³sudski, Koœciuszko i inne (il. 2).
10
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2. Przetwornica do zasilania radiostacji eksponowana na Wystawie Œwiatowej w New
Yorku 1940 r.

Szczególnie wa¿na by³a technika ³¹cznoœci radiowej w lotnictwie
wojskowym oraz budowa ma³ych central telefonicznych dla jednostek
³¹cznoœci wojsk l¹dowych. W Marynarce Wojennej, zw³aszcza na
³odziach podwodnych, instalowane by³o polskie wyposa¿enie, wymagaj¹ce indywidualnych rozwi¹zañ. W tym zakresie polskie przedsiêbiorstwa by³y preferowane, pod warunkiem uzyskania parametrów na najwy¿szym poziomie. Wi¹za³o siê to wówczas z pewn¹ przesad¹ odnoœnie
warunków technicznych stawianych przez wojsko. By³y one niekiedy
bardzo ostre i nie zawsze potrzebne, a powodowa³y wzrost kosztów.
Przyk³adowo, technolodzy w Zak³adach Lilpopa, gdzie wykonywano
czo³gi, opowiadali mi, ¿e tolerancje otworu do przejœcia lufy dzia³a
w wie¿yczce czo³gu wynosi³y setn¹ czêœæ milimetra. By³ to szerszy problem, który przy ograniczonych œrodkach na wyposa¿enie, stwarza³
dodatkowe trudnoœci w zaspokojeniu potrzeb iloœciowych. Czêsto
zwraca³ na to uwagê równie¿ mój ojciec.
Du¿¹ grupê przemys³u elektrotechnicznego stanowi³y przedsiêbiorstwa z kapita³em zagranicznym, zatrudniaj¹ce jednak w ogromnej wiêkszoœci in¿ynierów polskich. W pewnym stopniu jedynie konstrukcje
wa¿niejszych wyrobów przychodzi³y z zagranicy, ale ju¿ proces technologiczny by³ nadzorowany przez techników miejscowych. Dotyczy³o to
11
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3. Wa¿niejsze kablownie w Polsce

wyrobów
wytwarzanych
w wiêkszych iloœciach, takich
jak: silniki, kable, ¿arówki.
(il. 3).
Wystêpowa³a
wyraŸna
konkurencja pomiêdzy firmami z kapita³em zagranicznym,
a firmami z kapita³em polskim,
która wymusza³a podnoszenie
jakoœci wyrobów i sta³y rozwój. Przyk³adem mo¿e byæ
wyprodukowanie silnika elektrycznego z tzw. kwadratowymi blachami, opatentowanego
przez profesora Henryka Koz³owskiego w wielu krajach,
m.in.w USA (il. 4).
W owym czasie decyduj¹cy wp³yw na postêp techniczny i rozwój ca³ej gospodarki mia³ przemys³ elektromaszynowy, pocz¹tkowo skoncentrowany w Warszawie
i okolicy, zw³aszcza obrabiarki

4. Silnik z kwadratowymi blachami, patent H. Koz³owskiego

12
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z wyspecjalizowanym napêdem elektrycznym. Jako przyk³ad mo¿na
wspomnieæ o fabryce Stowarzyszenia Mechaników z Ameryki w Pruszkowie. W koñcu lat 30. du¿y oœrodek tej bran¿y powsta³ w Centralnym
Okrêgu Przemys³owym (COP), z którymi przedsiêbiorstwo mojego ojca
³¹czy³a o¿ywiona dzia³alnoœæ kooperacyjna. W rozmowach wyczuwa³o
siê wielkie zaanga¿owanie jej uczestników w sprawê mo¿liwie szybkiego
stworzenia gospodarczych podstaw rozwoju kraju w warunkach
zagro¿enia, jakim by³o wyczuwane zbli¿anie siê wojny. W koñcu lat 30.
wiêkszoœæ prac mia³a charakter konstrukcyjno-przygotowawczy przed
uruchomieniem wiêkszej produkcji.

Firma AVA
Blisko z nami wspó³pracowa³a firma AVA, której w³aœcicielami byli
bracia Danilewicze. Jako m³odzi ch³opcy budowali aparaty radiowe do
porozumiewania siê na krótkich falach, tworz¹c tzw. Towarzystwo Krótkofalowców. W póŸniejszych latach prowadzili nas³uch radiowy tajnych
szyfrów wojskowych. Studiuj¹c na Politechnice Warszawskiej tak byli
zaanga¿owani w technikê radiow¹, ¿e zanim skoñczyli uczelniê dzia³ali
ju¿ w za³o¿onej przez siebie firmie AVA.
Byli bardzo zdolnymi konstruktorami i m.in. w ich fabryce na zlecenie II Oddzia³u Sztabu Generalnego zosta³ zbudowany prototyp maszyny
do szyfrowania Enigma. Kody szyfrowe zosta³y z³amane przez matematyków z Uniwersytetu Poznañskiego, ale prototyp tej maszyny by³
jednak fizycznie zaprojektowany i zosta³ wykonany przez braci Danilewiczów (il. 5 i 6)
Starszy z braci, Ludomir, zajmowa³ siê ponadto
budow¹ œlizgaczy i bra³
udzia³ w zawodach. G³ównym elementem wyczynowego œlizgacza by³ silnik
spalinowy, którego konstrukcja wymaga³a du¿ego doœwiadczenia w zakresie mechaniki precyzyjnej. Z³o¿y³ siê na to
patent Ludomira, dotycz¹cy równowa¿enia mas
napêdu korbowego. Produkcja tych silników odbywa³a siê w nowo utwo5. Maszyna szyfruj¹ca konstrukcji L. Danilewicza
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

13
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rzonej firmie znajduj¹cej siê przy ul.
Podchor¹¿ych w Warszawie, której
wspólnikami byli: wspomniany wczeœniej Ludomir Danilewicz oraz in¿ynierowie Jerzy Rotkiewicz, Czes³aw
Be³kowski i Stefan Gajêcki, s³ynny
zawodnik w sporcie motorowodnym
(równie¿ po 1950 roku).
Firma ta kooperowa³a w zakresie
budowy urz¹dzeñ zasilaj¹cych radiostacje z przedsiêbiorstwem AVA, dla
którego pr¹dnice ró¿nej mocy wykonywane by³y przez wytwórnie K. i W.
Pusto³a. W czasie wojny takie agregaty
spalinowo-elektryczne produkowane
by³y, w warunkach konspiracji, do
radiostacji nadawczych Armii Krajo6. Ludomir Danilewicz
wej.
ok. 1935 r.
Z Danilewiczami czasami spêdzaliœmy niedziele na wspólnych wyjazdach samochodowych za miasto.
Niezale¿nie od bie¿¹cych spraw technicznych wspominane by³y wspólne
prze¿ycia z okresu ucieczki przed bolszewikami w 1920 roku z po³udnia
Rosji, gdzie ojciec braci Danilewiczów by³ lekarzem na Kubaniu,
a Kazimierz Pusto³a pracowa³ w swojej firmie w Charkowie. Dyskutowane problemy techniczne polega³y na tym, by radiostacje samolotowe
budowane wspólnie przez obie firmy by³y jak najl¿ejsze.
W rodzinnym archiwum znajdowa³a siê zbudowana w 1939 roku
przetwornica zasilaj¹ca radiostacjê polskiego bombowca £oœ. Obecnie
przekazana do Muzeum Pragi. Jest to cenny relikt wojenny, poniewa¿
samoloty te zosta³y zniszczone na ziemi w pierwszych dniach wrzeœnia
1939 roku.
Bêd¹c po wojnie w Anglii w 1967 roku spotkaliœmy siê w ich
mieszkaniu w Londynie. Bracia Danilewicze prowadzili tam, podobnie
jak w Polsce, specjalistyczn¹ firmê o charakterze konstrukcyjno-wynalazczym, otrzymuj¹c zlecenia od du¿ych koncernów elektronicznych
na rozwi¹zywanie trudnych problemów badawczych (il. 7).
Szczególnie zafrapowa³o mnie wówczas (poniewa¿ zajmowa³em siê
tym w Polsce) urz¹dzenie do pomiaru dynamiki silnika steruj¹cego, na
przyk³ad obrabiarkê. Rozwi¹zanie problemu by³o typowe dla Danilewiczów, czyli zaskakuj¹co proste. Ludomir by³ dobrym œlusarzem, tokarzem, szlifierzem, mia³ zdolnoœci manualne i lubi³ prace warsztatowe,
potrafi³ wiêc samodzielnie uporaæ siê z technologi¹ wykonania. W trak14
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7. Firma Danilewiczów w Londynie

cie rozmowy ze mn¹ zaznaczy³, ¿e w ka¿dym uk³adzie elektronicznym
podstaw¹ jest zawsze mechanika, poniewa¿ nawet najmniejszy element
musi byæ przecie¿ fizycznie wykonany. Uwaga ta dotyczy³a zw³aszcza
Enigmy, która przetwarza³a idee matematyczne w dzia³aj¹cy uk³ad
mechaniczny.
W czasie mego urlopowego pobytu w Londynie odby³ siê pogrzeb
genera³a Bora-Komorowskiego (il. 8). Gdy wyrazi³em chêæ pójœcia na
cmentarz, Ludomir, licz¹c siê z dzia³alnoœci¹ odpowiednich s³u¿b PRL,

8. Nekrolog gen. Bora-Komorowskiego

15
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ostrzeg³ mnie, ¿ebym samochód
z warszawskimi numerami zaparkowa³ dalej od bramy. Na cmentarzu
widzia³em grupê m³odzie¿y w polskich mundurkach harcerskich, rozmawiali ju¿ jednak miêdzy sob¹ po
angielsku.
W kilka lat póŸniej dowiedzieliœmy siê o œmierci Ludomira. Zamówiliœmy ¿a³obn¹ mszê œwiêt¹
w koœciele Zbawiciela w Warszawie.
Przysz³o kilku znajomych sprzed
wojny, m.in. in¿ynierowie Czes³aw
Be³kowski i Stefan Gajêcki, który
przez d³ugie lata (równie¿ po
wojnie) w warsztacie na barce zacumowanej na kanale ¯erañskim
w pobli¿u elektrowni kontynuowa³
9. Czes³aw Be³kowski
budowê silników do œlizgaczy.
Z Czes³awem Be³kowskim (il. 9) pracowa³em w latach 50. w Instytucie Elektrotechniki zajmuj¹c siê tematyk¹ elementów automatyki,
a nastêpnie (ju¿ niezale¿nie) kontynuowaliœmy tê problematykê w latach
60. w Polskiej Akademii Nauk.
Przed wojn¹ w firmie AVA pracowa³o wielu bardzo zdolnych konstruktorów. Kiedy w 1939 roku Niemcy weszli do Warszawy ich kontrwywiad dobrze siê orientowa³ w dzia³alnoœci firmy AVA, zw³aszcza
w zakresie ³¹cznoœci radiowej. Chocia¿ wiêkszoœæ kadry in¿ynierskiej
ewakuowa³a siê z Polski, to jednak nie wszystkim siê to uda³o. Nale¿a³ do
nich in¿ynier Tadeusz Kopaczek, absolwent Politechniki Lwowskiej,
który zosta³ aresztowany i wywieziony do Oœwiêcimia. Przebywa³ tam
przez ca³y okres wojny. Uda³o mu siê prze¿yæ tylko dziêki temu, ¿e jak
opowiada³, hitlerowcy znaj¹cy jego specjalnoœæ, kazali mu budowaæ
super odbiorniki radiowe, w których mo¿na by³o dowolnie modulowaæ
(niskie lub wysokie tony) wybrane fragmenty orkiestrowe. Po powrocie
z obozu w 1945 roku za³o¿y³ na Pradze (w pobli¿u naszego przedsiêbiorstwa) prywatn¹ firmê. Budowa³ uk³ady elektroniczne do stabilizacji napiêcia i czêstotliwoœci w wykonywanych przez ojca przetwornicach,
na przyk³ad do cechowania liczników energii elektrycznej.
In¿ynier Kopaczek we wspó³pracy z profesorem Janem Ko¿uchowskim z Politechniki Wroc³awskiej, zbudowa³ analizator sieci pradu przemiennego, dziêki czemu technika polska znalaz³a sie w czolowce przysz³ej techniki informatycznej (il. 10). Walec
16

‡amanie.qxd

2011-09-01

14:32

Page 17

10. Analizator sieci zbudowany przez T. Kopaczka.

zniszczenia przedsiêbiorczoœci prywatnej dotar³ jednak w 1950 roku
tak¿e do Tadeusza Kopaczka i cz³owiekowi o wielkich mo¿liwoœciach
twórczych ponownie zwi¹zano rêce. Przy najbli¿szej okazji, gdy tylko
znalaz³ siê w Berlinie, przeszed³ na Zachód. Ze sk¹pych informacji, jakie
do nas dociera³y, wiemy, ¿e najpierw pracowa³ w Szwajcarii, a potem
za³o¿y³ firmê w Kalifornii, któr¹ nastêpnie wykupi³ koncern Westinghouse'a.
W koñcu lat 30. przybywa³o firm prowadzonych przez ludzi maj¹cych
uzdolnienia in¿ynierskie i mened¿erskie. Zrodzi³a siê wówczas myœl,
¿eby stworzyæ na wydzielonym obszarze w okolicy Warszawy centrum
przedsiêbiorczoœci rozwijaj¹cych siê firm prywatnych. Byli tam m.in.
przyjaciele mego ojca: Konrad Fontana – zajmuj¹cy siê technik¹ odlewnicz¹, Jan Botta – specjalista z zakresu mechaniki precyzyjnej, pracownicy z firmy AVA.
Podobna idea przyœwieca³a Kazimierzowi Szpotañskiemu, który niezale¿nie od prowadzenia du¿ej fabryki na Pradze, zamierza³ co kilka lat budowaæ nastêpn¹ fabrykê, zatrudniaj¹c w niej najlepszych swoich pracowników.
Wed³ug tych za³o¿eñ zosta³a zbudowana fabryka w Miêdzylesiu.
W tym miejscu mo¿na przytoczyæ wspomnienia Kazimierza Pusto³y
o spotkaniu pod koniec pierwszej wojny œwiatowej na po³udniu Rosji
trzech przysz³ych przemys³owców:
17
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W Charkowie, gdzie mia³em biuro firmy, pozna³em K. Szpotañskiego
w marcu 1918 roku. Pracowa³ wraz ze swoim póŸniejszym wspólnikiem
Ciszewskim w Fabryce AEG ewakuowanej z Rygi. Nieraz by³em u nich
w mieszkaniu, obaj byli kawalerami, gdzie prowadziliœmy d³ugie dysputy
o przemyœle elektrotechnicznym, jaki powinien powstaæ w Polsce po
skoñczeniu wojny. Zdania by³y podzielone – K. Szpotañski planowa³
za³o¿enie warsztatu, w którym wyrabia³by masowo aparaty, ja marzy³em
o maszynach i to nie masowo, lecz w bogatym asortymencie. Obaj moi
rozmówcy przez ca³¹ wojnê pracowali na kierowniczych stanowiskach.
Szpotañski, prowadz¹c dzia³ budowy aparatów AEG, a Ciszewski – dzia³
napraw maszyn elektrycznych.

Du¿e fabryki
Pionierski dorobek Kazimierza Szpotañskiego w okresie miêdzywojennym rozwoju polskiego przemys³u elektrotechnicznego jest dobrze
znany (il. 11). Firma zajmowa³a pierwsze miejsce
w budowie urz¹dzeñ energetycznych w Polsce,
mia³a najwiêksze laboratoria naukowo-badawcze
decyduj¹ce o krajowym
rozwoju w tej dziedzinie.
Niemal w ka¿dym nowym mieszkaniu zainstalowane by³y liczniki
energii elektrycznej produkowane przez jego
firmê.
11. K. Pusto³a z ¿on¹, w œrodku K. Szpotañski
Silniki elektryczne
by³y natomiast domen¹ fabryk krajowych nale¿¹cych do du¿ych koncernów zagranicznych. Jedn¹ z nich by³a zakupiona w 1932 roku przez
szwedzki koncern ASEA warszawska fabryka nale¿¹ca do Polskiego
Towarzystwa Elektrycznego. Po zmianach w³asnoœciowych pracowali
w niej nadal ci sami in¿ynierowie o du¿ym doœwiadczeniu przemys³owym. Jednym z najlepszych konstruktorów by³ in¿ynier Witold Wize,
specjalista w dziedzinie napêdów obrabiarek. Zgin¹³ w czasie Powstania
Warszawskiego, jego córka wysz³a po wojnie za m¹¿ za mego brata
Wojciecha, równie¿ elektryka.
18
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Dzia³ maszyn pr¹du przemiennego prowadzi³ in¿ynier Jaroszyñski,
który po wojnie by³ jednym z g³ównych pionierów odbudowy fabryki
Dolmel we Wroc³awiu.
Fabryka maszyn elektrycznych w ¯ychlinie nale¿a³a do koncernu
BBC. Zatrudnia³a kilkudziesiêciu in¿ynierów przy produkcji maszyn
i transformatorów, zw³aszcza dla inwestycji energetycznych. In¿ynierowie ci po 1945 roku stanowili podstawowy zespó³ przemys³u maszyn
elektrycznych w PRL. Mo¿na wœród nich wymieniæ: in¿yniera Gogolewskiego – póŸniejszego profesora Politechniki Gliwickiej, in¿yniera
Ryszarda Zdrojewskiego – póŸniejszego docenta w Instytucie Elektrotechniki, konstruktora oryginalnych maszyn prostownikowych, twórcy
licznych patentów zg³oszonych w krajach zachodnich, in¿yniera Turowskiego – konstruktora pierwszego w Polsce turbogeneratora mocy
2,5 MW i wielu innych. W 1939 roku fabryka zosta³a zarekwirowana
przez Niemców, jakkolwiek pewna czêœæ polskiej za³ogi in¿ynierskiej
nadal tam pracowa³a. Po Powstaniu Warszawskim mój stryj – W³adys³aw
uciek³ w okolicy ¯ychlina z poci¹gu wioz¹cego go do Oœwiêcimia.
Dziêki pomocy znajomych z ¿ychliñskiej fabryki zosta³ tam zatrudniony
do koñca wojny.
O fabryce tej, w fazie jej pocz¹tkowej dzia³alnoœci, przypomina mi siê
¿artobliwe opowiadanie profesora H. Koz³owskiego, który po ukoñczeniu
Politechniki Warszawskiej oko³o 1925 roku rozpocz¹³ w niej pierwsz¹
pracê. Po kilku miesi¹cach skonstatowa³, ¿e wiele procesów organizacyjnych przebiega wrêcz odwrotnie ni¿ uczono go na politechnice i dziwi³
siê, ¿e fabryka nie bankrutuje. Zrozumia³ dlaczego tak siê dzieje, kiedy
zmieni³ pracê i poszed³ do konkurencyjnej fabryki maszyn elektrycznych
w Warszawie nale¿¹cej do czeskiego koncernu Skoda – tam pope³niano te
same teoretyczne b³êdy co w ¯ychlinie.
Dzisiaj taka sytuacja by³aby niemo¿liwa. Œwiat siê pod tym wzglêdem
zmieni³. Procesy produkcji ulegaj¹ daleko id¹cej unifikacji, dziêki m.in.
Systemom Zapewnienia Jakoœci, czego wyrazem s¹ certyfikaty ISO 9000.
Koncern Skoda, niezale¿nie od przedstawicielstwa samochodów tej
marki i warsztatów naprawczych w Warszawie, prowadzi³ równie¿ fabrykê silników elektrycznych na Okêciu. Prezesem zarz¹du w Warszawie
by³ W³adys³aw Ksi¹¿kiewicz, a Kazimierz Jackowski – jednym z cz³onków Rady. W tym czasie by³ on tak¿e dyrektorem Muzeum Techniki,
które bardzo rozbudowa³. Wczeœniej, jako major Wojska Polskiego, by³
jednym z twórców wojsk ³¹cznoœci w Polsce. Zgin¹³ w 1939 roku na terenach Wschodnich.
W 1940 roku zosta³em zatrudniony w warsztatach Skody g³ównie po
to, by otrzymaæ legitymacjê chroni¹c¹ przed wysy³k¹ na roboty do
Niemiec. W warsztatach tych (przy ul. Z³otej) naprawiano wojskowe
19
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samochody niemieckie. By³a to bardzo brudna robota, a do tego odbywa³a
siê w nie ogrzewanych halach. Pracowa³ tam razem ze mn¹ syn Kazimierza Jackowskiego, równie¿ Kazimierz, po wojnie profesor Politechniki Warszawskiej.

Zagro¿enie wojenne
Zagro¿enie wojenne wymaga³o stworzenia systemu alarmowego
ostrzegaj¹cego przed zbli¿aniem siê nalotów lotniczych na Warszawê.
W firmie K. i W. Pusto³a uruchomiono produkcjê serii syren alarmowych
o ró¿nym zasiêgu dzia³ania, które by³y instalowane na dachach wysokich
budynków. W 1939 roku za pomoc¹ tych syren og³aszano alarmy lotnicze
w Warszawie. Syreny te by³y wyposa¿one w urz¹dzenia pomocnicze, za
pomoc¹ których mo¿na by³o informowaæ o alarmie wstêpnym lub pe³nym, kiedy trzeba by³o natychmiast schodziæ do schronu. By³ te¿ wykonywany specjalny typ syren obwo¿onych samochodem po mieœcie i zasilany z akumulatora samochodu.
W zwi¹zku z tym przypomina mi siê narada, na której by³em ponad
10 lat póŸniej na ¯eraniu, gdzie z powodu wojny koreañskiej przygotowane by³y mobilne syreny alarmowe zainstalowane na samochodach
typu ³azik. Problem tkwi³ w tym, ¿e ówczesny pañstwowy przemys³ nie
produkowa³ syren alarmowych zasilanych z akumulatora, a w owych latach uruchomienie nowej produkcji trwa³o lata. Wobec tego trzeba by³o
zastosowaæ seryjn¹ syrenê o napiêciu 220 V. Dla jej zasilania potrzebna
by³a ma³a elektrownia napêdzana silnikiem spalinowym. To urz¹dzenie
by³o na tyle du¿e, ¿e wymaga³o osobnej przyczepy ci¹gnionej za samochodem. W tej sytuacji przedwojenn¹ syrenê o masie 10 kg zastêpowa³o
urz¹dzenie o ³¹cznej masie kilkuset kilogramów. By³ to typowy przyk³ad
rozrzutnoœci odnosz¹cy siê do tzw. gospodarki planowej.
Du¿ym osi¹gniêciem w okresie miêdzywojennym by³a produkcja
pojazdów elektrycznych. Pionierem w tym zakresie by³ Kazimierz Pusto³a, który opracowa³ w³asn¹ konstrukcjê wózków elektrycznych do
przewozu towarów o masie do 1,5 tony na dworcach kolejowych i w du¿ych halach fabrycznych. Pierwsze wózki produkcji fabryki BEZET (il.
12), w której wówczas pracowa³ ojciec, zosta³y wystawione na Targach
Poznañskich w 1929 roku. Znacznie ulepszona konstrukcja pojazdów
o zwiêkszonej zwrotnoœci i z hydraulicznie podnoszon¹ platform¹ zosta³a
nastêpnie podjêta w 1936 roku przez fabrykê K. i W. Pusto³a.
Dla potrzeb ³¹cznoœci w wojsku wykonywane by³y urz¹dzenia do
radiostacji zasilane z akumulatora, a w przypadku jego wyczerpania
mog³y byæ zasilane z pr¹dnic napêdzanych przek³adni¹ rowerow¹ przez
¿o³nierza. Pojazdy projektowane specjalnie do tego celu wykonywane
by³y przez firmê Motolot, s¹siaduj¹c¹ z nami przy ul. Jagielloñskiej.
20
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12. Wózek elektryczny firmy BEZET konstrukcji K.Pusto³y

W 1939 roku dostawy dla wojska stanowi³y du¿¹ czêœæ produkcji
firmy Pusto³a i w przypadku zagro¿enia Warszawy zosta³o okreœlone
miejsce ewentualnej ewakuacji fabryki do COP. Pracownicy podstawowych specjalnoœci zostali wci¹gniêci na listê zwolnionych z mobilizacji.
Bliski kontakt mego ojca z niektórymi fachowcami w Sztabie Generalnym oraz jego w³asne rozeznanie potencja³u przemys³u niemieckiego
powodowa³o, jak wyczuwa³em, brak u niego nastroju euforii, który wystêpowa³ w spo³eczeñstwie w ostatnich miesi¹cach przed wybuchem
wojny.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedwojenne œrodowisko in¿ynierskie, jak i mened¿erowie przemys³u elektromaszynowego, byli na
poziomie krajów europejskich. Ponadto dziêki dzia³alnoœci filii koncernów œwiatowych stan ten by³ stale aktualizowany, zw³aszcza w zakresie technologii, przekazywanej kadrze produkcyjnej.
21
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Jakoœæ wyrobów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, w koñcu lat
30. w Polsce by³a stosunkowo nowoczesna. Gorzej by³o z iloœci¹,
zw³aszcza w zakresie wojskowym, co wynika³o ze s³aboœci ekonomicznej
kraju.
Kadra kierownicza prywatnego przemys³u elektromaszynowego
zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Przemys³owców Metalowych zdawa³a
sobie sprawê, ¿e wybuch wojny w 1939 roku, spotka³ nasz¹ gospodarkê
dopiero we wczesnej fazie rozwoju, zw³aszcza w porównaniu z potencja³em niemieckim. Przebieg i koniec kampanii wrzeœniowej nie by³ wiêc
dla niej tak wielkim szokiem, jak dla ca³ego spo³eczeñstwa. PóŸniej na
tych ludziach spoczê³a odpowiedzialnoœæ za podtrzymanie ¿ycia gospodarczego na terenach, które nie zosta³y w³¹czone do Niemiec lub ZSRR.
Niektórzy z nich, m.in. Kazimierz Pusto³a, wspó³pracowali z Delegatur¹
Rz¹du do Spraw Przemys³u.

Okres wojny 1939 – 1945
Po zajêciu Warszawy w 1939 roku Niemcy zlikwidowali dzia³alnoœæ
wszystkich organizacji spo³ecznych, w tym Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. Zezwolono jedynie na ograniczon¹ kontynuacjê dzia³alnoœci
Polskiego Zwi¹zku Przemys³owców Metalowych.
Przedstawiciele Grupy Elektrotechnicznej Zwi¹zku zbierali siê okresowo przy ul. Zielnej w Warszawie. Bra³em kilkakrotnie udzia³ w tych
zebraniach, towarzysz¹c ojcu. Na
zebrania te przychodzili cz³onkowie
SEP, a jednoczeœnie wspó³w³aœciciele fabryk okrêgu warszawskiego.
Jak pamiêtam miêdzy innymi byli
tam: Stanis³aw Borkowski, Antoni
Marciniak, Henryk Koz³owski,
Kazimierz Szpotañski – przewodnicz¹cy Grupy, oraz cz³onkowie
dyrekcji Elektrowni Warszawskiej
i Pruszkowskiej, Tramwajów Miejskich, przedstawiciele firm zagranicznych: Janusz Szweykowski,
jedyny Polak w dyrekcji Philipsa,
Antoni Reutt z Zak³adów Skody,
Witold Wize (il. 13) z ASEA. Na
zebraniach omawiano sprawy zwi¹zane z prowadzeniem przedsiê13. Witold Wize
biorstw, zw³aszcza problemy do¿y22
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wiania pracowników i ich rodzin oraz opracowanie pewnych wspólnych
zachowañ w stosunku do okupanta. Chodzi³o o uzyskanie legitymacji
chroni¹cych pracowników przed ulicznymi „³apankami” i wywozem do
Niemiec, co poci¹ga³o koniecznoœæ pewnej mniej lub bardziej pozorowanej produkcji dla potrzeb gospodarki okupanta.
W warszawskich fabrykach, przy bardzo zmniejszonej produkcji,
zatrudnionych by³o czêsto fikcyjnie, wiele osób tylko dla uzyskania legitymacji pracowniczej oraz pewnych œwiadczeñ polegaj¹cych na deputatach ¿ywnoœciowych i obiadach w sto³ówkach fabrycznych.
W ten sposób zatrudnionych by³o wielu in¿ynierów elektryków cz³onków SEP, wysiedlonych z terenów przy³¹czonych do Rzeszy, dla których
otrzymanie takiej pracy mia³o istotne znaczenie. W firmie K. i W. Pusto³a
zatrudnieni byli w latach 1939 –1944 miêdzy innymi: in¿ynier Henryk
Markiewicz ze Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, doktor Marian
Rajewski dyrektor techniczny Radiostacji w Poznaniu, in¿ynier Boles³aw
Benedek dyrektor techniczny fabryki John w £odzi.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e oko³o jedn¹ trzeci¹ zatrudnionych stanowi³a
m³odzie¿, ucz¹ca siê na ró¿nego rodzaju tajnych kompletach i w liceach
zawodowych.
Dzia³alnoœæ ta by³a koordynowana przez Zwi¹zek, jak równie¿
wszelkiego rodzaju formy zdobywania ¿ywnoœci np. za dostawy silników
elektrycznych do cukrowni, czêœæ zap³aty nielegalnie otrzymywana by³a
w cukrze przydzielanym nastêpnie pracownikom.
Korzystaj¹c z tego, ¿e ogromna wiêkszoœæ przedstawicieli fabryk by³a
cz³onkami SEP, przy okazji oficjalnych zebrañ Zwi¹zku, odbywa³y siê
jednoczeœnie tajne zebrania SEP, na których wyg³aszano referaty dotycz¹ce przysz³ej dzia³alnoœci przemys³u elektrotechnicznego i energetyki.
By³em obecny na referacie wyg³oszonym przez Mariana Rajewskiego
przedstawiaj¹cym prace rozwojowe z zakresu urz¹dzeñ zasilaj¹cych
radiostacje i centrale telefoniczne, oraz W³adys³awa Pe³czewskiego omawiaj¹cym projektowanie turbogeneratorów ma³ej mocy. Czes³aw Mejro
i Wandalin Puciata wyg³aszali referaty z zakresu energetyki.
Referatów takich by³o znacznie wiêcej, a wnioski z nich wyp³ywaj¹ce
realizowane by³y ju¿ w latach powojennych, na przyk³ad w Warszawie
przy budowie elektrowni ¯erañ i Siekierki.
Niemcy po zdobyciu Warszawy zlikwidowali ogólnokszta³c¹ce gimnazjum, do którego uczêszcza³em. Zezwolili tylko na dzia³anie technicznych szkó³ zawodowych.
Przedmiotów zawodowych uczyli nas in¿ynierowie wówczas ju¿
bezrobotni z polskiego przemys³u zbrojeniowego. Jednym z nich, by³
Witold Gokieli szef Produkcji Konspiracyjnej Komendy G³ównej AK.
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Na wiosnê 1943 r. jeszcze przed ukoñczeniem szko³y, aby unikn¹æ
przymusowego zes³ania do pracy znalaz³em zatrudnienie w fabryce
Perkun (il. 14), produkuj¹cej silniki spalinowe miêdzy innymi na zlecenie
niemieckie. Pracowa³em tam w biurze konstrukcyjnym, które by³o,
mo¿na powiedzieæ „przechowalni¹” najlepszych konstruktorów z przedwojennych zak³adów P.Z.In¿. /Polski Fiat/. Opracowywa³o siê tam nieoficjalnie prototypy nowych silników dla maj¹cych byæ budowanych ju¿
po wojnie, samochodów ciê¿arowych. Na fotografii 15 stoj¹ od lewej
4- Jan Werner póŸniejszy prof. Politechniki £ódzkiej, 6- Jerzy Dowkontt
póŸniejszy prof. Politechniki Warszawskiej.
Po ukoñczeniu Szko³y Mechanicznej i zdaniu matury uda³o mi siê
zdaæ do nowo powsta³ej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Technicznej, utwo-

14. Prospekt Fabryki „Perkun”
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15. Prototyp silnika wysokoprê¿nego. Stoj¹ od lewej: 4- Jan Werner, 6- Jerzy Dowkontt

rzonej na terenie Politechniki Warszawskiej, w której wyk³adowcami
byli jej profesorowie.
Wy¿sza Szko³a by³a dwuletnia z tym, ¿e wed³ug za³o¿eñ polskich profesorów wyk³ady mia³y byæ tak prowadzone, a¿eby umo¿liwiæ zdawanie
egzaminów zgodnie z przedwojennym kursem i w ten sposób przyspieszyæ szkolenie pierwszych powojennych in¿ynierów. Wynik wojny w tym
czasie wydawa³ siê przes¹dzony, mimo dzia³ania wzmo¿onego terroru
Gestapo w Warszawie.
Z powodu trudnoœci ogrzewania pomieszczeñ politechniki (brak
wêgla) wyk³ady zosta³y przesuniête z okresu zimowego na letni. Przerwa
wakacyjna mia³a byæ w styczniu i lutym 1945 r. Nauka zosta³a niespodziewanie przerwana wybuchem Powstania 1 sierpnia 1944 roku. W tym
dniu przebywa³em na Pradze, sk¹d po 10 dniach zosta³em wywieziony
przez Niemców do Berlina i dalej do Zag³êbia Ruhry do przymusowej
pracy w hutach Thyssena i Manessmanna.
Ten roczny okres pobytu w Niemczech opisa³em w oddzielnej publikacji pt. „Wspomnienia z pobytów w Niemczech w latach 1944 – 2000”,
Wydawnictwo Pommard, 2010 r.
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TRANSFORMACJA DO GOSPODARKI
SOCJALISTYCZNEJ (LATA 1945 – 1951)
Przemys³ prywatny w PRL
W paŸdzierniku 1945 roku wróci³em z angielskiej strefy okupacyjnej
w Niemczech do zrujnowanej Warszawy, budynki dawnej fabryki na
Pradze zosta³y w znacznym stopniu spalone. Niemcy zd¹¿yli jeszcze
wywieŸæ najlepsze maszyny i materia³y z magazynów. Na wiadomoœæ
o naszym powrocie grupa dawnych pracowników zg³osi³a siê do pracy.
Prawie od razu pojawili siê równie¿ dawni klienci, zw³aszcza z Ministerstwa £¹cznoœci, Polskiego Radia, politechnik i inni. W tej sytuacji
ojciec zacz¹³ rozwa¿aæ mo¿liwoœæ podjêcia produkcji w najmniej zniszczonej hali, wydobywaj¹c i remontuj¹c ocala³e w gruzach maszyny
i narzêdzia.
Sytuacja w kraju by³a niejasna. Dzia³a³ wprawdzie rz¹d tymczasowy
z Miko³ajczykiem, ale metody wyrzucania ludzi z maj¹tków na wsiach
i kamienic nie wró¿y³y nic dobrego na przysz³oœæ. Ojciec, który prze¿y³
pierwsze lata rewolucji bolszewickiej w Rosji, zdawa³ sobie sprawê
z zagro¿enia, ale by³ cz³owiekiem czynu. Gdy zobaczy³, bêd¹c¹ w gruzach, centralê telefoniczn¹ na Poczcie G³ównej w Warszawie, laboratoria
G³ównego Urzêdu Miar i politechnik, w których by³y zainstalowane
przez niego maszyny, zda³ sobie sprawê z ogromnego zapotrzebowania
w tym zakresie w kraju i zdecydowa³ siê podj¹æ wielki wysi³ek konieczny
do uruchomienia z gruzów w³asnego przedsiêbiorstwa.
W³¹czy³em siê do tej pracy niezale¿nie od studiów na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Istotny wp³yw na tê decyzjê
mia³a œwiadomoœæ, ¿e wreszcie nadesz³a chwila, do której przygotowaliœmy siê przez 5 lat wojny – mo¿liwoœæ odbudowy kraju.
Ogólna sytuacja by³a nastêpuj¹ca. W utworzonym jeszcze w lecie
1945 roku Ministerstwie Przemys³u, zosta³y powo³ane dla prywatnych
przedsiêbiorstw Izby Przemys³owo-Handlowe. Izby te powo³ywa³y Zrzeszenia Przemys³ów Bran¿owych. Dla Zrzeszenia Prywatnego Przemys³u
Metalowego i Elektrotechnicznego zosta³y utworzone oddzia³y terenowe
w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Czêstochowie i Krakowie, a w póŸniejszym czasie delegatury w £odzi i Gdyni.
Prezesem Izby Przemys³owo-Handlowej w Warszawie by³ Mieczys³aw Hartwig – w³aœciciel ocala³ej na Pradze Fabryki Maszyn i Kamieni
M³yñskich. Funkcjê prezesa Ogólnopolskiej Izby Przemys³owo-Handlowej pe³ni³ Czes³aw Klarner – minister przemys³u w 1939 roku.
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Kazimierz Pusto³a zosta³ wybrany na kierownika Grupy Elektrotechnicznej Zrzeszenia Prywatnego Przemys³u Metalowego i Elektrotechnicznego. Wiêkszoœæ ludzi w samorz¹dzie gospodarczym stanowili przedwojenni fachowcy. Przedstawiciele samorz¹du byli zapraszani przez profesora Czes³awa Bobrowskiego z Komisji Planowania do wspó³dzia³ania
w tworzeniu pierwszego planu 3-letniego.
Materia³y historyczne z lat 1945 –1950 dotycz¹ce przemys³u prywatnego maj¹ charakter fragmentaryczny. W Archiwum Akt Nowych
w Warszawie zgrupowane s¹ pod has³em Izba Przemys³owo-Handlowa
w Warszawie. O ile jeszcze materia³y dotycz¹ce dzia³ania samej Izby s¹
w znacznym stopniu zachowane, to ju¿ materia³y odnosz¹ce siê do
zrzeszeñ bran¿owych praktycznie nie istniej¹. Zachowa³a siê informacja
w Archiwum Akt Nowych, ¿e materia³y te, ze wzglêdu na brak zainteresowania, zosta³y zniszczone w iloœci oko³o 60 mb teczek. W tej sytuacji
przy dalszym opracowaniu mog³em opieraæ siê na materia³ach zachowanych przez Kazimierza Pusto³ê i w³asnej pamiêci.

Wytwórnia K. Pusto³a
Pilnym zadaniem w zniszczonej Warszawie by³a odbudowa centrali
telefonicznej znajduj¹cej siê w budynku Poczty G³ównej. Du¿y udzia³
w tej odbudowie mia³a firma K. Pusto³a, która przed wojn¹ dostarcza³a
maszyny zasilaj¹ce. U³atwi³o to i znakomicie przyspieszy³o proces remontów. Zosta³a równie¿ uruchomiona produkcja ma³ych central telefonicznych w Zak³adach Warszawskich Urz¹dzeñ Teletechnicznych, w których czêœæ elektromechaniczna wykonana by³a w firmie K. Pusto³a.
Gdy w 1959 roku znalaz³em siê na 3-miesiêcznym szkoleniu w Oficerskiej Szkole £¹cznoœci w Zegrzu, znajduj¹ce siê tam centralki telefoniczne mia³y jeszcze firmowy napis K. Pusto³a. Muszê przyznaæ, ¿e ta
„reklama” wcale mi nie zaszkodzi³a, a nawet pomog³a, co œwiadczy³o
o panuj¹cych wówczas stosunkach w wojsku, z którego w wiêkszoœci
odeszli „doradcy”. Firma K. Pusto³a produkowa³a te¿ jednostkowo
przetwornice dla potrzeb laboratoriów i i urzêdów probierczych.
Dla Zak³adu Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
zosta³o te¿ wykonanych kilka przesuwników fazowych, z których dwa
pracuj¹ do dzisiaj w uk³adach laboratoryjnych dla studentów (il. 16).
Podczas konferencji z okazji 75-lecia G³ównego Urzêdu Miar, odbywaj¹cego siê w Warszawie, w której bra³em udzia³, spotka³o mnie
równie¿ zaskoczenie. W jednym z laboratoriów by³a jeszcze przetwornica w dobrym stanie, wykonana przez nasz¹ firmê w 1947 roku (il. 17).
Mo¿liwoœci produkcji jednostkowej prototypów silników by³y wówczas bardzo cenne. Œwiadczyæ o tym mo¿e wizyta in¿yniera Komorow27
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skiego pracuj¹cego dawniej
u Lilpopa, który w okresie powojennej odbudowy dzia³a³ we
Wroc³awiu w wielkiej (ponoæ
najwiêkszej w Europie) fabryce
wagonów. In¿ynier Komorowski, znaj¹c mego ojca, przyjecha³
z propozycj¹ zbudowania prototypu specjalnego silnika, napêdzaj¹cego wa¿ny fragment wielkiej strugarki. Silnik ten prawdopodobnie zosta³ wymontowany w celu jej unieruchomienia. Sama maszyna by³a w dobrym stanie i uruchomienie jej
mia³o istotne znaczenie dla ca³ej
fabryki. Pojecha³em do Wroc³awia, ¿eby ustaliæ warunki techniczne do projektu silnika. Jak
pamiêtam silnik ten zosta³
16. Laboratoryjny przesuwnik fazowy,
w ci¹gu 3 miesiêcy wykonany
0.5 kVA
i dobrze pracowa³.
W koñcu lat 40. Polska dosta³a z UNRRA dwie du¿e radiostacje
nadawcze: jedn¹ dla Wroc³awia, drug¹ dla Szczecina. Wymaga³y one
uzupe³nienia w urz¹dzenia zasilaj¹ce, o których wykonanie Polskie Radio
zwróci³o siê do naszej firmy. Zw³aszcza radiostacja dla Szczecina wymaga³a wiêkszych uzupe³nieñ, g³ównie w zakresie automatyki rozruchu.
Podj¹³em siê tego zadania.
Przed wojn¹ przy ka¿dorazowym rozruchu radiostacji do regulacji
natê¿enia pr¹du stosowano oporniki obs³ugiwane rêcznie przez personel.
W darowanych nam radiostacjach amerykañskich obs³uga rêczna zosta³a
wyeliminowana dziêki wprowadzeniu odpowiednio du¿ego d³awika.
Trudne do okreœlenia zjawiska fizyczne zachodz¹ce w d³awiku mog¹
mieæ czêsto charakter si³ mechanicznych, które nie zosta³y okreœlone
w warunkach technicznych. Okreœlono tylko wartoœæ ciepln¹ pr¹du,
podobnie jak w przypadku opornika. Wykona³em te d³awiki opieraj¹c siê
na wzorach amerykañskich. Próbê rozruchu radiostacji dokonano
wczeœniej, na kilka dni przed uroczystoœci¹ otwarcia, na której mia³ byæ
prezydent Bierut. W czasie tej wstêpnej próby zosta³y zniszczone katody
lamp amerykañskich. Po dok³adnym obejrzeniu stanu uszkodzenia sta³o
siê jasne, ¿e w³ókna lampy nie zosta³y przepalone, lecz mechanicznie rozerwane. By³o to zjawisko wczeœniej nieprzewidziane, gdy¿ Amerykanie
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mieli lepsze materia³y
magnetyczne u¿yte na
rdzenie d³awika, tym
niemniej problem nale¿a³o
rozwi¹zaæ
w ci¹gu najbli¿szych
dni. Po nocnej naradzie w gronie in¿ynierów z Polskiego Radia
doszliœmy do wniosku, ¿e wykonanie
prawid³owych d³awików wymagaæ bêdzie
prób w bli¿ej nieokreœlonym
terminie,
wobec czego najszybciej bêdzie wróciæ do
stosowanych dotychczas oporników. Podj¹³em siê wykonania
tego zadania w terminie otwarcia radiostacji. Nastêpne noce
mia³em dosyæ krótkie i
nerwowe, ale wszystko zakoñczy³o siê
17. Przetwornica do cechowania liczników
pomyœlnie. Jednak od
w laboratorium GUM w 1995 r., obok kierownik
tego czasu problem,
laboratorium dr A. Barañski i autor
ogólnie bior¹c, generacji si³ mechanicznych w maszynach elektrycznych mia³ du¿y udzia³ w mojej przysz³ej
pracy naukowej i by³ tematem pracy habilitacyjnej.
W 1949 roku w Stoczni Gdañskiej zosta³a zapocz¹tkowana produkcja
statków, z których pierwszy nosi³ nazwê So³dek. W zwi¹zku z t¹ produkcj¹ rozwinê³a siê znaczna kooperacja przemys³u krajowego, zw³aszcza w zakresie wyposa¿enia.
Napêd parowy elektrowni statku opracowa³ profesor Robert Szewalski, natomiast pr¹dnicê pr¹du sta³ego o mocy 20 KW wykona³a firma
K. Pusto³a, kontynuuj¹c jeszcze przedwojenne tradycje (il. 18). Statek
ten, obecnie jako muzeum, stoi w Gdañsku wyposa¿ony we wspomniane
oryginalne urz¹dzenia.
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18. Grupa pracowników przy prototypie pr¹dnicy na „So³dka”

Nastêpnie wesz³y do produkcji du¿e statki rybackie. Do wyci¹gania
sieci przewidziane by³y napêdy hydrauliczne, które mia³y byæ zakupione
w Anglii, jednak wskutek embarga dostawa zosta³a wstrzymana. By³y to
napêdy stosunkowo du¿ej mocy – 100 kW – z regulacj¹ prêdkoœci
niezbêdn¹ przy wyci¹ganiu sieci. Potrzebna by³a ma³a seria prototypowa
z krótkim terminem dostawy. Wymagania te by³y nie do przyjêcia w przemyœle pañstwowym, pracuj¹cym w systemie planowym z terminami
kilkuletnimi. Jedynym dostawc¹ spe³niaj¹cym te wymagania by³a nasza
firma, która przyjê³a zlecenie.

Likwidacja przemys³u prywatnego
By³ to ju¿ pocz¹tek 1950 roku, okres w którym likwidacja prywatnego
przemys³u wesz³a w ostr¹ fazê. Metody likwidacji, wypróbowane w ZSSR,
polega³y na pozbawieniu kapita³u obrotowego przedsiêbiorstwa przez
politykê podatkow¹, tzw. domiary. Oczywiœcie dotyczy³o to i naszej
firmy. ZnaleŸliœmy siê w schizofrenicznej sytuacji, z jednej strony
autentyczne deklaracje pomocy przez zleceniodawców (stocznie, ³¹cznoœæ, polskie radio, politechniki), z drugiej twarda, wynikaj¹ca z ideologii, polityka niszczenia. By³o oczywiste, ¿e je¿eli nie wykonamy tych
zleceñ, to ani przemys³ pañstwowy tego nie zrobi, ani (z ró¿nych powodów) nie kupi siê gotowych produktów z importu.
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Przedsiêbiorstwo nasze mia³o ju¿ wiele opracowanych prototypów
i zamówienia na znaczn¹ produkcjê, w zwi¹zku z czym nale¿a³o zwiêkszyæ jej rozmiary, co by³o niemo¿liwe w uk³adzie prywatnym.
Stosowane wówczas przejmowanie firm prywatnych przez pañstwowy przemys³ terenowy, dobre dla prostej produkcji, nie dawa³o szans dla
utrzymania, a tym bardziej rozwoju prototypowej produkcji maszyn specjalnych. W porozumieniu ze zleceniodawcami ojciec zaproponowa³
przejêcie firmy przez tzw. przemys³ kluczowy, który obejmowa³ du¿e fabryki elektrotechniczne. Ponadto, zgodnie z sugestiami zleceniodawców
wyrazi³ zgodê na reprezentowanie ich interesów w pierwszym okresie po
przejêciu. Dla Kazimierza Pusto³y zawsze wa¿niejszy by³ interes kraju
ni¿ w³asny. W ówczesnych stosunkach zaostrzonej walki z kapitalizmem
by³o to stanowisko raczej wyj¹tkowe.
Z koñcem 1950 roku ca³y maj¹tek firmy zosta³ przejêty pod przymusowy zarz¹d pañstwowy, z tym, ¿e ojciec, ju¿ jako urzêdnik Centralnego
Zarz¹du Przemys³u Maszyn Elektrycznych, który przej¹³ zak³ad, zosta³ na
okres jednego kwarta³u odpowiedzialny za kontakty ze zleceniodawcami.
Nie mia³ ju¿ jednak wp³ywu na dzia³anie przedsiêbiorstwa.
W póŸniejszym okresie produkcja zwi¹zana ze stoczniami zosta³a
przeniesiona do Gdañskich Zak³adów Maszyn Elektrycznych w Gdañsku
i uruchomiana pod nadzorem ojca. Konstruktorem z nim wspó³pracuj¹cym by³ m³ody in¿ynier Jaros³aw £apa, absolwent Politechniki Warszawskiej, o specjalnoœci maszyny elektryczne. Wspó³praca ta w póŸniejszym
czasie spowodowa³a przeniesienie go do Warszawy do upañstwowionej
fabryki K. Pusto³a. Jaros³aw £apa przedsiêbiorstwo to znacznie rozbudowa³, obejmuj¹c w 1965 roku stanowisko dyrektora. W nastêpnych latach Jaros³aw £apa pe³ni³ odpowiedzialn¹ funkcjê dyrektora Departamentu Techniki w Ministerstwie Przemys³u Maszynowego. Drogi nasze
jeszcze raz siê skrzy¿owa³y w 1990 roku, kiedy wspólnie tworzyliœmy
Izbê Gospodarcz¹ Przemys³u Elektrotechnicznego, gdzie pe³ni³ funkcjê
wiceprezesa.

31

‡amanie.qxd

2011-09-01

14:34

Page 32

GOSPODARKA PLANOWO-NAKAZOWA
LATA 1952 – 1989
Praca w przedsiêbiorstwie pañstwowym
Zwolniony po pierwszym kwartale z upañstwowionej firmy, przypadkowo dowiedzia³em siê od profesora z Politechniki, ¿e tworzy siê nowe
biuro konstrukcyjne przewidziane do opracowania urz¹dzeñ gospodarstwa domowego. Nowoœci¹, dotychczas w Polsce nie wykonywan¹, mia³
byæ sprzêt z napêdem elektrycznym. Potrzebni wiêc byli równie¿ elektrycy.
Biuro mieœci³o siê przy ul. Grochowskiej w jednym z budynków
upañstwowionej fabryki pomp in¿yniera Stefana Twardowskiego. Fabryka ta póŸniej po przeniesieniu na ¯erañ i rozbudowie sta³a siê znacz¹c¹
fabryk¹ tej bran¿y w kraju. In¿ynier Twardowski by³ pionierem budowy
pomp i turbin w Polsce. Wtedy jeszcze mieszka³ na terenie fabryki. Jedno
z pierwszych zadañ, jakie otrzyma³em po przyjœciu do pracy, by³o wykonanie dokumentacji technicznej lodówki, czyli – jak to wtedy nazywaliœmy – „oder¿niêcie” ze wzoru bez ¿adnych zmian. By³a to prymitywna
praca konstruktorska, przy której tryb postêpowania opiera³ siê na zwyczajach radzieckich – kopiowaniu wzorów europejskich, czy amerykañskich, bez uwzglêdnienia praw patentowych. Oczywiœcie w tak przygotowywanej dokumentacji nie mo¿na przekazaæ tego, czego nie da siê
zmierzyæ, a wiêc w pierwszym rzêdzie technologii.
Maj¹c ju¿ kilkuletnie doœwiadczenie we wspó³pracy z przedwojennymi konstruktorami, a g³ównie z moim ojcem, chcia³em wykonaæ tê dokumentacjê jak najlepiej. Zdawa³em sobie jednak sprawê, ¿e mia³em tylko
ogólne pojêcie o technologii podstawowego elementu lodówki jakim jest
agregat sprê¿arkowy. Zwróci³em siê wiêc do in¿yniera Twardowskiego
specjalisty tej bran¿y, który ci¹gle mieszka³ na terenie swojej fabryki.
Powiedzia³, ¿e najwa¿niejsze jest zachowanie szczelnoœci i doradzi³ jak to
osi¹gn¹æ. Nastêpnie dokumentacja zosta³a wys³ana do Poznania, do upañstwowionej œredniej wielkoœci fabryki wytwarzaj¹cej, o ile dobrze pamiêtam, kasy pancerne. Zbli¿a³ siê termin otwarcia Targów Poznañskich
i w Komisji Planowania, której nasze biuro merytorycznie podlega³o,
zapad³a decyzja wystawienia prototypu lodówki na targach (il. 19).
W przeddzieñ targów pojecha³em samochodem do Poznania z urzêdnikiem tej instytucji, przedstawiaj¹cym siê jako in¿ynier. Od razu po
przyjeŸdzie poszliœmy do fabryki, ¿eby obejrzeæ prototypy lodówek.
Same szafki by³y ju¿ wykonane, polakierowane, a drzwi dobrze siê zamyka³y. Ca³oœæ porz¹dnie siê prezentowa³a, jak na wystawê. Gorzej by³o
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z agregatami, a zw³aszcza sprê¿arkami,
z których tylko
jedna pracowa³a i to
doœæ marnie. Majster odpowiedzialny
za monta¿ na prototypowni powiedzia³,
¿e odlew cylindra po
obróbce okaza³ siê
porowaty i nie ma
szansy, ¿eby osi¹gn¹æ nisk¹ temperaturê. Towarzysz,
który ze mn¹ przyjecha³ po wys³uchaniu relacji, oburzy³
siê i nakaza³: paku³ami zapchaæ dziurê,
¿eby na otwarcie
lodówka dzia³a³a.
Na twarzy solidnego, poznañskiego
majstra zobaczy³em
wyraz zdziwienia,
a nawet oburzenia,
¿e ktoœ ka¿e mu
postêpowaæ wbrew
19. Prototyp lodówki sprê¿arkowej
podstawowej uczciwoœci zawodowej.
Nie zdawa³em sobie jeszcze wówczas sprawy, ¿e by³ to pocz¹tek procesu psucia gospodarki w Polsce. Procesu, który sk³ada³ siê z drobnych,
pozornie niewa¿nych elementów, niszcz¹cych morale ludzi. Bylejakoœæ
stawa³a siê obowi¹zuj¹ca.
Biuro, w którym pracowa³em, zajmowa³o siê artyku³ami gospodarstwa domowego, póŸniej skrótowo nazywanymi AGD, napêdzanymi
ma³ymi silnikami elektrycznymi. By³y to: odkurzacze, froterki, wentylatory, m³ynki ró¿nego rodzaju, gramofony, lodówki itp.
Produkcja tego rodzaju urz¹dzeñ w Europie Zachodniej, a zw³aszcza
USA by³a jeszcze przed wojn¹ znacznie rozwiniêta, id¹ca w miliony
sztuk rocznie. W Polsce praktycznie jej nie by³o. W ZSRR w latach powojennych stawiano na jej wielki rozwój i rzeczywiœcie przy za³o¿eniach
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zwolnienia kobiet z uci¹¿liwej i monotonnej pracy domowej, plany takie
by³y prawid³owe.
W Polsce w Komisji Planowania powsta³y wielkie plany iloœciowe
w tym wzglêdzie, co by³o tym ³atwiejsze, ¿e traktowano te urz¹dzenia
jako drobne, wobec czego na zasadzie podobieñstwa s³ów, najlepiej by³o
je zleciæ przemys³owi drobnemu, który w³aœnie tworzy³ siê z przejmowanych przez pañstwo ma³ych i œrednich zak³adów prywatnych. Po
powo³aniu biura konstrukcyjnego i przypadkowym doborze wzorców
tych urz¹dzeñ akcja ruszy³a. Tym ³atwiej, ¿e poza ideologi¹, wœród organizatorów nie by³o, jak to siê dzisiaj mówi mened¿erów.
W biurze konstrukcyjnym dziêki profesorowi H. Koz³owskiemu by³o
kilku m³odych i wykazuj¹cych wielki zapa³ do pracy specjalistów od silników elektrycznych.
Kolejne zlecenia dotyczy³y opracowania odkurzacza, froterki i wentylatora sto³owego, których podstawowym elementem by³ silnik.
Z podobn¹ problematyk¹ zetkn¹³em siê ju¿ wczeœniej – jeszcze przed
upañstwowieniem – gdy nosi³em siê z zamiarem uruchomienia w³asnej
produkcji, wiedz¹c, ¿e bêdzie ona wkrótce bardzo potrzebna. Prowadzi³em badania takich ma³ych silników. Zagadnienia dotycz¹ce tzw. silników
komutatorowych, które by³y tematem mojej pracy magisterskiej na
Politechnice pod kierunkiem profesora Boles³awa Dubickiego, nie by³y
mi tak¿e obce.
W omawianym czasie nie by³o jeszcze polskich norm okreœlaj¹cych
parametry takich urz¹dzeñ. Nie mieliœmy równie¿ laboratorium badawczego, jeœli nie liczyæ kilku po¿yczonych mierników. Natomiast istnia³y
narzucone nam i producentom, sztywne plany produkcji tych urz¹dzeñ.
Niesprawdzone do koñca prototypy wchodzi³y do produkcji w tysi¹cach
sztuk i to w zak³adach, które nigdy nie produkowa³y takiego sprzêtu.
Patrzy³em na to z przera¿eniem, ale na protesty z mojej strony dowiedzia³em siê, ¿e wykonanie planu nie podlega dyskusji. Wykonywane te¿ by³y
planowane do niczego nieprzydatne buble.
Kiedyœ, chyba ju¿ w 1952 roku, minister Przemys³u Ciê¿kiego Rubinstein przywióz³ z Berlina nowy model gramofonu elektrycznego do skopiowania w naszym biurze. Zasugerowa³, ¿e czêœæ akustyczn¹ powinniœmy skonsultowaæ z profesorem Stefanem Manczarskim z Instytutu
Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. Podj¹³em siê opracowania napêdu z bardzo dla mnie interesuj¹cym nowoczesnym mikrosilnikiem.
W póŸniejszym okresie do wspó³pracy w³¹czy³ siê profesor Janusz Kacprowski z Politechniki Warszawskiej.
W Katedrze Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej
przyst¹pi³em do organizacji laboratorium do badañ ma³ych, zw³aszcza
komutatorowych silników (il. 20). Interesowa³ siê nimi kierownik
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20. Stanowisko do badañ silników komutatorowych

katedry profesor Boles³aw Dubicki. Tematyka ta zaczê³a rozwijaæ siê
w przemyœle kluczowym, g³ównie w technice wojskowej.
W 1952 roku mój ojciec zosta³ przeniesiony do przemys³u zbrojeniowego na stanowisko g³ównego konstruktora. Jego biuro znajdowa³o
siê w dawnej fabryce Braci Borkowskich na ul. Grochowskiej i s¹siadowa³o z dawn¹ fabryk¹ Stefana Twardowskiego, w której ja pracowa³em. Tematyka naszych prac by³a te¿ w du¿ym stopniu zbli¿ona, z tym, ¿e
ojciec zajmowa³ siê tajn¹ produkcj¹ zwi¹zan¹ z budow¹ automatyki
samolotów myœliwskich wed³ug licencji otrzymanej z ZSRR. Problematyka by³a mu wiêc dobrze znana, poniewa¿ specjalizowa³ siê w niej przed
wojn¹, buduj¹c podobne uk³ady do samolotów £oœ. Dokumentacja
radziecka by³a w du¿ym stopniu odwzorowaniem samolotów niemieckich lub amerykañskich i czasami siê zdarza³o, ¿e by³y w niej b³êdy, np.
wymiary ³o¿ysk by³y podawane w calach przeliczonych na u³amki
milimetra. Specjalnie przys³ani doradcy radzieccy pilnowali, aby wszystkie wymiary by³y œciœle dotrzymane. Ojciec wykazywa³ im b³êdy i potrzebne zmiany. Oni jednak siê z nim nie zgadzali t³umacz¹c, ¿e uczeni
radzieccy wiedz¹ najlepiej. Ojciec, znaj¹c dobrze jêzyk rosyjski, bo ca³¹
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wojnê (a¿ do rewolucji) spêdzi³ w armii carskiej, w sposób oczywisty
udowadnia³ b³êdy. Kosztowa³o go to jednak du¿o zdrowia.

Sprzêt gospodarstwa domowego
W gospodarce wzrasta³o zapotrzebowanie na ma³e silniki do sprzêtu
gospodarstwa domowego i elektronarzêdzi. Zak³ady rozpoczynaj¹ce tak¹
produkcjê w przemyœle drobnym, by³y przejmowane przez przemys³
kluczowy, podnosz¹c wymagania jakoœciowe i iloœciowe. Moja dzia³alnoœæ w poprzednich latach w tej bran¿y by³a widoczna i dlatego po moim
przejœciu do Instytutu Elektrotechniki otrzyma³em od dyrektora Jerzego
Lando propozycjê zorganizowania oœrodka naukowo-badawczego takiego sprzêtu.
Maj¹c ju¿ „z domu wyniesione” przeœwiadczenie, ¿e w technice prace
naukowo-badawcze powinny byæ prowadzone równolegle z budow¹ prototypów i specjalnych stanowisk badawczych, bardzo siê ucieszy³em
z wiadomoœci, ¿e w Instytucie Elektrotechniki ma powstaæ zak³ad produkcyjno-doœwiadczalny. Kierownikiem zak³adu zosta³ in¿ynier Wilhelm
Smoluchowski (il. 21), cz³owiek o rozleg³ych horyzontach nie tylko technicznych, bratanek s³ynnego fizyka Mariana Smoluchowskiego.

21. Grupa pracowników Zak³adu Doœwiadczalnego IEl, w pierwszym rzêdzie
1-szy od prawej J. Szweykowski, 4-ty W. Smoluchowski
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Zaanga¿owa³ mnie na stanowisko kierownika biura konstrukcyjnego
i stworzy³ warunki umo¿liwiaj¹ce rozwój inicjatywy. W pierwszych latach
g³ówna dzia³alnoœæ zak³adu by³a ukierunkowana na produkcjê doœwiadczaln¹ serii silników komutatorowych oraz budowê specjalistycznych
laboratoriów. W celu skompletowania zespo³u pracowników, których ta
nowa tematyka mog³a zainteresowaæ, ustali³em z profesorem Dubickim
ukierunkowanie kilku prac magisterskich o wspólnie uzgodnionej tematyce. Absolwenci mieliby zapewnion¹ pracê w Instytucie Elektrotechniki. Zg³osi³o siê czterech chêtnych, którzy na d³ugie lata zwi¹zali siê
z t¹ dziedzin¹, maj¹c w niej powa¿ne zas³ugi i osi¹gniêcia naukowe. S¹
to in¿ynierowie: Kazimierz Kowalski, Marian Nachy³³o, Przemys³aw
Puternicki i Jerzy Zadro¿ny.
Z Ministerstwa Przemys³u Drobnego, za moj¹ namow¹, przeszli
wspomniani wczeœniej in¿ynierowie – Janusz Kazañski i Janusz Szweykowski. W koñcowym okresie lat 50. zespó³ ³¹cznie z technikami i prototypowni¹ liczy³ oko³o 40 osób.
Opracowana przez nas seria silników komutatorowych mia³a oko³o 50
odmian, ró¿ni¹cych siê zakresem mocy i prêdkoœci obrotowej. Seria
pokrywa³a ca³kowicie zapotrzebowanie na najró¿niejsze urz¹dzenia
powszechnego u¿ytku, takie jak odkurzacze, froterki, m³ynki, roboty
kuchenne, maszyny do szycia, elektronarzêdzia (wiertarki, pilarki, wkrêtaki) i inne. Nasz¹ ambicj¹ by³o wykonanie nie tylko prototypów poszczególnych silników, ale równie¿ opracowanie specjalistycznej, nieznanej w Polsce, technologii ich produkcji i kontroli. W ten zakres
wchodzi³a technika wywa¿ania, automatyczne nawijanie i kontrola miêdzyoperacyjna. Czynnoœci te by³y przygotowaniem do przysz³ej automatyzacji produkcji, któr¹ zajmowa³em siê piêtnaœcie lat póŸniej pracuj¹c
w Instytucie Automatyki Polskiej Akademii Nauk. Niezbêdna by³a
równie¿ adaptacja odpowiednich norm zagranicznych, które w tym czasie powstawa³y w krajach przoduj¹cej techniki zachodniej.
Wzrost produkcji urz¹dzeñ powszechnego u¿ytku, a zw³aszcza ma³ych silników elektrycznych, powodowa³ zapotrzebowanie na odpowiedni¹ literaturê fachow¹, której dotychczas w Polsce nie by³o. Wspólnie
z moim przyjacielem, wówczas ju¿ doktorem Tadeuszem Œliwiñskim,
podpisaliœmy umowê z Wydawnictwami Naukowo-Technicznymi na
napisanie ksi¹¿ki pt. Ma³e silniki jednofazowe.
W wyniku wydarzeñ politycznych w 1956 roku nast¹pi³y zmiany
ograniczaj¹ce produkcjê zbrojeniow¹ w Polsce, która od czasu wojny
koreañskiej bardzo siê rozros³a. Szereg wydzia³ów w kombinatach zbrojeniowych, zwanych wówczas produkcj¹ specjaln¹, mia³o ulec zamro¿eniu. Polega³o to na zgromadzeniu zakonserwowanych maszyn w mniejszych pomieszczeniach i zwolnieniu du¿ych powierzchni dla nowej cywil37
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nej produkcji. By³a to okazja na bezinwestycyjny rozwój produkcji.
Ówczesne Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego powo³a³o kilkuosobow¹
komisjê, do której zosta³em w³¹czony wraz z in¿ynierem Zdzis³awem
¯yckim z Instytutu Elektrotechniki. Zadaniem Komisji by³o obejrzenie
zwolnionych pomieszczeñ i zaopiniowanie, czy nadadz¹ siê one po adaptacji do masowej produkcji wyrobów gospodarstwa domowego, elektronarzêdzi itp. Niektóre spoœród odwiedzonych wówczas kombinatów
szczególnie utkwi³y mi w pamiêci.
Jednym z nich by³ zak³ad w Poniatowej k. Opola Lubelskiego, po³o¿ony w du¿ym lesie, gdzie by³a wolna wówczas hala o powierzchni oko³o
10 000 m2. Nie interesowa³o nas co wczeœniej by³o w niej produkowane.
W pobli¿u znajdowa³ siê budynek z dobrze wyposa¿onymi pokojami
goœcinnymi, gdzie prowadzone by³y rozmowy, m.in. o mediach zasilaj¹cych halê. Planowaliœmy umieœciæ tam produkcjê silników do pralek
i agregatów sprê¿arkowych do lodówek. Pocz¹tkiem zak³adu by³o kilka
ma³ych przedwojennych budynków znajduj¹cych siê na terenie ówczesnego Centralnego Okrêgu Przemys³owego. Przypomnia³o mi siê, ¿e
przedsiêbiorstwo mojego ojca, które zajmowa³o siê czêœciowo produkcj¹
wojskow¹, mia³o byæ tam ewakuowane z Warszawy w 1939 roku.
Koncern zbrojeniowy w Skar¿ysku zg³osi³ równie¿ wolne hale. Po ich
obejrzeniu dowiedzieliœmy siê, ¿e maj¹ ju¿ upatrzon¹ nieco inn¹ produkujê – oprawy oœwietleniowe i rowery. W póŸniejszych latach wykonywane by³y tam tak¿e du¿e kombajny kuchenne dla zak³adów gastronomicznych.
Dalszym etapem dzia³ania komisji by³ kombinat w Czarnej Wsi za
Bia³ymstokiem, po³o¿ony w piêknych starych lasach niedaleko od granicy z Bia³orusi¹. By³ to rozleg³y teren z daleko od siebie odsuniêtymi
budynkami o specyficznej kosztownej i materia³och³onnej konstrukcji,
koniecznej ze wzglêdu na produkcjê amunicji. Przedstawiono nam jeden
z pustych budynków o powierzchni ponad 2000 m2, uzbrojony we
wszystkie media i z dobrym dojazdem. Chcieliœmy tam ulokowaæ masow¹ produkcjê pralek wirnikowych, ale mieliœmy w¹tpliwoœci spowodowane za ma³¹ powierzchni¹ hali. Nasi rozmówcy, widz¹c nasze wahania,
poinformowali nas, ¿e na terenie kombinatu maj¹ jeszcze oko³o 20 takich
hal. Ostatecznie uruchomiono tam produkcjê roztrz¹saczy do nawozów.
Wieczorem, zasypiaj¹c w idealnej ciszy domu goœcinnego kombinatu,
dosz³a do mojej œwiadomoœci odpowiedŸ na jak¿e aktualne pytanie:
dlaczego nasz standard ¿yciowy tak siê stale obni¿a³? W tych lasach zainwestowano materia³y, z których mo¿na by³o wybudowaæ tysi¹ce
mieszkañ brakuj¹cych w Warszawie. Pocieszaj¹cy by³ jednak fakt, ¿e proces ten zosta³ nieco przyhamowany.
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Jesieni¹ 1958 roku wyjecha³em w s³u¿bowej delegacji do Niemieckiej
Republiki Demokratycznej. By³a to wymiana naukowo-techniczna w zakresie ma³ych silników elektrycznych miêdzy zjednoczeniami przemys³u
elektromaszynowego obu krajów. Saksonia, do której jecha³em, ju¿ przed
wojn¹ uchodzi³a za tradycyjnego producenta urz¹dzeñ powszechnego
u¿ytku z napêdem elektrycznym oraz elektrycznego sprzêtu motoryzacyjnego. Jakkolwiek zak³ady przemys³owe zosta³y powa¿nie zniszczone,
a znaczna czêœæ kadry przenios³a siê na Zachód, to jednak wysoka kultura
techniczna by³a jeszcze widoczna.
Po wstêpnej wizycie w centrali zjednoczenia w Berlinie zosta³em
skierowany do fabryki znajduj¹cej siê w ma³ym miasteczku w Saksonii,
w po³owie drogi miêdzy Lipskiem i Dreznem. Mimo ¿e by³o ju¿ kilkanaœcie lat po wojnie Niemcy Wschodnie wci¹¿ by³y izolowane od œwiata
zewnêtrznego, a poziom ¿ycia by³ niski. Ma³y prowincjonalny hotel,
wprawdzie jeszcze prywatny, mimo przymrozków nie mia³ ogrzewanych
pokoi. Jedzenie w restauracji hotelowej by³o bardzo marne, w przeciwieñstwie do obiadu, na który zosta³em zaproszony przez dyrekcjê
zak³adu. WyraŸne by³y dwa standardy ¿ycia obywateli: pañstwowy i prywatny.
Zosta³em przyjêty bardzo goœcinnie. Profil produkcji fabryki by³
zgodny z tym co mnie interesowa³o nic wiêc dziwnego, ¿e ³atwo siê
zrozumieliœmy na p³aszczyŸnie fachowej, tym bardziej, ¿e zna³em niemieck¹ literaturê dotycz¹c¹ maszyn elektrycznych. Moim bezpoœrednim
partnerem w rozmowach by³ szef biura konstrukcyjnego – in¿ynier
Hermann Kupfer. Na rozmowy przyby³ tak¿e emerytowany wysokiej
klasy specjalista fabryki KOMET w Turyngii, produkuj¹cej znane jeszcze
przed wojn¹, elektryczne maszynki do golenia i strzy¿enia, m³ynki do
kawy i inny sprzêt domowy. In¿ynier ten pracowa³ jako doradca w fabryce w Suhl. Obaj moi niemieccy rozmówcy stwierdzili, ¿e interesuj¹ca
nas dziedzina jest bardzo rozwojowa, ale w Europie brakuje odpowiedniej literatury technicznej dotycz¹cej tych zagadnieñ. H. Kupfer wspomnia³ nawet, ¿e zbiera materia³y do napisania wiêkszej pracy. Mia³em akurat przy sobie zabrane do korekty fragmenty napisanej wspólnie
z Tadeuszem Œliwiñskim ksi¹¿ki na ten temat. Przedstawi³em je, t³umacz¹c
nazwy poszczególnych rozdzia³ów. Rysunki oraz wzory matematyczne
nie wymaga³y t³umaczenia. Moi rozmówcy powiedzieli, ¿e to jest w³aœnie
to co jest potrzebne. H. Kupfer zaproponowa³, ¿e po przet³umaczeniu
ksi¹¿ki podj¹³by pracê redaktora wydania niemieckiego. Po uzgodnieniu
odpowiednich formalnoœci miêdzy Wydawnictwem Naukowo-Technicznym w Warszawie a Verlag Technik w Berlinie, ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona, a nastêpnie opracowana redakcyjnie przez H. Kupfera
z uwzglêdnieniem specyfiki normalizacji niemieckiej. Po wydaniu nie39
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mieckim ksi¹¿ka otrzyma³a korzystne recenzje w czasopismach technicznych szwedzkich, holenderskich i niemieckich (il. 22).
W latach 80. H. Kupfer zosta³ szefem koncernu elektrotechnicznego
Sachsenwerk w DreŸnie.

22. Zagraniczne recenzje wydania niemieckiego ksi¹¿ki

Wielkie kombinaty
Pracuj¹c w Instytucie Elektrotechniki, na stosunkowo krótki okres,
zosta³em skierowany wraz z grup¹ kolegów do pracy w laboratorium fabryki Wielkich Maszyn DOLMEL we Wroc³awiu. Wykonywane by³y tam
prototypy wolnoobrotowych silników pr¹du sta³ego do napêdu maszyn
wyci¹gowych w kopalniach wêgla na Œl¹sku.
W fabryce tej w owym czasie mo¿na by³o zaobserwowaæ zderzenie
siê dwóch procesów. Jeden wynika³ z ogromnej ambicji, wrêcz megalomanii, przyjêtych planów produkcyjnych, zak³adaj¹cych produkcjê
maszyn o wielkoœci nigdy jeszcze w Polsce nie realizowanej. Drugi wynika³ z organizacji, a w³aœciwie jej braku. Nikt nie panowa³ nad realn¹
sytuacj¹ zak³adu, w którym jedynym elementem wystêpuj¹cym w nadmiarze by³y zasoby ludzkie. Dyrektorem technicznym fabryki by³ mój znajomy sprzed wojny, pracuj¹cy wówczas w szwedzkiej firmie ASEA
w Warszawie, in¿ynier Jaroszyñski. By³ to wysokiej klasy fachowiec, ale
rzeczywistoœæ by³a nieub³agana. Fakty chwilami by³y groteskowe. Pod40
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czas badania musieliœmy przeci¹¿yæ cieplnie agregaty zasilaj¹ce laboratorium, w których zagnieŸdzi³y siê szczury. Pod wp³ywem wzrostu temperatury szczury te zaczê³y uciekaæ przez wiruj¹ce maszyny. Nast¹pi³y
w nich zwarcia i awarie. Czasami badane przez nas silniki by³y tak du¿e,
¿e aby zmierzyæ ich prêdkoœæ obrotow¹ trzeba by³o stawaæ na drabinach
podtrzymywanych przez kolegów. Nie obowi¹zywa³y ¿adne przepisy
bezpieczeñstwa. Wszêdzie potrzebna by³a improwizacja, której szczêœliwie Polakom nie brakowa³o. Improwizacja ta by³a jednak kosztowna,
obni¿a³a wielokrotnie wydajnoœæ, a tym samym przek³ada³a siê na stale
malej¹ce zarobki w stosunku do Zachodu.
Kilka razy by³em w kombinacie chemicznym w Kêdzierzynie w celu
wziêcia udzia³u w badaniach du¿ych silników przys³anych z Czechos³owacji. Sytuacja, któr¹ tam zasta³em, by³a podobna do tej z Wroc³awia.
Ogromne inwestycje na du¿ym obszarze stwarza³y ogólne wra¿enie podstawowego braku organizacji i marnotrawstwa. Na terenie budowy nie
by³o utwardzonych dróg. Sprzêt techniczny, a zw³aszcza samochody ciê¿arowe, niejednokrotnie bardzo przeci¹¿one, grzêz³y w b³ocie i wertepach. M³odzi kierowcy, si³¹ rzeczy ma³o doœwiadczeni i s³abo przeszkoleni, powodowali szybkie niszczenie siê pojazdów. Wszêdzie
walaj¹ce siê ogromne iloœci niszczonego przez pojazdy drewna i pogubionych worków z cementem skamienia³ym od deszczu. Wszystko to
w porównaniu ze znan¹ mi sytuacj¹ braku najprostszych materia³ów
w odbudowuj¹cej siê ze zniszczeñ wojennych wsi polskiej robi³o
przygnêbiaj¹ce wra¿enie. By³y to dwa nie pasuj¹ce do siebie œwiaty. Ci
sami m³odzi ludzie, którym system pozwala³ na niszczenie setek metrów
szeœciennych drewna, po powrocie do domu nie mieli czêsto kawa³ka
deski do naprawienia stodo³y. Ponadto system niszczy³ ich wrodzone
ch³opskie cechy – szacunek do darów, które dawa³a im natura.
Najszybciej ulegali tej demoralizacji m³odzi ludzie z rodzin nie maj¹cych
w³asnej ziemi – przyszli robotnicy PGR.
Mimo ¿e wiêkszoœæ pracy zawodowej spêdzi³em w ma³ych zak³adach,
mia³em jednak równie¿ doœwiadczenie w pracy w wielkich hutach
zag³êbia Ruhry, na krótko przed ich wojennym zniszczeniem. Zdawa³em
sobie sprawê, ¿e oszczêdnoœæ i gospodarnoœæ by³a Ÿród³em niemieckiej
potêgi, której nam brakowa³o i zazdroœci³em im.
Realizacja wielkiego przemys³u w Polsce mog³a tylko cieszyæ, ale
niedoci¹gniêcia uwa¿ane za przejœciowe, budzi³y we mnie ju¿ wówczas
w¹tpliwoœci potêguj¹ce siê w miarê up³ywu lat.
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Udzia³ w pracach RWPG
Instytut Automatyki PAN, gdzie pracowa³em od 1961 r. mia³ bliskie
kontakty ze swoim odpowiednikiem w Akademii Nauk ZSRR – Instytutem Automatyki i Telemechaniki, spe³niaj¹cym istotn¹ rolê w radzieckiej technice kosmicznej. Wspó³praca nasza dotyczy³a jednak tylko
wybranych dzia³ów niezwi¹zanych z t¹ technik¹, g³ównie elementów
pomiarowych i napêdowych.
W po³owie lat 60. powsta³ w ramach RWPG zespó³, którego zadaniem
by³o badanie nowych zjawisk fizycznych wykorzystywanych w budowie
elementów automatyki. W pracach zespo³u uczestniczyli przedstawiciele
instytutów naukowych zajmuj¹cych siê automatyk¹ w akademiach nauk
wszystkich europejskich krajów socjalistycznych. Strona polska reprezentowana by³a przez Instytut Automatyki oraz niektóre oœrodki uczelni
zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹. Sekretarzem zespo³u zosta³ doktor Zbigniew
Dunajski znaj¹cy dobrze jêzyk rosyjski.
Pierwsze zebranie zespo³u odby³o siê w Moskwie w grudniu 1965
roku. W sk³ad delegacji polskiej poza mn¹ i doktorem Z. Dunajskim
z Instytutu Automatyki, wszed³ jeszcze przedstawiciel z Wydzia³u Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjechaliœmy poci¹giem. Podró¿ trwa³a
kilkanaœcie godzin. Wagony by³y wygodniejsze, bo szersze od naszych.
Ju¿ za Bugiem na Bia³orusi mo¿na by³o obserwowaæ ogromne obszary
nie uprawianej ziemi.
Hotel znajdowa³ siê w ogromnym wie¿owcu, podobnym do naszego
Pa³acu Kultury w Warszawie. Wykorzystanie przestrzeni i wyposa¿enie
by³o, jak na hotel, bardzo rozrzutne i przypomina³o hotele z dziewiêtnastego wieku. Widaæ by³o, ¿e wzory czerpano (z braku innych) z pa³aców carskich.
Obrady rozpoczê³y siê nastêpnego dnia w sali konferencyjnej hotelu,
w którym mieszkaliœmy. W przeciwieñstwie do kosztownych, rzeŸbionych i inkrustowanych mebli, wyposa¿enie audiowizualne – w postaci
przezroczy i g³oœników – by³o prymitywne.
Gospodarzami byli rosyjscy profesorowie z Instytutu Akademii Nauk
ZSRR, sympatyczni specjaliœci wysokiej klasy. Na wstêpie poinformowali nas, ¿e niestety nie bêdziemy mogli zapoznaæ siê z pracami ich
Instytutu ze wzglêdu na remont tego dzia³u. Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e
jest to tylko wybieg, poniewa¿ prace tam prowadzone by³y œciœle tajne.
Zaufanie do przedstawicieli krajów socjalistycznych by³y bardzo
ograniczone, zw³aszcza w przypadku nowoczesnej techniki lotów kosmicznych, którymi zajmowa³ siê Instytut.
Konferencja mia³a trwaæ tydzieñ: cztery dni robocze, pi¹ty dzieñ
uzgodnieñ i podpisania protoko³u, sobota i niedziela wolne. Jadaæ mogliœ42
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my w restauracji hotelowej. Mimo ¿e to by³ hotel piêciogwiazdkowy,
ceny w restauracji by³y niewspó³miernie niskie i bez problemu mieœci³y
siê w naszej diecie rublowej. Hotel znajdowa³ siê w samym centrum
miasta przy dworcu Jaros³awskim.
W programie obrad ka¿dego dnia znajdowa³o siê wyg³oszenie kilku
referatów i dyskusja nad nimi. W obradach uczestniczyli przedstawiciele
6 krajów (ZSRR, Polska, Wêgry, NRD, Czechos³owacja i Bu³garia).
Rumunia, w oparciu o politykê wiêkszej niezale¿noœci, nie przewiduj¹c
korzyœci zwi¹zanych z kongresem, zrezygnowa³a z udzia³u.
Przedstawiciele ka¿dego kraju zg³osili przeciêtnie 2 – 3 referaty, œrednio wiêc w ci¹gu dnia konferencji wyg³aszano oko³o 4 referatów. Referaty wyg³aszane by³y po rosyjsku, a przeciêtny czas prezentacji wynosi³
30 minut. Wiêkszoœæ czasu obrad przeznaczono na dyskusjê. Problem
jednak tkwi³ w tym, ¿e ka¿dy z referatów dotyczy³ w¹skiej specjalnoœci,
czêsto nowych jeszcze i ma³o znanych zjawisk fizycznych. Praktycznie
nie by³o dwóch referatów z tego samego zakresu. Dyskusja, je¿eli
w ogóle by³a mo¿liwa, mog³a mieæ jedynie bardzo ogólny charakter. Mój
referat dotyczy³ specjalistycznych problemów silników z drukowanym
uzwojeniem. Jeszcze w domu, gdy przygotowywa³em siê do wyg³oszenia
referatu w jêzyku rosyjskim, ojciec przypadkowo us³ysza³ moje próby,
zwróci³ mi uwagê, ¿e Ÿle akcentujê s³owa i zaznaczy³ mi w tekœcie akcentowane sylaby. Mimo starannych przygotowañ, mój referat nie wywo³a³
wiêkszej dyskusji.
Jak ju¿ wspomnia³em merytoryczna czêœæ obrad nie zajmowa³a zbyt
wiele czasu. Znacznie ciekawsze by³y ogólne dyskusje dotycz¹ce sytuacji
ekonomicznej w poszczególnych krajach, odbywaj¹ce siê ju¿ w mniejszych grupach w prywatnych pokojach hotelowych. Najczêœciej narzekano na standard ¿yciowy – nieporównanie ni¿szy ni¿ w krajach zachodnich, które bior¹cy w obradach przedstawiciele nauki mieli okazjê poznaæ
w trakcie swych wyjazdów zagranicznych.
Naj³atwiej by³o wierzyæ, ¿e wypracowany dochód poszczególnych
krajów socjalistycznych jest za darmo wywo¿ony. Przedstawiciele mniejszych krajów byli przekonani, ¿e pracuj¹ na rzecz ZSRR. Rosjanie natomiast, obserwuj¹c biedê ludnoœci Zwi¹zku Radzieckiego, z ca³¹ szczeroœci¹ uwa¿ali, ¿e to oni w³aœnie utrzymuj¹ wy¿sz¹ stopê ¿yciow¹ mieszkañców krajów satelitarnych. Stanowisko Niemców, Czechów i Wêgrów
by³o bardziej elastyczne, co prawdopodobnie wynika³o z czêstszych kontaktów z Zachodem. Widzieli oni jeszcze inne przyczyny problemów,
o których jednak g³oœno nie wspominali – w domyœle system komunistyczny. Natomiast Bu³garzy, a zw³aszcza Rosjanie, nie mieli pretensji do
systemu, który akceptowali, a tylko do wrogów ze œwiata zewnêtrznego.
My, jako Polacy, mieliœmy w³asne doœwiadczenia. Mój kolega (Dunajski)
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bêd¹c zupe³nie ma³ym dzieckiem zosta³ w 1940 roku wywieziony wraz
z matk¹ na Syberiê. Opowiada³ mi, ¿e w szkolnej lepiance nie by³o
zeszytów, a pisaæ litery uczyli siê na starych zadrukowanych gazetach,
które nie zosta³y wczeœniej zu¿yte do skrêcania papierosów. Mia³ za to
okazjê dobrze poznaæ jêzyk, który mu teraz pomaga³ w czynnym udziale
w konferencji.
Interesuj¹cy by³ ostatni dzieñ obrad, przeznaczony na pisanie protoko³u. Robili to oczywiœcie Rosjanie, ju¿ choæby z tego powodu, ¿e
najlepiej znali jêzyk. Ponadto byli biegli w redagowaniu dokumentów,
w których im mniej siê dzia³o w rzeczywistoœci, tym forma by³a bogatsza
i d³u¿sza, zw³aszcza ocena dokonañ i plany na przysz³oœæ.
Uroczystoœæ podpisania protoko³u odby³a siê podczas wieczornego
bankietu, na którym nie mog³o zabrakn¹æ ani jedzonego ³y¿kami czarnego kawioru, ani szampana i oczywiœcie wódki.
Nastêpnego dnia przewodnicz¹cy delegacji otrzymali ³adnie oprawiony dokument potwierdzaj¹cy wyniki wspó³pracy w ramach RWPG
i ¿egnali siê do nastêpnego spotkania, które mia³o siê odbyæ za rok
w innym kraju.
Nastêpne spotkanie zorganizowano na pocz¹tku paŸdziernika 1966
roku w Warnie. Z moskiewskiej konferencji Bu³garzy wyci¹gnêli
wniosek, ¿e nadmiar czasu wolnego, wynikaj¹cy ze skrócenia dyskusji,
najlepiej bêdzie mo¿na wykorzystaæ w kurorcie Z³ote Piaski w pobli¿u
Warny, zw³aszcza ¿e pocz¹tek paŸdziernika nad morzem Czarnym jest
jeszcze ciep³y. Poznaliœmy siê ju¿ lepiej i dyskusje kuluarowe sta³y siê
bardziej ¿yciowe. Zastanawialiœmy siê g³ównie nad tym, co warto kupiæ
i gdzie, a Bu³garzy okazali siê pod tym wzglêdem bardzo cennymi
gospodarzami.

Tworzenie siê przemys³u automatyki
Na pocz¹tku lat 60. w naszym kraju zaczê³y siê wyczerpywaæ proste
metody zwiêkszenia produkcji, polegaj¹ce na zwiêkszeniu zatrudnienia
i wykorzystuj¹ce malej¹cy rezerwuar si³y roboczej na wsi. Nale¿a³o wiêc
szukaæ metod wzrostu wydajnoœci pracy przez usprawnienia w organizacji i technologii produkcji. Sposoby te znacznie wczeœniej zosta³y wykorzystane w gospodarce kapitalistycznej, w której nacisk by³ po³o¿ony na
specjalizacjê produkcji i kooperacjê, zw³aszcza z ma³ymi przedsiêbiorstwami.
W systemie komunistycznym by³o odwrotnie. W koñcu lat 50. zosta³y
zlikwidowane prywatne ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, a nastêpnie ich
resztki zreorganizowane w spó³dzielnie i tzw. przemys³ terenowy. W ten
sposób by³y one sukcesywnie w³¹czane, jako jednostki pomocnicze, do
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du¿ych przedsiêbiorstw pañstwowych. System taki tworzy³ sztywne
struktury, czu³e na nawet drobne zak³ócenia, zw³aszcza w kooperacji. Nie
zdaj¹c sobie sprawy z tego g³ównego mankamentu, jako g³ówny œrodek
zaradczy zmierzaj¹cy do poprawienia wydajnoœci przyjêto proces mechanizacji i automatyzacji.
W koñcu 1963 roku zosta³o powo³ane nowe Zjednoczenie Przemys³u
Precyzyjnego, w którym z koniecznoœci zgromadzono du¿e przedsiêbiorstwa pañstwowe (bo tylko takie by³y) wytwarzaj¹ce elementy
pomiarowe, napêdowe oraz, ogólnie bior¹c, zwi¹zane z mechanik¹ precyzyjn¹.
Jako przedstawiciel PAN zosta³em powo³any na cz³onka Rady
Naukowo-Technicznej do spraw Automatyki i Aparatury Pomiarowej
tego¿ Zjednoczenia. W nastêpnych latach zosta³em cz³onkiem Zespo³u
Automatyzacji Komitetu Nauki i Techniki.
W obydwu tych gremiach, podobnie jak w ka¿dym ustroju, dominowa³y zasady biurokratyczne. Niezale¿nie od uruchamiania produkcji
elementów automatyki dla poszczególnych fabryk przemys³u elektromaszynowego, w biurach projektów powstawa³y ca³e uk³ady automatyki,
na podstawie w³asnych opracowañ. Jedn¹ z pierwszych by³a nowo
budowana fabryka silników elektrycznych w Tarnowie. Brakowa³o jednak pewnych specjalistycznych maszyn z importu, np. do uzwajania.
W zwi¹zku z tym przypominam sobie moj¹ wizytê w jednej z fabryk
wytwarzaj¹cych silniki do lodówek w setkach tysiêcy sztuk rocznie.
By³em wówczas na organizowanej przez Politechnikê Warszawsk¹ konferencji naukowo-technicznej odbywaj¹cej siê w Kazimierzu nad Wis³¹.
W ramach konferencji przewidziano zwiedzenie znajduj¹cej siê
w pobli¿u wy¿ej wspomnianej fabryki. Profesor Dubicki poprosi³ mnie
o zaopiekowanie siê, równie¿ w charakterze t³umacza, zaproszonym
z Anglii profesorem Rocklifem z Politechniki w Bristolu.
Zwiedzaliœmy fabrykê dosyæ dok³adnie. Zastosowano w niej nowoczesne obrabiarki, kupione na Zachodzie. W fabryce panowa³ porz¹dek,
a zwykle jego brak by³ s³ab¹ stronê naszych hal produkcyjnych. Tempo
prac wykonywanych rêcznie by³o du¿e, co zwróci³o nasz¹ szczególn¹
uwagê w nawijalni uzwojeñ silników. Pracowa³y tam kobiety, które
z wielk¹ wpraw¹ i szybkoœci¹ przy pomocy m³otków formowa³y tzw.
po³¹czenia czo³owe. Gdy wychodziliœmy z nawijalni profesor Rocklif
powiedzia³: macie cierpliw¹ klasê robotnicz¹, gdyby u nas w Anglii by³o
wymagane tak wysokie tempo pracy, zw³aszcza dla kobiet, by³by od razu
strajk. Po zakoñczeniu wêdrówki zostaliœmy zaproszeni do sto³ówki na
kawê, a potem do sali konferencyjnej, gdzie czeka³ na nas dyrektor
pytaj¹cy o wra¿enia. Uczestnikom wycieczki, któr¹ stanowili in¿ynierowie, specjaliœci tej bran¿y, zak³ad siê podoba³. Na zakoñczenie dyrektor
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prosi³ o opiniê profesora z Anglii. Gdy mu przet³umaczy³em pytanie
odpowiedzia³ dyplomatycznie, ¿e fabryka ma bardzo dobr¹ i cierpliw¹
za³ogê.
Niska wydajnoœæ naszych fabryk mog³a mieæ ró¿ne przyczyny.
Fabryka mechaniki precyzyjnej na Œl¹sku, z któr¹ mia³em bliski kontakt,
importowa³a ze Szwajcarii znaczne iloœci elementów do swojej produkcji.
Wykonywa³a równie¿ pewne ma³e przek³adnie zêbate, które mog³y tam
znaleŸæ zastosowanie. Szwajcarzy przes³ali potrzebne wzory i prosili
o kalkulacjê cenow¹. Polscy in¿ynierowie opracowali kalkulacjê, która
w ich mniemaniu by³a niezwykle niska, jednak ku wielkiemu swemu
zdziwieniu dowiedzieli siê, ¿e proponowana cena by³a o rz¹d wielkoœci
wy¿sza ni¿ ceny zachodnich dostawców. Problem le¿a³ w tym, ¿e
w Polsce ka¿dy z¹bek ko³a by³ osobno wcinany na drogich maszynach,
podczas gdy na Zachodzie ca³e ko³o zêbate by³o wykonywane od jednego
uderzenia na prasie w precyzyjnym i specjalnym wykrojniku. Polacy
powiedzieli, ¿e gdyby otrzymali taki wykrojnik, mogliby przek³adnie
wykonaæ. Jednak z dalszej rozmowy wynik³o, ¿e przy takiej technologii
potrzebny jest materia³ u nas nie produkowany. Gdybyœmy sprowadzili
taki materia³, to ca³e przedsiêwziêcie straci³oby sens techniczny, bo dla
nas zosta³oby tylko uderzenie na prasie.
Podane wy¿ej przyk³ady wykazuj¹ niedostatek w nad¹¿aniu za technik¹ œwiatow¹, spowodowany brakiem odpowiedniej kooperacji w kraju
i za granic¹. Ta przyczyna nie by³a jednak brana pod uwagê przez ówczesnych decydentów, a jako g³ówny œrodek zaradczy przewidywano
rozbudowê w³asnego zaplecza naukowo-badawczego.
W koñcu lat 60. przemys³ polski znajdowa³ siê w fazie pocz¹tkowej
pierwszego stopnia automatyzacji. Istniej¹cy przemys³ maszynowy by³
w stanie zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ i iloœæ stosunkowo prostych elementów, a przy bardziej skomplikowanych wyrobach wymaga³ jedynie
przejœciowej kooperacji zagranicznej. Problem polega³ jednak na tym, ¿e
wbrew rzeczywistej sytuacji, partyjni decydenci zak³adali pogoñ za
czo³ówk¹ œwiatow¹. Zapominaj¹c o tym, ¿e o znalezieniu siê w czo³ówce
œwiatowej decyduje poziom przemys³u, a nie najbardziej ambitna tematyka badawcza – na ogó³ ma³o przydatna dla krajowego przemys³u. Efekty
tego by³y widoczne od lat w postaci niemo¿noœci wdro¿enia nowych
opracowañ do przemys³u. Inna sprawa, ¿e najs³absz¹ stron¹ tych opracowañ by³ brak technologii. Tworzy³a siê luka miêdzy poziomem przemys³u, a tematyk¹ badawcz¹ zaplecza naukowego. Lukê tê starano siê
zape³niæ licencjami zagranicznymi. Licencje jeszcze bardziej odcina³y
przemys³ od zaplecza naukowego, staj¹c siê w przysz³oœci Ÿród³em frustracji naukowców i ich poczucia ni¿szoœci wobec ludzi pracuj¹cych
w przemyœle. Nie mówi¹c ju¿ o podwójnych kosztach: po pierwsze
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– dewizowych koniecznych na zakup licencji, a po drugie – niezbêdnych
na utrzymanie wielkiego zaplecza naukowego, którego praca stawa³a siê
ma³o przydatna.
W 1971 roku w kraju pojawi³y siê ogromne, jak na polskie mo¿liwoœci, kredyty zagraniczne, rozdzielane hojn¹ rêk¹ – przede wszystkim
w przemyœle elektromaszynowym. Równie¿ w sprawie ma³ych silników
zapad³a w miêdzyczasie decyzja zakupu w Japonii licencji na zbudowanie
w Polsce, nieuzasadnionej, jak na nasze warunki i potrzeby, zautomatyzowanej fabryki ma³ych silników.
Na usprawiedliwienie fascynacji tymi kredytami wp³ywa³o chroniczne niedoinwestowanie polskiego przemys³u, wynikaj¹ce zarówno ze
zniszczeñ wojennych, jak i wielkich, czêsto nadmiernie wymuszanych,
zadañ produkcyjnych w stosunku do mo¿liwoœci bazy wytwórczej. Jeden
z dyrektorów fabryki kabli, któremu zarzuca³em nadmierne zakupy,
moim zdaniem zbêdnych urz¹dzeñ technologicznych, powiedzia³: Jak
móg³bym siê wyt³umaczyæ przed za³og¹, ¿e nie wyda³em pieniêdzy na
zakupy maszyn, które unowoczeœniaj¹ pracê, czyni¹c j¹ l¿ejsz¹ i szybsz¹?
W sytuacji, gdy dolary spada³y z nieba, rzeczywiœcie sprawy tej nie
mo¿na by³o wyt³umaczyæ na szczeblu zak³adu.
W tym miejscu trzeba napisaæ kilka s³ów wyjaœnienia. Przyczyny
postêpowania ludzi zwykle tkwi¹ korzeniami w przesz³oœci. Dlaczego
zakupy licencyjne znajdowa³y tylu zwolenników w Polsce, a znacznie
mniej w NRD i Czechos³owacji? Wynika to z tradycji. Technicy w tamtych krajach mieli zaufanie do swoich umiejêtnoœci, poniewa¿ ca³y cykl
produkcyjny – od prac badawczych do wdro¿eñ – by³ od dawna tam opracowywany. W Polsce w takiej sytuacji znajdowa³ siê jedynie przemys³
metalowy, maj¹cy przesz³o stuletni¹ tradycjê. St¹d mo¿na siê by³o spodziewaæ wiêkszego zaufania do w³asnych konstrukcji, np. traktorów,
maszyn rolniczych obrabiarek itp., ni¿ do licencji.

Roboty przemys³owe
Tematyka robotów przemys³owych by³a kontynuacj¹ automatyki przemys³owej, któr¹ zajmowa³em siê wczeœniej w Niemczech Zachodnich.
Na pocz¹tku grudnia 1985 r. odbywa³o siê Sympozjum Robotów
Przemys³owych w Tokio, na które zosta³ przyjêty mój referat. Doœæ póŸno
zg³osi³em chêæ uczestnictwa i czêœæ kosztów delegacji musia³em pokryæ
sam. W podobnej sytuacji, aczkolwiek z innego powodu, znalaz³ siê profesor Adam Morecki, delegowany przez Politechnikê Warszawsk¹.
Trzydniowa konferencja robotów przemys³owych by³a po³¹czona
z wystaw¹ i zwiedzaniem zak³adów przemys³owych produkuj¹cych roboty. Zwiedziliœmy równie¿ zak³ady, w których roboty pracowa³y zastê47
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puj¹c ludzi. By³o to nies³ychanie interesuj¹ce. Japonia by³a w czo³ówce
w tej dziedzinie. Poœród wielu nowoœci szczególnie mnie zainteresowa³
ma³y pojazd elektryczny s³u¿¹cy do automatyzacji transportu wewnêtrznego w halach produkcyjnych. Jego ruch by³ sterowany przy pomocy
taœmy odblaskowej przyklejonej do pod³ogi. Pojazdy tego typu maj¹
wbudowany uk³ad œledz¹cy, przekazuj¹cy informacje od taœmy do uk³adu
kieruj¹cego. W omawianym przypadku by³ to uk³ad konwencjonalny,
dzia³aj¹cy podobnie do kierownicy w samochodzie. Wpad³em wówczas
na pomys³, ¿e mo¿na zastosowaæ elektroniczne sterowanie osi napêdowej
sk³adaj¹cej siê z dwu niezale¿nych silników krokowych. Rozwi¹zanie
takie by³oby szczególnie korzystne, gdy pojazd jest platform¹ monta¿ow¹
w ci¹gu technologicznym. Pojazd taki zosta³ zbudowany w nastêpnych
latach w IBIB uzyskuj¹c odpowiednie patenty (il. 23).

23. Prototyp pojazdu z uk³adem œledz¹cym, wykonany w IBIB

Istotn¹ cech¹ stosunków pracy w Japonii by³a du¿a sztywnoœæ jej
struktury zatrudnienia. Najczêœciej pracownik zatrudniony by³ w jednej,
zw³aszcza du¿ej, firmie przez ca³e ¿ycie. Awans zale¿y g³ównie od sta¿u
pracy, w mniejszym zaœ stopniu od cech pracownika. W efekcie japoñscy
pracownicy s¹ œciœle emocjonalnie zwi¹zani z firm¹ i tym samym identyfikacja wspólnych interesów jest silna. Przez okres prawie 30 lat po
wojnie robotnik japoñski by³ tani, mieszka³ w „bambusowych” domkach.
W jednej izbie mieszka³a ca³a rodzina, a na noc z szaf w œcianie wyj48
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mowa³o siê na pod³ogê poœciel. W dzieñ meble by³y niepotrzebne, jad³o
siê w kucki przy niskim stole. Urlopy by³y bardzo krótkie. O konkurencyjnoœci gospodarki decyduje jednak wydajnoœæ robotnika, a nie jego
„tanioœæ”. Jak nam mówili profesorowie, Japonia dziêki zgromadzonym
kapita³om by³a w stanie inwestowaæ w automatyzacjê i robotyzacjê, podnosz¹c wydajnoœæ i jednoczeœnie zwiêkszaj¹c p³ace.
Has³a rzucane w swoim czasie przez Lecha Wa³êsê o budowie drugiej
Japonii w Polsce nie mia³y w rzeczywistoœci ¿adnego uzasadnienia.
System komunistyczny spowodowa³ niemal ca³kowity zanik poczucia
wspólnoty pracownika z przedsiêbiorstwem, wskutek eliminacji pojêcia
zysku. Tak wa¿na w cz³owieku potrzeba osobistej motywacji dzia³ania
zosta³a zast¹piona abstrakcyjnym pojêciem planu i to odniesionym do
dalekiej przysz³oœci, a realnie fa³szowanym w sprawozdaniach.
Po skoñczeniu sympozjum i wystawy musieliœmy zostaæ w Japonii
jeszcze prawie dwa tygodnie, oczekuj¹c na przyp³yniêcie statku.
W czasie trzydniowej powrotnej podró¿y statkiem po Pacyfiku wymieniliœmy z Moreckim swoje wra¿enia. Dystans dziel¹cy nasz kraj od
techniki œwiatowej zosta³ szczególnie silnie uwidoczniony na wystawie
w Tokio. Ka¿dy z nas patrzy³ na ten problem nieco inaczej. Z punktu
widzenia naukowego, politechniki nasze mog³y w stosunkowo krótkim
czasie opanowaæ tê tematykê. Potrzebna by³a jednak informacja o nowoœciach uzyskiwana z udzia³u w sympozjach i wystawach miêdzynarodowych oraz literatury. Tym w³aœnie chcia³ zaj¹æ siê prof. Morecki i co
w póŸniejszych latach znakomicie mu siê uda³o.
Dla mnie, jako dla konstruktora, przeniesienie tej techniki do kraju
wydawa³o siê trudniejsze. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e trzeba bêdzie
rozpocz¹æ budowê mo¿liwie uniwersalnych prototypów. Pierwsze
postanowienia w tym zakresie podjêliœmy wspólnie jeszcze na statku,
mimo innych dodatkowych atrakcji wynikaj¹cych z silnego sztormu.
Po powrocie zdecydowaliœmy siê na wykonanie krajowego prototypu.
Jako elementy napêdowe przyj¹³em silniki krokowe
Czêœæ mechaniczn¹, sk³adaj¹c¹ siê z obudowy i przek³adni, wykona³
zespó³ A. Moreckiego z Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW. UdŸwig czêœci chwytnej robota (il. 24) za³o¿yliœmy na 2 kg,
a operacyjn¹ d³ugoœæ ramienia (il. 25) – oko³o 1 m. Robot zosta³ przebadany w laboratorium Instytutu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej. Dok³adny opis wraz z rysunkami, fotografiami i parametrami robota zosta³ zg³oszony w referacie wys³anym na VIII Sympozjum Robotów
Przemys³owych w Stuttgarcie w 1978 roku. Robot nasz, jak przypuszczaliœmy, by³ pierwszym takim urz¹dzeniem z napêdem silnikami krokowymi. Jednak na Sympozjum Robotów Przemys³owych w Nottingham
(Anglia) w 1976 roku spotkaliœmy siê z podobnym rozwi¹zaniem angielskiej firmy obrabiarkowej.
49
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24. Czêœæ chwytna ramienia robota

25. Ramiê robota o 3 stopniach swobody
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Na tym sympozjum dowiedzia³em siê w rozmowie z przedstawicielem du¿ego koncernu obrabiarkowego, co by³o dla mnie zaskoczeniem, ¿e Polska by³a w tym roku najwiêkszym importerem obrabiarek
w œwiecie. Musia³y iœæ na to ogromne pieni¹dze. Jak zosta³y one wykorzystane, okaza³o siê to w nastêpnej, zakoñczonej wielkim kryzysem,
dekadzie.
Jednoczeœnie z budow¹ prototypu robota prowadzi³em rozeznanie
mo¿liwoœci zastosowania tej techniki w Polsce. Na koszty inwestycyjne
sk³ada siê nie tylko koszt samych robotów, ale przede wszystkim
wielokrotnie go przewy¿szaj¹ce koszty dostosowania przedsiêbiorstwa
pod wzglêdem mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego.
W tym zakresie w polskich przedsiêbiorstwach istnia³y powa¿ne
zapóŸnienia. Stosunkowo najlepiej przygotowany do zastosowania techniki robotów by³, dobrze mi znany, przemys³ elektrotechniczny. Tam te¿
rozpocz¹³em wstêpne rozmowy. Publikowa³em równie¿ w kraju informacje o tej nowej technice (il. 26).

26. Publikacja informacyjna o technice robotów
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In¿ynieria medyczna
Z inicjatywy profesora Macieja Na³êcza, który by³ pionierem in¿ynierii biomedycznej w PAN, w Konstancinie w ramach prowadzonego
przeze mnie Zak³adu Biomechaniki powsta³a wspólna pracownia Instytutu Biocybernetyki oraz Stocer.
Opracowany tam wózek inwalidzki mia³ element sterowania w postaci ma³ej dŸwigienki umieszczonej na porêczy fotela (il. 27).
Umo¿liwia³o to kierowanie pojazdem inwalidzie posiadaj¹cym zaledwie

27. Wózek inwalidzki sterowany dŸwigni¹

szcz¹tkowe mo¿liwoœci ruchu d³oni lub ruchem g³owy (il. 28) w przypadku przeniesienia dŸwigienki pod brodê. Po dok³adnym przebadaniu
prototypów tych wózków w warunkach klinicznych, w Ministerstwie
Zdrowia zosta³a podjêta decyzja o uruchomieniu ich produkcji. Wykonanie pierwszej serii (100 sztuk) planowane by³o w 1980 roku. Parametry
pojazdów by³y równorzêdne z osi¹ganymi przez wózki produkowane
52
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28. Wózek inwalidzki sterowany ruchem g³owy

w krajach zachodnich. Przek³adnie mechaniczne produkowano w ramach
kooperacji w prototypowni zak³adów lotniczych, co spowodowa³o dodatkowy wzrost kosztów. W 1980 roku wyst¹pi³ kryzys ekonomiczny
i Ministerstwo zmuszone zosta³o do ograniczenia liczby wózków do
oko³o 20 sztuk. Zosta³y one rozes³ane do klinik ortopedycznych i udostêpnione niektórym inwalidom z niedow³adem koñczyn.
Pierwsze dobrze dzia³aj¹ce wózki inwalidzkie da³y nadziejê ludziom
z niedow³adem koñczyn. Móg³ to byæ zasadniczy zwrot w ich ¿yciu
poniewa¿ umo¿liwia³ samodzielne poruszanie siê.
53
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G³ówne czêœci takiego wózka stanowi¹ elementy elektryczne. W latach dziewiêædziesi¹tych zosta³a uruchomiona produkcja doœwiadczalna
w Instytucie Elektrotechniki (il. 29). Produkcjê seryjn¹ uruchomi³o kilka
zak³adów elektrotechnicznych w Polsce.

29. Prototyp pojazdu elektrycznego

In¿ynieria rehabilitacyjna
Innym powa¿nym problemem w owym czasie by³o d³ugie przebywanie w szpitalu ludzi sparali¿owanych, którzy w³aœciwie nie wymagali
ju¿ leczenia szpitalnego, ale pozostawali w nim ze wzglêdu na niemo¿noœæ opieki w domu. Prof. Marian Weiss zdawa³ sobie dobrze spra54
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wê, ¿e koszt pobytu w szpitalu by³ wielokrotnie wy¿szy ni¿ w domu.
W gruncie rzeczy problem polega³ na umo¿liwieniu pielêgnacji w warunkach domowych czêœciowo sparali¿owanego cz³owieka, nieraz bardzo
ciê¿kiego, przez jedn¹ osobê, np. bêd¹c¹ ju¿ w starszym wieku ¿onê.
Potrzebne do tego by³y odpowiednie urz¹dzenia pomocnicze. Dla ruchu
poziomego – elektryczny wózek inwalidzki, dla ruchu pionowego – wci¹garka z napêdem elektrycznym. Mieszkanie chorego powinno te¿ byæ
odpowiednio zaprojektowane – szerokie futryny drzwiowe, umo¿liwiaj¹ce wjazd wózkiem do pokoi, a zw³aszcza ³azienki, odpowiednie konsole
do zawieszenia wci¹garki nad ³ó¿kiem i wann¹ oraz specjalna instalacja
elektryczna. W sprawie budowy kilku takich mieszkañ w powstaj¹cych
nowych blokach M. Weiss porozumia³ siê z architektem – profesor Halin¹
Skibniewsk¹. Moim zadaniem by³o opracowanie i wykonanie wci¹garki
z napêdem elektrycznym wyposa¿onej w odpowiednie uchwyty do prze³o¿enia inwalidy na wózek, przy za³o¿eniu, ¿e do obs³ugi tych czynnoœci
wystarczy jedna osoba. Tego rodzaju urz¹dzenia pomocnicze by³y ju¿
stosowane w krajach zachodnich, w których potrafiono liczyæ koszty
w s³u¿bie zdrowia.
Wci¹garkê o nowoczesnych mo¿liwoœciach sterowania prêdkoœci
podnoszenia i opuszczania inwalidy o maksymalnej masie 125 kg zbudowaliœmy w krótkim czasie (il. 30). Próby kliniczne przeprowadzono na
oddziale ortopedii w Konstancinie.
Dotychczas przy pielêgnacji w szpitalu sparali¿owanego pacjenta – do
jego uniesienia znad ³ó¿ka – musia³y byæ zatrudnione jednoczeœnie czêsto cztery pielêgniarki, a pi¹ta zmienia³a przeœcierad³o i obmywa³a chorego. Przy stosowaniu wyci¹gu do obs³ugi wystarcza³a jedna osoba. Po
ukoñczeniu szpitalnych badañ, ku naszemu zdziwieniu, otrzymaliœmy
oficjaln¹ informacjê od prze³o¿onej pielêgniarek, ¿e wyci¹g nie zda³
egzaminu. W rzeczywistoœci chodzi³o (czego siê domyœlaliœmy) o to, ¿e
kilka pielêgniarek nale¿a³oby zwolniæ z pracy, jako zbêdne. Niestety inicjator tych badañ – profesor M. Weiss – ju¿ nie ¿y³.
Kilka lat póŸniej przebywa³em s³u¿bowo we Francji w prywatnej
klinice ortopedycznej. Klinika za³o¿ona zosta³a przez profesorów medycyny Uniwersytetu w Montpellier jako wspólników. Ze zleceñ otrzymanych z zak³adu ubezpieczeñ na leczenie pacjentów klinika pokrywa³a
wszelkie koszty, oraz pensje dla profesorów za³o¿ycieli. Ceny pobytu
chorych musia³y byæ oczywiœcie konkurencyjne i by³y regulowane przez
rynek.W tym przypadku wszelkiego rodzaju urz¹dzenia u³atwiaj¹ce rehabilitacjê stawa³y siê potrzebne i stosowane, poniewa¿ zmniejsza³y koszty.
W przeciwieñstwie do polskiej s³u¿by zdrowia, w której partykularne
interesy zwi¹zków zawodowych, wbrew oczywistej ekonomii, mia³y
decyduj¹ce znaczenie.
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30. Wci¹garka elektryczna
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Problemy zarz¹dzania gospodark¹, licencje
Struktury zarz¹dzania gospodark¹ w Polsce by³y w zasadzie niezmienne od koñca wojny i coraz bardziej odstawa³y od zmian wymuszanych przez œwiatowy postêp techniczny. Zw³aszcza cybernetyka,
stwarzaj¹ca nowe podstawy sterowania w uk³adach technicznych, wprowadza³a je równie¿ do systemów spo³ecznych. Mia³o to wielki wp³yw na
zasady organizacji i kierowania, czyli ogólnie mówi¹c nowe sposoby
zarz¹dzania gospodark¹.
W 1974 roku powo³any zosta³ Instytut Organizacji i Kierowania,
w którym znaleŸli zatrudnienie specjaliœci z PAN i Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego. By³a to du¿a jednostka. W samej Radzie Naukowej,
której by³em cz³onkiem, zasiada³o oko³o 50 osób. G³ówne dzia³ania Instytutu skoncentrowano na pracach teoretycznych, mo¿na powiedzieæ
ca³kowicie oderwanych od problemów, którymi ¿y³a gospodarka w kraju.
By³em na konferencji szkoleniowej w Jab³onnie nt Problemy sterowania systemami rozwoju. Pamiêtam, ¿e w jednym z referatów (dotycz¹cym
s³u¿by zdrowia) autor wyprowadzi³ d³ugi, ogólny wzór matematyczny
i wskazuj¹c na wspó³czynnik A w tym wzorze powiedzia³: Tu nale¿y podstawiæ odpowiednie wartoœci ze s³u¿by zdrowia. Przypomina mi to
metody stosowane obecnie (od 2000 roku) w reformowaniu tej instytucji.
Przytoczê kilka uwag, które sformu³owa³em w 1974 roku na temat
organizacji produkcji w kraju. Uwag tych nie uda³o mi siê wówczas opublikowaæ. Pierwsza ich czêœæ, któr¹ cytujê, dzisiaj jest oczywista, ale
i wówczas (przed bez ma³a 30 laty) nie powinna budziæ moim zdaniem
kontrowersji z punktu widzenia ideologii.
Proces konstruowania mo¿na ogólnie okreœliæ jako organizacjê elementów uk³adu w celu otrzymania jego optymalnych w³asnoœci u¿ytkowych. W sposobie konstruowania urz¹dzenia zostaj¹ zaprogramowane
dalsze procesy organizacyjne, takie jak: technologia, wykonanie, cykle
konserwacji, rozmiary potrzebnego serwisu naprawczego, produkcja czêœci zamiennych oraz zapotrzebowanie na energiê.
Proces konstruowania nowoczesnych urz¹dzeñ wspó³czesnej techniki,
takich jak: samochody, telewizory, lodówki, silniki elektryczne itp., ma
podstawowe znaczenie dla organizacji produkcji. Jest wiêc rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e do procesów konstrukcyjnych w³¹cza siê dzisiaj z jednej strony
liczne zespo³y specjalistów o najwy¿szych kwalifikacjach in¿ynierskich
oraz z drugiej strony – specjalistów od organizacji, automatyzacji, czy
nawet robotyzacji.
W Polsce nie wszystkie ga³êzie przemys³u potrafi³y stworzyæ wiod¹ce
grupy konstruktorów i zwi¹zanych z nimi organizatorów produkcji.
W bran¿ach o d³ugotrwa³ych tradycjach i odpowiednich rozmiarach pro57
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dukcji powsta³y niezale¿ne oœrodki konstrukcyjne, zdolne konkurowaæ
z technik¹ zagraniczn¹. Mo¿na tutaj wymieniæ urz¹dzenia górnicze, przemys³ taboru kolejowego oraz przemys³ okrêtowy, który jakkolwiek powsta³ dopiero po wojnie, ale opiera³ siê na tradycjach rozwijanego od stu
lat na ziemiach polskich przemys³u metalowego. W pewnych dziedzinach
produkcji nie jesteœmy jednak w stanie konkurowaæ z bardzo szybko
rozwijaj¹c¹ siê technik¹ zagraniczn¹ i musimy kupowaæ licencje na procesy konstrukcyjne.
W drugiej czêœci mego artyku³u stara³em siê wyci¹gn¹æ pewne wnioski, odnosz¹ce siê g³ównie do dobrego wykorzystania w naszych warunkach kupowanych licencji.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w konstrukcji licencyjnego wyrobu zaprogramowana jest jednoczeœnie jego organizacja wytwarzania i u¿ytkowania. Organizacja ta jest dostosowana do warunków wytwarzania, serwisu, obs³ugi i sytuacji ekonomicznej kraju licencjodawcy. Czêsto system
organizacji zawarty w licencji danego wyrobu ma znacznie wiêksz¹
wartoœæ ni¿ samo rozwi¹zanie konstrukcyjne.
Wed³ug doœwiadczeñ wielkich koncernów zachodnich optymalne wykorzystanie licencji wystêpuje wówczas, gdy niezmienne zostaj¹ warunki
organizacyjne produkcji.
Koncerny amerykañskie, buduj¹c np. fabryki komputerów w krajach
Europy Zachodniej przenosz¹ do nich amerykañsk¹ organizacjê produkcji, mimo ¿e za³oga jest francuska czy angielska. Podobna sytuacja
mia³a miejsce w istniej¹cych przed wojn¹ w Polsce filiach Philipsa,
General Motors czy Brown Boveri.
Obecnie struktura organizacji przemys³u w krajach kapitalistycznych
i w Polsce jest ró¿na. Zasadnicza ró¿nica polega na sztywnoœci systemu
organizacyjnego, a zw³aszcza d³ugoterminowemu planowaniu zaopatrzenia materia³owego. Dlatego kupuj¹c licencjê na dany wyrób w stu
procentach mo¿emy jedynie wykorzystaæ jego rozwi¹zania konstrukcyjne,
a ze strony organizacyjnej tylko pewien procent, daj¹cy siê w³¹czyæ do
naszego systemu. Ponadto, im konstrukcja wyrobu jest prostsza, tym procent ten jest wiêkszy – przyk³adem mo¿e byæ Coca Cola, przy produkcji
której wykorzystano w stu procentach amerykañski system organizacyjny,
poniewa¿ jedynym krajowym elementem sk³adowym wyrobu jest woda.
Innym przyk³adem z ostatnich lat jest zakup licencji na ca³¹ zautomatyzowan¹ fabrykê ma³ych silników. Organizacja produkcji u licencjodawcy przewiduje czêste dostawy surowców i pó³fabrykatów, wobec
czego nie ma powierzchni magazynowych. U nas materia³y zamawia siê
z pó³rocznym wyprzedzeniem, co wymaga wielkich magazynów, których
projekt licencyjny nie przewidywa³.

58

‡amanie.qxd

2011-09-01

14:37

Page 59

Wadliwa struktura gospodarki komunistycznej, eliminuj¹ca indywidualn¹ (prywatn¹) inicjatywê ludzk¹, chc¹c nad¹¿yæ za rozwojem techniki, coraz bardziej uzale¿nia³a siê od krajów kapitalistycznych. Wymusza³o to zakupy licencyjne na wielk¹ skalê. Niektóre aspekty tego
problemu opisa³em wczeœniej. By³o ich jednak wiêcej. Jedne dotyczy³y
znacznej liczby osób ze œwiata techniki, które przygotowywa³y materia³y
do podjêcia decyzji. Drugie zwi¹zane by³y z podejmowaniem decyzji
wyboru i warunków zakupu, gdzie kr¹g ludzi z najwy¿szego szczebla
w³adzy by³ ograniczony.
Dla kierownictwa za³óg fabrycznych zakupy licencji by³y okazj¹ do
wyjazdów na Zachód, gdzie na ogó³ byli przyjmowani przez firmy
sprzedaj¹ce z du¿¹ atencj¹. Wyra¿a³o siê to w ró¿nego rodzaju prezentach, nie maj¹cych mo¿e charakteru korupcyjnego, ale dla polskiego siermiê¿nego rynku mog³y byæ to cenne nowoœci. O wartoœci diet w stosunku
do pensji wspomina³em wczeœniej. Tworzy³o to czêsto patologie w poszczególnych zak³adach, gdzie na wyjazdy zagraniczne patrzono, jak na
wartoœciowy dodatek do pensji, nale¿¹cy siê wszystkim pracownikom
maj¹cym coœ do powiedzenia w zak³adzie.
Bardzo istotne by³o równie¿ to, ¿e kredyty na te zakupy w pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych by³y niskie. Jednak, m.in. wskutek kryzysu ropy
naftowej, cena kredytu stale ros³a, staj¹c siê wielkim ciê¿arem dla gospodarki kraju.
Nie chcia³bym w tym miejscu ograniczyæ siê tylko do samej krytyki
zakupów licencyjnych. Spo³eczeñstwo odczuwa³o je bowiem, zw³aszcza
w pierwszych latach, jako znaczn¹ poprawê standardu ¿ycia i Ÿród³o lepszej jakoœci wyposa¿enia – w sprzêt gospodarstwa domowego, radia,
telewizory i nawet, choæ nieliczne, samochody. Przeciêtni obywatele nie
zdawali sobie jednak sprawy, jakim niewspó³miernie wysokim kosztem ta
poprawa siê odbywa³a.
Dopiero katastrofalne pogorszenie stanu gospodarki w koñcu lat 80.
w du¿ym stopniu odczuwane by³o przez spo³eczeñstwo, jako wynik b³êdnej polityki licencyjnej. By³ to okres powstawania Solidarnoœci. W³adze
partyjne, chc¹c oczyœciæ siê z zarzutów, powo³a³y w bardzo szybkim tempie zespo³y ekspertów w celu dokonania analizy wykorzystania licencji
nabytych w okresie od 1 stycznia 1971 roku do 31 czerwca 1980 roku.
Termin na przeprowadzenie tych, b¹dŸ co b¹dŸ, powa¿nych prac by³ krótki i stanowi³ oko³o trzech tygodni. Mog³o to jedynie œwiadczyæ o tym, ¿e
dzia³anie to mia³o charakter propagandowy.
Zosta³em powo³any na przewodnicz¹cego jednego z Zespo³ów
Ekspertów do zbadania zakupionej w Ministerstwie Zdrowia licencji na
wózki inwalidzkie. W sk³ad Zespo³u, poza przewodnicz¹cym, powo³anych by³o jeszcze piêciu cz³onków z Ministerstwa Zdrowia, Komisji
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Planowania, Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwa
Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, w którym odbywa³y siê
pierwsze zebrania przewodnicz¹cych wszystkich zespo³ów. Na jednym
z zebrañ spotka³em kilku znajomych profesorów, z których do dzisiaj
pamiêtam profesora W³adys³awa Latka – przewodnicz¹cego zespo³u
maszyn elektrycznych i profesora Bogdana Paszkowskiego – przewodnicz¹cego zespo³u elektroniki.
Z dzia³alnoœci mojego zespo³u pozosta³a mi do dzisiaj kopia sprawozdania. Wynika z niego, ¿e zamierzone parametry iloœciowe produkcji
wózków, nie zosta³y nawet w po³owie osi¹gniête, poniewa¿ zaniechano
budowy nowej hali do tej produkcji, a ze wzglêdu na brak odpowiedniej
galwanizerni, nie by³o równie¿ planowanego eksportu. Stara³em siê uzyskaæ informacje o ludziach decyduj¹cych o zakupie licencji. Okaza³o siê
to jednak niemo¿liwe, poniewa¿ materia³ów z Komisji Planowania,
w której jakoby zapada³y decyzje nie mo¿na by³o uzyskaæ w terminie
z³o¿enia sprawozdania. Koszty zakupu by³y równie¿ trudne do precyzyjnego ustalenia ze wzglêdu na fakt, ¿e w dokumentach pos³ugiwano
siê ró¿nymi jednostkami monetarnymi – z³otymi obiegowymi, z³otymi
dewizowymi i dolarami.
Reasumuj¹c opisane procesy zakupów i maj¹c równoczeœnie w³asne
obserwacje z krajów udzielaj¹cych licencji, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e
by³o to zderzenie dwóch nie pasuj¹cych do siebie systemów. Ju¿ tylko
z tego powodu powstawa³o wiele kosztownych dla nas trudnoœci.
Dodatkowo, co jest najwa¿niejsze, nale¿y powiedzieæ, ¿e by³y to dwa
wrogie, walcz¹ce ze sob¹ systemy. Kraje kapitalistyczne w Europie
i USA mia³y wielk¹ przewagê w tej walce, z czego nie zdawali sobie
sprawy rz¹dz¹cy w Polsce decydenci. Walkê t¹ musieliœmy przegraæ,
poniewa¿ to kapitaliœci decydowali ostatecznie o tym, co jest dla nas
postêpem technicznym.
Komuniœci zak³adali, ¿e postêp techniczny mo¿na kupiæ, tak jak siê
kupuje nowoczesny samochód. O tym jak go produkowaæ – w technologii
sprzed 10, czy nawet 30 lat, jak to by³o w rzeczywistoœci – decydowa³
jednak sprzedaj¹cy kapitalista. Dla wyrobów elektronicznych technologia
sprzed 10 lat, by³a ju¿ zabytkiem. Kraje zachodnie wiele siê nauczy³y od
czasów Lenina, który powiedzia³, ¿e kapitaliœci gotowi s¹ sprzedaæ nawet
linê, na której potem zostan¹ powieszeni.
Wydaje mi siê, ¿e Rosjanie nie podzielali w tym wzglêdzie naiwnoœci Polaków i po prostu prawdziwy postêp techniczny starali siê wykradaæ. Kraje zachodnie, a zw³aszcza USA, opracowa³y specjalny system
embarga uniemo¿liwiaj¹cy, nawet za du¿e pieni¹dze, kupno nowoczesnych technologii przez kraje komunistyczne. Z mechanizmem tego systemu mog³em siê zapoznaæ w koñcu lat 90-tych. Bêd¹c prezesem Izby
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Gospodarczej Przemys³u Elektrycznego zosta³em zaproszony na seminarium polsko-amerykañskie w walce ze œwiatowym terroryzmem. Pozna³em wówczas mechanizmy embarga, które przez ostatnie kilkanaœcie lat
PRL'u wi¹za³y mi, jako konstruktorowi nowej techniki, skutecznie rêce.
By³em zadowolony, ¿e wreszcie znalaz³em siê po w³aœciwej stronie.

Inwestycje
Od koñca wojny stale przeznaczano ogromne œrodki na inwestycje
przemys³owe, jednak gospodarka przez ca³y czas odczuwa³a niedoinwestowanie. Sytuacja taka by³a wynikiem stawiania ci¹gle wy¿szych wymagañ dotycz¹cych iloœciowej produkcji, ni¿ by³o to mo¿liwe z punktu
widzenia racjonalnej gospodarki, która wymaga istnienia rezerw produkcyjnych. Obowi¹zuj¹cy komunistyczny model zak³ada³ kasowanie rezerw
i pracê fabryk na 100 procent mo¿liwoœci.
Dobrze pracuj¹ce przedsiêbiorstwo musi mieæ rezerwy na wypadek
zak³óceñ. W sytuacji, gdy ca³a gospodarka pracuje praktycznie bez rezerw, szansa powstania zak³óceñ jest maksymalna, poniewa¿ wypadniêcie z koprodukcji nawet drobnego kooperanta powoduje natychmiastowe
przestoje u innych. Tworzy siê reakcja ³añcuchowa. Dodatkowo, uzale¿nienie premii pracowników od wykonania stu procent planu w tak napiêtym systemie zmusza do tworzenia ukrytych rezerw, praktycznie przez
nikogo nie kontrolowanych. Kamufla¿em ukrytych rezerw by³ obraz
ci¹g³ego pozornego niedoinwestowania i id¹cy z nim w parze pozorny
brak si³y roboczej, dlatego w PRL stale by³ taki ogromny nacisk na nowe
inwestycje, a nie na wzrost produkcji przez obni¿enie kosztów drog¹
modernizacji wyrobów i automatyzacji procesów wytwarzania. Jest to
zrozumia³e, poniewa¿ nowe inwestycje nie zmuszaj¹ do pokazania
rezerw, natomiast nowoczesna automatyzacja i robotyzacja jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z informatyk¹. Wymaga to posiadania prawdziwych informacji, poniewa¿ tylko wtedy praca komputera steruj¹cego maszynami ma
sens. Wszystkie s³aboœci organizacyjne, kooperacyjne, materia³owe braki
itp. s¹ rejestrowane na bie¿¹co.
Trwanie systemu komunistycznego polega³o na dzia³aniu w wytworzonym dla w³asnych potrzeb œwiecie fikcji. Statystyki wykonanych
planów by³y fa³szowane, pieni¹dz mia³ wiele przypadkowych kursów,
informacje, je¿eli by³y prawdziwe, by³y utajnione itp. Taki system bez
stosowania terroru nie mia³ szans d³u¿szego przetrwania. A jednak s¹
ludzie, ¿yj¹cy obecnie w kapitalizmie, którzy do niego têskni¹. W wielkim skrócie têsknotê t¹ mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem wyjaœniæ
nastêpuj¹co. Przyczyn¹ wymuszaj¹c¹ pracê cz³owieka jest istnienie
zagro¿enia przed g³odem, zimnem, chorobami itp. Kapitalizm dziewiêt61
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nastowieczny w sposób bezwzglêdny stosowa³ to prawo wymuszaj¹c
pracê od ludzi. W dwudziestym wieku zagro¿enie wymuszaj¹ce pracê
zosta³o z³agodzone przez wprowadzenie ubezpieczeñ chorobowych,
emerytur, zasi³ków dla bezrobotnych itp. Jednak w gospodarce kapitalistycznej jest ono sta³ym czynnikiem motywuj¹cym dla wiêkszoœci pracuj¹cych. Zagro¿enie to jest wywierane przez w³aœcicieli przedsiêbiorstw,
którzy w wyniku dzia³ania wolnego rynku, sami podlegaj¹ bardzo silnemu zagro¿eniu utraty w³asnoœci.
Komunizm wyst¹pi³ przeciw dzia³aniu wolnego rynku i prywatnej
w³asnoœci i tym samym pozbawi³ gospodarkê podstawowego czynnika
generuj¹cego pracê ludzk¹, którym jest zagro¿enie jej utrat¹.
¯ycie bez zagro¿enia, a wiêc bez pracy, jest rajem. Jak wiemy
z Biblii, cz³owiek nie potrafi w nim ¿yæ.
Ludzie pragn¹cy powróciæ z komunizmu do gospodarki zgodnej
z prawami natury zapominaj¹, a czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z faktu, ¿e
g³ówn¹ jej cech¹ jest zagro¿enie ich podstawowych potrzeb.
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PRZEKSZTA£CENIA GOSPODARKI
SOCJALISTYCZNEJ NA RYNKOW¥
Pocz¹tek przemian
Stefan Kisielewski:
„Jak mo¿na zbudowaæ kapitalizm bez kapitalistów?”
W 1989 r. rozpocz¹³ siê w Polsce okres przekszta³ceñ gospodarki
z komunistycznej na rynkow¹. Jak d³ugo mia³ trwaæ ten okres, nikt sobie
wówczas nie zdawa³ sprawy.
Ogromny maj¹tek, znajduj¹cy siê w gestii pañstwa, powinien w znacznej czêœci ulec prywatyzacji, zgodnie z wytycznymi œwiatowych organizacji finansowych.
Na terenie ca³ego kraju, a szczególnie w Warszawie, przygnêbiaj¹ce
wra¿enie robi³ widok licznych pustych hal fabrycznych. Nasuwa³o siê
pytanie – gdzie s¹ zwolnieni z pracy ludzie i z czego ¿yj¹? Dalsze
rozwa¿ania s¹ prób¹ odpowiedzi na to pytanie, które mnie od pocz¹tku
nurtowa³o.
Wyszed³em z informacji amerykañskiej podaj¹cej, ¿e w owym czasie
wydawali oni na zbrojenia 300 mld USD rocznie. Blok komunistyczny
bêd¹cy w równowadze si³ musia³ ponosiæ równowa¿ne koszty. Nale¿y
wliczyæ w to dodatkowo koszty w utrzymaniu krajów trzeciego œwiata
podporz¹dkowanych ZSRR. Udzia³ Polski stanowi³ ok. 10% tych kosztów. Tak wiêc, na poszczególnego obywatela szacuje siê, ¿e wypada³o
ok. 1000 USD rocznie. Od roku 1989 Polska nie musia³a ponosiæ ju¿ tych
kosztów i wobec tego PKB mog³o wzrosn¹æ. Dziêki temu spadek produkcji przemys³owej w kraju zosta³ doœæ ³agodnie zamortyzowany, mimo,
¿e stawa³y ca³e fabryki zw³aszcza w przemyœle elektronicznym i zbrojeniowym powoduj¹c zwolnienia co najmniej 2 mln ludzi. Ale tylko ten
jeden czynnik nie wydawa³ siê wystarczaj¹cy dla wzglêdnie ³agodnego
pierwszego okresu transformacji w Polsce. Moim zdaniem by³y jeszcze
inne wa¿ne przyczyny.
Polska by³a od 40 lat „filtrem” przep³ywaj¹cego z³ota z ZSRR na
zachód. G³ównie za poœrednictwem wojskowych za³óg radzieckich
stacjonuj¹cych na terenach zachodnich.
By³ to od³o¿ony w kraju kapita³ obrotowy zdolny do uruchomienia
handlu z zachodem. Moment taki nadszed³ z chwil¹ wymienialnoœci
z³otego w 1990 r. i otwarcia granic.
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Dodatkow¹ szans¹ by³a znajomoœæ przez Polaków, dziêki wczeœniejszym wyjazdom, stosunków handlowych na zachodzie. W efekcie na
wyg³odzonym rynku polskim w krótkim czasie znalaz³y siê wielkie iloœci najpotrzebniejszych towarów przywo¿onych g³ównie z Niemiec.
Mog³em to stwierdziæ osobiœcie wracaj¹c w po³owie paŸdziernika 1989 r.
z synem przez Zgorzelec do kraju. Spêdziliœmy tam noc. Zgorzelec
stanowi³ jeden wielki bazar koczuj¹cych w namiotach Polaków przewo¿¹cych w dwu kierunkach towary pocz¹wszy od centralnej Azji a¿ po
Atlantyk. Widzia³o siê tê nareszcie wyzwolon¹ energiê ludzk¹.
Wyjecha³em do Niemiec, a¿eby syn mój móg³ siê tam zapoznaæ
z now¹ jeszcze w Polsce technologi¹ budowy dróg i parkingów z kostki
i ew. kupiæ tam proste oprzyrz¹dowanie. Syn chcia³ uruchomiæ te us³ugi
w Polsce, bêd¹c wprawdzie z wykszta³cenia doktorem ekonomii, pracuj¹c
dotychczas w instytucie naukowym.
Z tego opisu widaæ jeden z kierunków zmian w gospodarce w pierwszym okresie transformacji.

Stowarzyszenie Przemys³owców Polskich
Pocz¹wszy od 1989 r. powstawa³y ró¿nego rodzaju stowarzyszenia,
których zadaniem mia³o byæ reprezentowanie tworz¹cych siê prywatnych
przedsiêbiorstw. Przedsiêbiorstwa te powstawa³y na ogó³ wskutek przekszta³ceñ z zak³adów pañstwowych, lub tzw. firm polonijnych o kapitale
prywatnym polskim i czêœciowo zagranicznym.
Jedyn¹ powstaj¹c¹ wówczas organizacj¹ reprezentuj¹c¹ przedwojenne zak³ady przemys³owe upañstwowione w 1946 r. by³o Stowarzyszenie Przemys³owców Polskich. Jednym wówczas z postulatów w kwestii
przyspieszenia procesów prywatyzacji gospodarki polskiej by³ zwrot
znacjonalizowanego mienia jego by³ym w³aœcicielom. Mimo up³ywu
d³ugiego czasu ¿yli jeszcze w Polsce aktywni cz³onkowie rodzin dawnych
w³aœcicieli znacjonalizowanych fabryk. Z ich inicjatywy powsta³o
wspomniane Stowarzyszenie.
W listopadzie 1989 r. odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie (zobacz listê
cz³onków za³o¿ycieli (il. 31). Wybrano zarz¹d, którego prezesem zosta³
Jerzy Grohman (il. 32) – z rodziny w³aœcicieli istniej¹cych od 1827 r.
zak³adów w³ókienniczych w £odzi. Cz³onkami zarz¹du zostali: Jan
Zamoyski ostatni ordynat Ordynacji Zamojskiej (il. 32) – cukrownie, fabryki mebli, Karol Whitehead z rodziny Wedlów (il. 33), Karol Szlenkier
(il. 33) – fabryki garbarskie i w³ókiennicze w Warszawie, Jerzy Pusto³a
(il. 32) – fabryka maszyn i aparatów elektrycznych w Warszawie.
Cz³onkami za³o¿ycielami ponadto byli nie wymienieni w spisie: Jacek
Szpotañski – przemys³ elektrotechniczny i Witold Zieleniewski – koncern
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31. Lista za³o¿ycieli Stowarzyszenia Przemys³owców Polskich

metalowo energetyczny w Krakowie. By³ te¿ obecny redaktor Piotr
Wierzbicki (il. 34), którego problematyka ta interesowa³a ze wzglêdu na
tradycje rodzinne. Cz³onkowie Stowarzyszenia reprezentowali, siêgaj¹ce
XIX w., tradycje polskiej gospodarki.
W chwili powrotu do gospodarki rynkowej wy³ania³ siê problem jej
sterowania, której by³a pozbawiona w okresie komunizmu. S¹dziliœmy, ¿e
powinna powstaæ, mo¿e niezbyt liczna, ale wp³ywowa grupa samorz¹dowa osób dzia³aj¹cych w tym zakresie.
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32. Cz³onkowie Zarz¹du, od lewej: Jerzy Grohman, Jerzy Pusto³a, Jan Zamoyski

33. Cz³onkowie Zarz¹du, od lewej: Karol Whitehead, Ksawery Szlenkier
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Grupy te powinny tworzyæ przedsiêbiorcy zrzeszeni w samorz¹dach
bran¿owych zgrupowanych w centralnym organie.
Warto przywo³aæ w tym miejscu
dzia³anie z okresu przedwojennego
Centralnego Zwi¹zku Polskiego Przemys³u, Górnictwa, Handlu i Finansów
LEWIATAN. Jego twórca Andrzej
Wierzbicki by³ czo³owym reprezentantem prywatnych kó³ gospodarczych
kraju wspó³pracuj¹cym z wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim,
opracowuj¹cym kierunkowy plan rozwoju Polski. Na pojawienie siê tej
klasy dzia³aczy gospodarczych w obec34. Piotr Wierzbicki
nej chwili, mo¿emy jeszcze d³ugo
czekaæ, natomiast organizowanie siê grup przedstawicielskich szeroko
rozumianego przemys³u prywatnego powinno nastêpowaæ. W tym zakresie pewn¹ istotn¹ rolê, zw³aszcza na pocz¹tku, mogli odegraæ dawni
przemys³owcy, jeszcze z okresu przedwojennego.
Przyk³adowo na il. 35 pokazano w zak³adach Lilpopa
w Warszawie montowniê podwozi samochodów ciê¿arowych
Chewrolet wg licencji GM, a na
il. 36 jedn¹ z pierwszych ciê¿arówek zakupionych w 1939 r.
przez firmê Pusto³a, która mia³a
kooperowaæ z Lilpopem w dostawach rozruszników.
U przewodnicz¹cego Jerzego
Grohmana w prywatnym mieszkaniu odbywa³y siê zebrania
Stowarzyszenia, spotykali siê
tam równie¿ publicyœci „Tygodnika Solidarnoœæ” interesuj¹cy siê problemami reprywatyzacji. Byli to miêdzy innymi: Stefan Kisielewski (il. 37),
Piotr Wierzbicki i prof.
35. Produkcja samochodów w zak³adach
Kurowski.
Lilpopa
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36. Ciê¿arowy samochód Chewrolet firmy Pusto³a

Pamiêtam jedn¹ z rozmów ze Stefanem Kisielewskim nawi¹zuj¹c¹ do
zdania – „jak zbudowaæ
gospodarkê kapitalistyczn¹
bez kapitalistów”? Próby
odpowiedzi na ten problem
dawa³ on w felietonach
zamieszczanych w tygodniku Wprost.
S. Kisielewski zwraca³
nam uwagê, ¿e wczesne
tworzenie siê samorz¹du
bran¿owego przedsiêbiorców, zw³aszcza wed³ug
przedwojennych etycznych
regu³, mo¿e byæ nie zawsze
zgodne z interesami przek37. Stefan Kisielewski
szta³caj¹cych siê firm zw³aszcza pañstwowych gdzie
podstawowym problemem jest znalezienie pocz¹tkowego kapita³u.
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Miejscem spotkañ cz³onków naszego Stowarzyszenia by³ czasami
pa³acyk Sobañskich w alejach Ujazdowskich. Rozmawialiœmy tam
z by³ym szefem radia Wolna Europa Zdzis³awem Najderem o szansach
reprywatyzacji w ówczesnych warunkach uk³adu politycznego i ogólnie
o przysz³oœci klasy œredniej w Polsce. Bliski tej tematyce by³ Jan
Olszewski i Ryszard Reiff ze Stowarzyszenia Sybiraków.
Stowarzyszenie nasze zosta³o zarejestrowane w pocz¹tku 1990 r.
w Warszawie. W marcu tego roku cz³onków Zarz¹du przyj¹³ Lech
Wa³êsa w swoim biurze w Gdañsku. Z³o¿yliœmy na jego rêce odpowiedni memoria³, który podkreœla³, ¿e w³¹czenie do ¿ycia gospodarczego
kraju grupy w³aœcicieli pochodz¹cych z przedwojennego œrodowiska
przemys³owców, wychowanych w patriotycznych tradycjach mo¿e odegraæ konstruktywn¹ rolê w odbudowie polskiego przemys³u. Uznaj¹c
potrzebê dzia³alnoœci kapita³u obcego w kraju, sugerowaliœmy, ¿e ze
wzglêdu na przysz³y transfer zysków za granicê – g³ównym motorem
gospodarki powinien byæ polski kapita³.
W³¹czenie Polski do Wspólnoty Europejskiej wymaga uregulowania
zagadnieñ w³asnoœciowych, aby nasz kraj sta³ siê partnerem wiarogodnym w Europie. By³o dla nas zrozumia³e, ¿e sam proces reprywatyzacji
w niektórych przypadkach mo¿e byæ d³ugotrwa³y, ze wzglêdu na sytuacjê
zniszczonego gospodark¹ komunistyczn¹ kraju. Z kolei uznawaliœmy, ¿e
w³aœciciele otrzymuj¹cy zwrot swoich zak³adów zrzekaj¹ siê utraconych
korzyœci od chwili znacjonalizowania ich mienia.
By³o oczywiste, ¿e akt reprywatyzacji wp³ynie na odrodzenie klasy
œredniej przez co uwiarygodni reformy przeprowadzone w kraju.
Przewodnicz¹cy Wa³êsa odniós³ siê bardzo przyjaŸnie do naszych
postulatów, a przeprowadzenie ich uwa¿a³ za konieczne. W czasie
oczekiwania na rozmowê spotka³em w sekretariacie redaktora Andrzeja
Bobera, który pamiêta³, ¿e mia³ ze mn¹ w latach 70-tych wywiad z okazji
otrzymania nagrody Mistrza Techniki ¯ycia Warszawy.
Do Warszawy wróciliœmy jeszcze tego samego dnia samochodem
Jana Zamoyskiego, który mimo zaawansowanego wieku zaimponowa³
nam jako œwietny kierowca. Przy pierwszym spotkaniu z Janem Zamoyskim przedstawi³em siê jako in¿ynier elektryk. Wówczas uœmiechn¹³ siê
i opowiedzia³ mi swoje wspomnienie zwi¹zane z t¹ specjalnoœci¹. Po
wojnie zosta³ aresztowany przez U.B. i siedzia³ kilka lat w wiêzieniu we
Wronkach. Kiedy poszukiwano wœród wiêŸniów osoby do prac pomocniczych, zg³osi³ siê jako elektryk. Przez jakiœ czas praca siê mu udawa³a,
do momentu, kiedy musia³ po³¹czyæ silnik trójfazowy, o czym ju¿
zupe³nie nie mia³ pojêcia. Praca skoñczy³a siê du¿¹ awari¹. Wronki
utkwi³y w mojej pamiêci ze wzglêdu na pobyt tam w owym czasie dwu
elektryków. Mego kuzyna W³odzimierza Steyera i profesora Jana Podo69
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skiego. Jako in¿ynierowie zostali przeniesieni w po³owie lat piêædziesi¹tych do zarz¹dzanego przez U.B. biura projektów na terenie Pawiaka.
Nosi³em tam w okreœlone dni niezbêdne rzeczy.
Niezale¿nie od wspomnianej wizyty w Gdañsku, cz³onkom zarz¹du
Stowarzyszenia uda³o siê doprowadziæ do spotkania w Ministerstwie
Finansów z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem. Rozmowa trwa³a
krótko. Odnios³em wra¿enie, ¿e bardziej go interesowa³o proponowane
przez nas d¹¿enie do samorz¹du bran¿owego, ni¿ problemy reprywatyzacyjne. Skierowa³ nas do dyrektora do spraw prywatyzacji Wojciecha
Góralczyka jr. Rozmowy z nim pocz¹tkowo mia³y charakter partnerski
dotycz¹c ogólnie prywatyzacji bez wnikania w prawno finansowy charakter reprywatyzacji, który jak siê póŸniej zorientowaliœmy wœród przedstawicieli rz¹du mia³ powa¿nych przeciwników. Problem le¿a³ bardziej
w gestii sejmu i zale¿a³ od odpowiedniej ustawy. Dla przedstawicieli
„Solidarnoœci”, których wiêkszoœæ reprezentowa³a zwi¹zki zawodowe,
problem by³ obcy, a umiejêtnie sterowany przez siln¹ grupê nomenklatury, stawa³ siê nawet wrogi. Po pewnym czasie zorientowaliœmy siê, ¿e
równie¿ M.F. podziela ten pogl¹d.
WyraŸnym tego sygna³em by³a sprawa sprzeda¿y szwajcarskiej firmie
Nestle fabryki Wedla, której jeden ze spadkobierców Karol Whithead
(il. 38) by³ w zarz¹dzie naszego Stowarzyszenia.

38. Nekrolog Karola Whitehead
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Latem 1991 r. zaczê³y siê pojawiaæ w prasie artyku³y dotycz¹ce
sprzeda¿y akcji firmy Wedla zagranicznym kontrahentom. Karol Whithead w piœmie do Ministerstwa Przekszta³ceñ W³asnoœciowych poinformowa³, ¿e dawni w³aœciciele posiadaj¹ takie akcje i ich osobiste kontakty zagraniczne pozwoli³yby na uzyskanie kredytów, gdyby by³y potrzebne dla dzia³ania firmy. Wobec braku odpowiedzi K. Whithead zg³osi³ ze
skutkiem pozytywnym swoje zastrze¿enia do ambasady Szwajcarii. Nie
przeszkodzi³o to jednak M.P.W. znaleŸæ innego kontrahenta tym razem
w Londynie.
Cz³onkowie Stowarzyszenia szukaj¹c poparcia dla prowadzonej
tematyki reprywatyzacyjnej prowadzili rozmowy z odpowiednimi przedstawicielami Solidarnoœci w rz¹dzie. Z T. Syryjczykiem szefem Ministerstwa Przemys³u, który by³ bliskim wspó³pracownikiem M. Dzielskiego w Krakowie, dobrze znaj¹cym tê tematykê. Spotkaliœmy siê
z marsza³kiem Senatu Andrzejem Stelmachowskim, kuzynem Majewskich w³aœcicieli Fabryki O³ówków w Pruszkowie.
Niektórzy cz³onkowie naszego Stowarzyszenia zdawali sobie sprawê,
¿e problem jest trudny. Po przejœciu na gospodarkê rynkow¹ drastycznie
spada³a produkcja i zatrudnienie. Dla za³óg w poszczególnych zak³adach
podstawowym problemem by³o zatrudnienie, a to jak sobie dobrze
zdawali sprawê zale¿a³o od modernizacji produkcji, która musia³a kosztowaæ. W naszych polskich warunkach sprawa kosztów jest rzecz¹ wzglêdn¹. Odwiedzi³em w £odzi fabrykê transformatorów po przejêciu przez
koncern ABB. Zmiany, jakie wprowadzono by³y istotne, ale nie kosztowne. W ich wyniku dla tej samej produkcji powierzchnia siê znacznie
zmniejszy³a. Usuniêto zbêdne, zalegaj¹ce halê, materia³y. Wiecznie zalana olejem pod³oga zosta³a wymieniona. Czysta przestrzeñ produkcyjna
zwiêkszy³a motywacjê do pracy.
W zak³adzie „Wamel” na Okêciu, który powsta³ z Wytwórni Elektrotechnicznej Kazimierz Pusto³a Przymusowy Zarz¹d Pañstwowy, po
1989 r. (il. 39) zmniejszy³a siê znacznie produkcja uzale¿niona od
zamówieñ wojskowych i eksportu do ZSRR. Zatrudnienie nie zosta³o jednak odpowiednio zmniejszone kosztem znacznego zad³u¿enia wp³ywaj¹cego na wartoœæ przedsiêbiorstwa. W ci¹gu dwóch lat Ministerstwo
Przekszta³ceñ W³asnoœciowych nie znalaz³o kontrahenta do kupna. Zna³em te trudnoœci zak³adu i otrzyma³em nawet od zarz¹du Wamelu wstêpn¹
propozycjê zatrudnienia w firmie na etacie dyrektora technicznego. Maj¹c
kontakty w przemyœle RFN z okazji prowadzonych wczeœniej wyk³adów
na tamtejszych politechnikach, przeprowadzi³em wstêpne rozmowy
w sprawie sytuacji w „Wamelu” z jedn¹ z tamtejszych firm. Dowiedzia³em siê, ¿e jako zad³u¿one przedsiêbiorstwo pañstwowe z wymaganiami
za³ogi do nowego w³aœciciela, oraz przestarza³¹ produkcj¹ i technologi¹
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39. Upañstwowiona firma K. Pusto³a

zak³ad nie przedstawia dla nich wartoœci. Sytuacja wygl¹da³aby lepiej,
gdyby zak³ad by³ prywatny z profesjonalnym w³aœcicielem. Na to jednak
nie mog³em liczyæ w owym czasie.
Pragn¹c lepiej ukierunkowaæ dzia³alnoœæ naszego Stowarzyszenia
z mojej inicjatywy zosta³a powo³ana w kwietniu 1992 r. Rada Programowa Stowarzyszenia, której zosta³em przewodnicz¹cym. Do jej zarz¹du
weszli Aleksander Steinhagen – przemys³ papierniczy, Zdzis³aw Marciniak – przemys³ oœwietleniowy, Zdzis³aw Klawe – fabryki farmaceutyczne, Beata Nehring – fabryka jedwabiu i Aleksander Jung – browary.
Jednym z pierwszych zadañ Rady Programowej by³o zg³oszenie
naszych przedstawicieli do tworzonych w Ministerstwie Przekszta³ceñ
W³asnoœciowych Rad Nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Po doœæ bogatej wymianie korespondencji i bezpoœrednich rozmowach z ówczesnym ministrem Tadeuszem Gruszeckim z rz¹du Jana
Olszewskiego, ani jeden przedstawiciel naszego stowarzyszenia nie zosta³
cz³onkiem rady nadzorczej. Innym naszym zadaniem by³ udzia³ w recenzji projektu ustawy o reprywatyzacji. Spotkania Rady Programowej odbywa³y siê na ul. Wilczej w lokalu Stowarzyszenia W³aœcicieli Nieruchomoœci.
W wyniku przeprowadzonych rozmów z L. Wa³ês¹ w Gdañsku powsta³a mo¿liwoœæ powo³ania w Urzêdzie Kancelarii Prezydenta w styczniu 1991 r. przedstawiciela stowarzyszeñ reprywatyzacyjnych: przemys³owców, ziemian i w³aœcicieli nieruchomoœci. Przedstawicielem zosta³ wybrany Jerzy Grohman.
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Kancelaria Prezydenta by³a wówczas jedynym miejscem mo¿liwym
do prowadzenia tematyki reprywatyzacyjnej. Poniewa¿ ani rz¹d, ani
zw³aszcza sejm, gdzie powinna byæ przygotowana odpowiednia ustawa,
nie interesowa³ siê tymi problemami. Wymowne s¹ uwagi w tym
wzglêdzie Jerzego Grohmana po rocznych zmaganiach z urzêdnikami
zawarte w opracowaniu pt. „Meandry Prywatyzacji.”
„Niestety, œwiadomoœæ niezbêdnoœci reprywatyzacji i prywatyzacji
dla ca³ej polskiej gospodarki jest wci¹¿ niedostateczna zw³aszcza u grup
sprawuj¹cych w³adzê, lub do niej pretenduj¹cych. Nie ustanowiono
jeszcze odpowiednich praw, bo parlament obiera ca³kiem odmienne priorytety.
Skandalicznych przyk³adów z tego obszaru namno¿y³o siê tyle, ¿e
prywatyzacja straci do koñca spo³eczne uznanie. Rzecz tu nie ogranicza
siê bynajmniej do ró¿nych spó³ek, zwanych nie bez racji nomenklaturowymi. Niestety wielu uchybieñ dopatrzyæ siê mo¿na w poczynaniach
rz¹dowych, które wy³oni³a z siebie solidarnoœciowa opozycja.
Wyprzedaje siê nie tylko bankrutów, ale prywatyzacji poddaje siê
fabryki dobrze prosperuj¹ce, przekreœlaj¹c z góry dokonania ich zwrotu
¿yj¹cym spadkobiercom. Tak sta³o siê z Wedlem i z fabryk¹ mebli
w Swarzêdzu.
Zadoœæuczynienie starych krzywd nie mo¿e siê odbywaæ za cenê
krzywd nowych. Zwrot zagrabionych niegdyœ w³asnoœci nie mo¿e byæ
przeprowadzony kosztem tych, którzy nie z w³asnej przecie¿ woli i winy
dziœ z tej w³asnoœci korzystaj¹”.
Ta ostatnia uwaga œwiadczy³a o du¿ej obiektywnoœci naszego Stowarzyszenia i, ¿e chcieliœmy szukaæ rozwi¹zañ optymalnych dla ca³ego
spo³eczeñstwa.

Firma MOTODYN Sp. z o.o.
Znajomy mój in¿. Czes³aw Sadowski zdecydowa³ siê sprzedaæ swój
udzia³ w po³o¿onym na Pradze warsztacie elektrotechnicznym, ze wzglêdu na podesz³y wiek.
Drugi udzia³owiec, znacznie m³odszy, zaproponowa³ mojemu bratu
Andrzejowi przejêcie tego udzia³u. Poniewa¿ produkowano tam specjalne
silniki elektryczne zdecydowa³em siê w³¹czyæ do spó³ki w roku 1990.
Firma dotychczasowo produkowa³a styczniki do agregatów elektro-spalinowych typu wojskowego, oraz ju¿ mojej konstrukcji napêdy do wirówek
elektrycznych do miodu (il. 40). W opracowaniu by³y na bazie podstawowego silnika prototyp kosiarki elektrycznej, oraz napêd roweru. Jednak w krótkim czasie zmieni³a siê sytuacja rynkowa. Zak³ady Nowotki,
które produkowa³y agregaty spalinowo elektryczne straci³y odbiorców na
bliskim wschodzie i anulowa³y zlecenia na styczniki. Natomiast za73
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40. Elektryczny napêd wirówki do miodu

mówienia na napêdy wirówek do miodu otrzymywaliœmy z central ogrodniczych, zdawa³oby siê bardziej niezale¿nych. Okaza³o siê jednak, ¿e
w warunkach gospodarki rynkowej zosta³ zaimportowany bardzo tani
miód z Ukrainy. Postawi³o to naszych pszczelarzy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, pozbawiaj¹c pieniêdzy obrotowych na nowe inwestycje.
W tej sytuacji centrale ogrodowe zaczê³y równie¿ anulowaæ zamówienia
na wirówki. Natychmiast po upadku PRL odczuliœmy brutalne dzia³anie
rynku. Akurat w tym czasie pojecha³em do Niemiec i szybko zorientowa³em siê, ¿e wskutek zachodz¹cych zmian na rynku dewizowym, produkcja urz¹dzeñ powszechnego u¿ytku przez drobnych producentów nie
bêdzie op³acalna. Podjêliœmy ze wspólnikami decyzjê o likwidacji firmy.
Poniewa¿ w miêdzyczasie materia³y, których mieliœmy du¿o w zakupionym warsztacie, znacznie zdro¿a³y i by³y ³atwe do zbycia, ostatecznie
nie ponieœliœmy strat likwiduj¹c szybko firmê. Pewien czas po likwidacji
poœwiêciliœmy jeszcze badaniom parametrów elektrycznych rowerów,
wykorzystuj¹c do tego celu tereny na dzia³kach pod Warszaw¹ i posiadany tam warsztat mechaniczny.
By³o to dla mnie cenne doœwiadczenie, wprawdzie w ma³ej skali przy,
rozpatrywaniu problemów prywatyzacji zak³adów pañstwowych.
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W owym czasie zdarza³y siê stosunkowo czêsto likwidacje rzemieœlniczych zak³adów. By³o to wynikiem koniecznoœci zmiany produkcji
czêsto przestarza³ej, wynikaj¹cej z kooperacji z du¿ym przemys³em
pañstwowym PRL, na produkcjê rynkow¹ bardziej nowoczesn¹. Jeœli
w³aœciciele byli w wieku emerytalnym i nie mieli nastêpców po ukoñczonych studiach politechnicznych, zak³ady ulega³y likwidacji. Je¿eli
byli nastêpcy tworzy³y siê szybko nowoczesne przedsiêbiorstwa na bazie
istniej¹cych lokali i maszyn. Mia³em okazjê obserwowaæ takie jednostki,
znaj¹c ich rodzinn¹ tradycje, zw³aszcza w £omiankach, gdzie ostatnio
zamieszkujê. Zas³ug¹ takich w³aœnie przedsiêbiorstw jest szybki wzrost
nowoczesnej produkcji w kraju, jak równie¿ eksportu w ostatnich latach.

Przewidywane zmiany strukturalne przemys³u
Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e struktura gospodarki dzia³aj¹cej
wed³ug mechanizmu nakazowo-rozdzielczego jest prosta w porównaniu
z gospodark¹ rynkow¹.
Wobec tego przejœcie do gospodarki nakazowej jest ³atwe, poniewa¿
wymaga jedynie uproszczeñ polegaj¹cych na likwidacji wielu elementów
i sprzê¿eñ zwrotnych miêdzy nimi, co umo¿liwia ³atwe, rêczne sterowanie. D¹¿y siê wiêc do utworzenia ma³ej liczby du¿ych jednostek, bez
zbêdnej liczby w tej sytuacji powi¹zañ poprzecznych, które mog¹
powodowaæ zak³ócenia systemu. Likwidacji wiêc ulegaj¹, w miarê up³ywu czasu, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa typu kooperacyjnego, drobne
hurtownie itp. Proces w przeciwnym kierunku jest znacznie bardziej
skomplikowany i wymaga d³u¿szego czasu.
Pierwsze pytanie jakie w takiej sytuacji mo¿na postawiæ dotyczy
wartoœci przemys³u, który powinien byæ prywatyzowany, czyli mówi¹c
wprost – sprzedany. Pytanie tym wa¿niejsze, ¿e wszyscy byliœmy pod
wra¿eniem ogromnego d³ugu zaci¹gniêtego po dyletancku w bankach
zachodnich, na rozbudowê przemys³u przez rz¹dz¹ce wówczas ekipy.
Sp³ata samych tylko odsetek od tego d³ugu, doprowadzi³a do krachu gospodarczego lat osiemdziesi¹tych, jednej z przyczyny powstania „Solidarnoœci”.
Jak uwa¿a³em by³o to potrzebne dla ustalenia polityki gospodarczej
w stosunku do trzech partnerów: kapita³u pañstwowego, prywatnego
i zagranicznego, miêdzy którymi ju¿ przy podziale maj¹tku wyst¹piæ
mog³a kolizja interesów. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e w stanie gospodarki nakazowej zyskownoœæ przedsiêbiorstw wcale nie znaczy³a, ¿e
bêdzie ona taka sama przy konfrontacji z rynkiem œwiatowym. Zyskowne
bêd¹ takie przedsiêbiorstwa, które zechce kupiæ kapita³ zagraniczny,
maj¹cy dobre rozeznanie gospodarki œwiatowej.
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Przedsiêbiorstwa pañstwowe mia³y s³ab¹ pozycjê ze wzglêdu na
skrzy¿owanie biurokracji i zwi¹zków zawodowych.
Inn¹ grupê stanowi³y prywatne spó³ki z udzia³em kapita³u pañstwowego. Wycena maj¹tku wymaga³a ustalenia jasnych kryteriów. Ale
wycena to tylko pewien fragment ogólniejszego i nowego w Polsce problemu, jakim mo¿e byæ optymalne sterowanie kapita³em w gospodarce
rynkowej. Wówczas (rok 1990) problemy globalizacji nie wystêpowa³y
w Polsce.
Jednak w procesie przekszta³ceñ w³asnoœciowych najbardziej istotne
by³o ustalenie za³o¿eñ postêpowania w stosunku do kapita³u zagranicznego, poniewa¿ pope³nione b³êdy nie mog¹ byæ póŸniej korygowane
i bêd¹ bardzo kosztowne.
W pierwszej fazie mia³y to byæ takie bran¿e, w których nad¹¿anie za
œwiatowym postêpem technicznym przekracza³o mo¿liwoœci finansowe
kraju i jednoczeœnie, dla których Polska by³a zbyt ma³ym rynkiem zbytu.
Do takich bran¿ nale¿a³ nowoczesny przemys³ komputerowy, elektroniczny, motoryzacyjny i
inne. Oczywiœcie kooperacja w zakresie
produkcji czêœci i niektórych rodzajów monta¿u by³a mo¿liwa.
W Polsce w latach
siedemdziesi¹tych by³a
bardzo silna tendencja
do inwestowania w³aœnie w te przemys³y
o najnowoczeœniejszej
technologii. Kosztowa³o to kraj bardzo
drogo. Uwa¿a³em, ¿e
najwiêksze pieni¹dze
pochodz¹ce z zagranicznych
kredytów
z tamtych lat, zosta³y
zmarnowane w tych
przemys³ach. Nieop³acalne inwestowanie
w te przemys³y przez
œredniej wielkoœci pañstwa komunistyczne,
by³o wynikiem polity41. Publikacja Jerzego Pusto³y
ki zbrojeniowej. Szer76
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sze rozwiniêcie tej tematyki poda³em w licznych publikacjach w latach
1970 –1990 (il. 41).
Oczywiœcie sytuacja mog³a byæ inna, tak jak to siê sta³o w póŸniejszych latach, kiedy takie inwestycje podjê³y koncerny zagraniczne na
swoje ryzyko, a nie s³aby kapita³ pañstwowy bez nowoczesnego zaplecza
technologicznego i znajomoœci zasad dzia³ania rynku.

Twarda rzeczywistoœæ
Pierwsze próby wprowadzenia rynku do polskiej gospodarki wykaza³y nisk¹ konkurencyjnoœæ wyrobów przemys³u pañstwowego. Przy
otwarciu na kraje kapitalistyczne spowodowa³o to nieop³acalnoœæ tej produkcji w wyniku czego nastêpowa³y zwolnienia pracowników. Dotyczy³o
to zw³aszcza wyrobów elektronicznych powszechnego u¿ytku: radia,
telewizory.
Natomiast w przemyœle elektrotechnicznym, który mnie interesowa³,
sytuacja by³a lepsza, poniewa¿ wyroby mia³y charakter surowcowy taki
jak: kable, silniki elektryczne czy akumulatory, gdzie podstawowym
sk³adnikiem by³y krajowe surowce miedŸ lub o³ów. Równie¿ warunkiem
u³atwiajacym zbyt by³ du¿y udzia³ robocizny, która w Polsce by³a kilkakrotnie tañsza. Wa¿nym by³ wzrost wydajnoœci pracy, który zapewnia³
kapita³ zagraniczny przez inwestycje i nowe technologie. W pierwszych
latach udzia³ ten nie by³ znacz¹cy.
G³ówny by³ udzia³ zasobów polskich, których podstawowym czynnikiem by³a ogromna, nareszcie wyzwolona, energia ludzi. Energia, podbudowana zdobyt¹ w krajowych uczelniach klasyczn¹ wiedz¹, jak i prac¹
za granic¹.
Problemem by³o przejœcie Ÿle wykorzystanych pañstwowych maszyn
i pomieszczeñ w prywatne fachowe rêce. Ministerstwo Przekszta³ceñ
W³asnoœciowych przewidywa³o dla takich przypadków postawienie
przedsiêbiorstwa w stan likwidacji. Dla kapita³u zagranicznego przedsiêbiorstwa takie mia³y zazwyczaj wartoœæ zerow¹. Przyk³adem tego s¹
przejmowane w NRD przedsiêbiorstwa, których wycena maszyn i urz¹dzeñ równa³a siê wartoœci z³omu. Przypominam sobie rozmowê z przedstawicielem koncernu Siemensa o zakupie polskiej firmy zatrudniaj¹cej
ok. 600 pracowników. Powiedzia³ mi, ¿e korzystniejsze jest dla nich
wybudowanie ca³kowicie nowego zak³adu z nowoczesn¹ technologi¹,
gdzie tak¹ sam¹ produkcjê wykonywaæ bêdzie 100 pracowników.
Dla Polaków obdarzonych niezwyk³¹ zdolnoœci¹ improwizacji by³o
mo¿liwe z tych starych urz¹dzeñ wykreowaæ op³acaln¹ technologiê. Dlatego uwa¿am, ¿e procesy przekszta³ceñ w³asnoœciowych tam zachodz¹ce,
mo¿na traktowaæ pozytywnie. Odnosi siê to do tworz¹cej siê wówczas
klasy œredniej, a nie tzw. „oligarchów”.
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Odmienny charakter mia³y procesy w du¿ych przedsiêbiorstwach pañstwowych przeznaczonych do sprzeda¿y w zasadzie kapita³owi zagranicznemu. Niezale¿nie od wiêkszoœci prawid³owych procesów mogli tam
czasami wystêpowaæ ró¿nego rodzaju krajowi „poœrednicy” wykorzystuj¹cy dwuznacznoœæ jeszcze komunistycznego prawa. Mechanizmy
dzia³ania bywa³y ró¿ne, przyk³adowo: tworzenie zagranicznych firm
siostrzanych przechwytuj¹cych du¿e niekontrolowane zyski, filie w krajach bez podatkowych itp. Dzia³ania takie czêsto prowadzi³y do powstawania znacznych fortun, praktycznie nie do wykrycia, co wykaza³y
póŸniejsze kontrole. Powa¿nym problemem by³y Ÿle zabezpieczone
kredyty bankowe. Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dzia³o siê to w okresie przyspieszonej prywatyzacji przemys³u pañstwowego, przy braku
w kraju prywatnego kapita³u. Sam proces prywatyzacji, o czym wspominam w dalszym materiale, by³ samodzielnym dzie³em urzêdników jednego ministerstwa. W takiej sytuacji czynnikiem sprzyjaj¹cym dzia³alnoœci jest pewna dwuznacznoœæ przy braku kontroli. St¹d chêæ w owym
czasie do tworzenia ró¿nego rodzaju namiastek samorz¹du w poszczególnych bran¿ach, jak równie¿ do tworzenia wielobran¿owych jednostek
autorytarnych, zarz¹dzanych w rynkowy sposób.
W tym czasie, (pocz¹tek lat 90.) pracowa³em na stanowisku profesora w Instytucie Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej PAN bêd¹c
kierownikiem Zak³adu Biomechaniki i Robotów. Tematyka ta pochodzi³a
jeszcze z lat poprzednich w PRL i wzorowa³a siê na abstrakcyjnych dla
nas potrzebach krajów zachodnich. Œrodki finansowe instytutu w tym
czasie by³y bardzo skromne. Do budowy manipulatorów, które powinny
zastêpowaæ utracone koñczyny górne ludzi niepe³nosprawnych, potrzebne by³y kosztowne elementy produkcji zagranicznej. Chocia¿ zapotrzebowanie krajowe na te urz¹dzenia by³o znaczne, nie by³o odpowiednich
pieniêdzy na niezbêdne badania wstêpne. W technice œwiatowej takie
badania dawno zosta³y dokonane i na rynku jest wiele gotowych urz¹dzeñ, których koszt znacznie przekracza mo¿liwoœci finansowe naszych
inwalidów. Technika medyczna, któr¹ zajmowa³ siê instytut wymaga³a
znacznego przeorientowania w zwi¹zku z dzia³aniem rynku, w zasiêgu
którego siê znaleŸliœmy. Dotyczy³o to równie¿ biomechaniki, któr¹ siê
zajmowa³em w izolowanej od œwiata polskiej technice. Doszed³em do
wniosku, ¿e maj¹c do dyspozycji ograniczone œrodki finansowe oraz
poziom techniczny laboratorium, s¹ minimalne widoki sukcesu. Zrezygnowa³em z dalszej pracy naukowej zdaj¹c sobie sprawê, ¿e po przejœciu
na emeryturê, korzystniej bêdê móg³ wykorzystaæ moje doœwiadczenie
w tworz¹cej siê nowej organizacji przemys³u elektrycznego i automatyki.
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IZBA GOSPODARCZA PRZEMYS£U
ELEKTROTECHNICZNEGO
Organizacja Izby
W po³owie1990 r. po przeprowadzeniu wstêpnych rozmów z niektórymi przedstawicielami przemys³u elektrotechnicznego doszliœmy do
wniosku, ¿e piln¹ spraw¹ jest organizacja przysz³ego samorz¹dowego
zwi¹zku dla tego przemys³u. W pracach przygotowawczych komitetu
za³o¿ycielskiego brali udzia³ przedstawiciele Instytutu Elektrotechniki
– Wies³aw Seruga i Stefan Paradowski, co by³o istotne ze wzglêdów
lokalowych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentowali Jacek
Szpotañski i Jerzy S³owikowski. W sk³ad przemys³u elektrotechnicznego
wchodzi³y specjalistyczne grupy przedsiêbiorstw. W fazie pocz¹tkowej
organizacj¹ poszczególnych grup zajêli siê ich przedstawiciele: – Józef
Czubiñski – maszyny elektryczne, Jaros³aw £apa – oœwietlenie elektryczne, Miros³aw Germata – kable i przewody. Zostali oni nastêpnie wybrani do Zarz¹du. Jako wzór postanowiliœmy przyj¹æ przedwojenny statut
Zwi¹zku Przemys³owców Polskich znajduj¹cy siê w moim posiadaniu.
Odpowiedni¹ aktualizacjê statutu dokona³ prof. Leszek Zienkowski
z GUS i prawnik Wies³aw Johan.
Na Walnym Zebraniu Za³o¿ycielskim, w którym wziê³o udzia³ ok. 100
przedstawicieli najwiêkszych fabryk elektrotechnicznych w kraju zosta³
wybrany czteroosobowy zarz¹d oraz prezes Jerzy Pusto³a, dzia³aj¹cy
przez 2 kadencje do 1997 r. Ten okres w zasadzie opisuj¹ niniejsze
wspomnienia. Dyrektorem Biura zosta³ Wies³aw Seruga (il. 42).
Jeden z moich znajomych in¿ynierów, który po d³ugim pobycie za
granic¹ wróci³ do kraju wyrazi³ zdziwienie na wybór mnie przez dyrektorów fabryk pañstwowych o okreœlonej orientacji. Moje pochodzenie
kapitalistyczne by³o dobrze znane w tym œrodowisku. W Warszawie dzia³a³y upañstwowione dwie fabryki elektrotechniczne mego ojca i stryja
W³adys³awa (il. 43). Obaj, co by³o zupe³nie nietypowe w owym czasie,
jako dawni w³aœciciele pe³nili rolê wa¿nych konstruktorów w tym przemyœle szkol¹c swoich nastêpców. Ja sam pracuj¹c w PAN przekazywa³em
liczne informacje z sympozjów zagranicznych w zakresie nowoczesnego
zarz¹dzania (podane w I czêœci niniejszych wspomnieñ). W owym czasie,
rok 1990, wiêkszoœæ kadry zarz¹dzaj¹cej mia³a podejœcie pragmatyczne,
korzystne dla szybkich zmian ustrojowych.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na nazwê stowarzyszenia.
Pocz¹tkowo zgodnie z przedwojenn¹ tradycj¹ przyjêliœmy s³owo
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42. Spotkanie w Izbie: od lewej M. Germata, R. Zapaœnik, J. Pusto³a, W. Seruga

Zwi¹zek. Jednak stosownie do obowi¹zuj¹cej po 1989 r. ustawy, nale¿a³o
przyj¹æ s³owo Izba. Nazwa ta w ujêciu przedwojennym w Polsce, jak
równie¿ w krajach europejskich, odnosi³a siê do samorz¹du terenowego,
np. Izba Przemys³owo Handlowa
w Warszawie. Samorz¹d bran¿owy okreœla³ siê jako stowarzyszenie ang. – asosation, lub zwi¹zek – niem. Verband. S³owo
gospodarczy nie wystêpuje jako
okreœlenie œcis³e, jednoznaczne
w samorz¹dzie. Tak jednak to
zosta³o zapisane w ustawie, która
nie nawi¹zuje do tradycji.
Kiedy przyjecha³em do odpowiednika naszej izby bran¿owej
w Niemczech i poda³em swoj¹
wizytówkê, us³ysza³em wypowiedŸ, ¿e nie mog¹ byæ moim
partnerem. Musia³em odpowiednio wyjaœniaæ b³êdnie u¿yte
s³ownictwo. W Europie ró¿nica
jest istotna. Przynale¿noœæ do izb
terenowych jest obowi¹zkowa,
43. W³adys³aw Pusto³a
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do stowarzyszeñ bran¿owych dobrowolna, na zasadzie lobby. Ma to
powa¿ne konsekwencje, zw³aszcza w zakresie finansów. Stowarzyszenia
bran¿owe, dobrowolnie zrzeszaj¹ najwiêksze przedsiêbiorstwa, które je
finansuj¹ nadaj¹c charakter ich dzia³alnoœci.
W samorz¹dzie bran¿owym nie mog¹ siê znajdowaæ z definicji przedsiêbiorstwa pañstwowe. W naszym przypadku zw³aszcza w pierwszym
okresie musia³o byæ inaczej.
Na pocz¹tku dzia³alnoœci naszej Izby du¿e przedsiêbiorstwa pañstwowe mia³y decyduj¹ce znaczenie. Jednak w miarê up³ywu czasu
przedsiêbiorstwa te zostawa³y wykupywane g³ównie przez kapita³
zagraniczny. Uwa¿a³em, ¿e przedsiêbiorstwa te zw³aszcza ju¿ jako prywatne, powinny zostawaæ w Izbie, poniewa¿ dzia³a³y w dalszym ci¹gu na
terenie Polski. Wbrew mojemu stanowisku pozosta³o przekonanie
w administracji Izby, przeniesione z poprzedniego okresu, o wrogoœci
obcego kapita³u. Stanowisko takie powodowa³o rezygnacje tych firm
z udzia³u w Izbie. Dalszy los tych przedsiêbiorstw by³ ró¿ny. Jedne z nich,
nale¿¹ce do wielkich œwiatowych koncernów, nie odczuwa³y potrzeby
wi¹zania siê z niechêtnym dla nich samorz¹dem reprezentuj¹cym polskie
interesy. Inne wybiera³y ramy organizacyjne w luŸnych zwi¹zkach typu
BCC. Efektem takiego postêpowania by³o os³abianie potencja³u Izby,
miêdzy innymi w zakresie mo¿liwoœci finansowych. W pewnym sensie
tendencja ta by³a zbie¿na z polityk¹ rz¹dów w owym okresie, które zarz¹dza³y du¿¹ czêœci¹ nie prywatyzowanego przemys³u pañstwowego.
W takim uk³adzie prowadzenie polityki bran¿owej przez samorz¹d
gospodarczy, tak jak w innych europejskich krajach, stawa³o siê problematyczne. Szczególnie widocznie wystêpowa³o to w przypadku
Krajowej Izby Gospodarczej zrzeszaj¹cej jednostki samorz¹dowe.
W pocz¹tku lat 90-tych, kiedy liczna grupa przedsiêbiorstw pañstwowych podlega³a prywatyzacji, odbywaj¹cej siê w Ministerstwie
Przekszta³ceñ W³asnoœciowych, zarz¹d naszej Izby uwa¿a³ za podstawowe swoje zadanie w³¹czenie siê do tej dzia³alnoœci, w sensie prowadzenia odpowiedniej polityki bran¿owej. Ministerstwo nie mia³o
w tym zakresie fachowców bran¿owych, musia³o opieraæ siê na wycenach bardzo kosztownych ekspertów zagranicznych. Jak siê póŸniej zorientowa³em, mo¿e to w ówczesnym czasie by³o prawid³owe bior¹c pod
uwagê wielostronnoœæ ró¿nych interesów grupowych: za³óg pracowniczych, dyrekcji zak³adów, czy tzw. uk³adów nomenklaturowych.
Z drugiej jednak strony pozostawienie ca³kowitej decyzji sprzeda¿y
w rêkach najuczciwszych nawet urzêdników w oparciu o informacje
finansowe zagranicznych ekspertów mog³o byæ uwa¿ane za ryzykowne.
Pomoc ekspertów Izby mog³a ryzyko to zmniejszyæ. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e ten sposób postêpowania nie ulega³ zmianie niezale¿nie
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od zmian rz¹dów. Prawdopodobnie by³ on uznawany za optymalny przez
doradców zachodnich.
Pamiêtam spotkanie w hotelu Bristol, jakie odby³em na zaproszenie
Elektrimu z przedstawicielami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Elektrim, który reprezentowa³ in¿. Andrzej Witkowski, potrzebowa³ kredytu na sfinansowanie du¿ej budowy na Syberii. W œwietle
zwyczajów europejskich udzia³ prezesa Stowarzyszenia Przemys³u
Elektrotechnicznego zwiêksza³ ciê¿ar gatunkowy prowadzonych rozmów. Na zakoñczenie rozmowa zesz³a na charakter bardziej ogólny dotycz¹cy obaw Polaków odnoœnie wejœcia kapita³u zagranicznego do przemys³u. Obawiano siê, ¿e to os³abi gospodarkê polsk¹ i mo¿e zwiêkszyæ
jej zale¿noœci. Przedstawiciel Europejskiego Banku stwierdzi³ z przekonaniem, ¿e kapita³ zachodni posiadaj¹c maj¹tek w Polsce automatycznie
bêdzie go broni³ i ¿e dzia³anie takie bêdzie korzystne dla polskich
interesów niezale¿nie od korzyœci ze zbli¿enia polskiej techniki do techniki œwiatowej.
Przy Izbie na terenie Instytutu Elektrotechniki powsta³o Centrum
Promocji Przemys³u Elektrotechnicznego. W zarz¹dzie Centrum by³
Jerzy S³owikowski (il. 44) i S³awomir Makowski.

44. Sympozjum w Mierkach k. Olsztyna: z lewej J. S³owikowski
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Przyczyn¹ powstania Centrum by³a mo¿liwoœæ zagospodarowania
wolnej hali Instytutu o powierzchni ok.1500 m. kw. Zrodzi³a siê wówczas
myœl urz¹dzenia sta³ej wystawy wyrobów elektrotechnicznych w powi¹zaniu ze sprzeda¿¹, a nawet kompletacj¹ dostaw zale¿nie od potrzeb
zamawiaj¹cego, w oparciu o kadrê Instytutu. Powsta³o wiele propozycji
na ten temat, jednak w koñcu sprawa upad³a ze wzglêdów finansowych.
Centrum zajê³o siê jedynie zbieraniem niezbêdnych informacji rynkowych dla przemys³u elektrotechnicznego. W 1996 r. zosta³o opracowane
bardzo potrzebne Studium Aktualnego Stanu i Rozwoju Polskiego
Przemys³u Elektrotechnicznego zawieraj¹ce wiele niezbêdnych danych
zw³aszcza o przekszta³ceniach w³asnoœciowych zwi¹zanych z udzia³em
kapita³u zagranicznego. Jerzy S³owikowski niezale¿nie od dzia³alnoœci
naukowej dotyczacej wysokich napiêæ, prowadzi³ przez wiele lat Komisjê
Przemys³ow¹ w SEP. Zadania tej Komisji na pewien czas przejê³a Izba.

Wchodzenie kapita³u zagranicznego
Zadanie w zakresie prywatyzacji przedsiêbiorstw pe³ni³a Polska
Agencja Inwestycji Zagranicznych, która zwróci³a siê do naszej Izby
o wspó³pracê. Mieœci³a siê w al. Ujazdowskich w dawnym pa³acu. Jak siê
wkrótce mog³em przekonaæ, mimo du¿o dobrych chêci, brakowa³o wzorców dla pe³nienia tak specjalistycznego zadania. Tym bardziej, ¿e
wspó³praca z Ministerstwem Przekszta³ceñ W³asnoœciowych by³a doœæ
luŸna.
Agencja zajmowa³a siê przedsiêbiorstwami o wartoœci powy¿ej jednego miliona i w zasadzie ze wszystkich bran¿. Do naszej Izby Agencja
zwróci³a siê z propozycj¹ wziêcia udzia³u w organizacji konferencji dotycz¹cej sprzeda¿y kapita³owi zagranicznemu przedsiêbiorstw elektrotechnicznych i elektronicznych. Zgodzi³em siê na przygotowanie odpowiedniego referatu o charakterze promocyjnym, tym bardziej, ¿e znaj¹c stosunki przemys³u zachodniego wiedzia³em na co zwróciæ szczególn¹
uwagê. Pierwsza konferencja odby³a siê w Kielcach (il. 45) w 1995 r.,
a nastêpna w rok póŸniej w Miko³ajkach. Przemys³ elektroniczny prezentowa³ prezes Izby Elektronicznej Stefan Kamiñski. Poprzednim prezesem
tej Izby i w³aœciwie jej organizatorem by³, maj¹cy du¿e predyspozycje
mened¿erskie, Andrzej Kaczmarek (il. 46), który w kilka lat póŸniej
zosta³ wiceprezesem PAIZ. Z doœwiadczenia wiedzia³em, ¿e du¿e koncerny, a takich dotyczy³a konferencja, maj¹ swój w³asny system informacji. Firmy ma³e poni¿ej jednego miliona dolarów nie zosta³y zaproszone.
Pamiêta³em, ¿e w okresie przedwojennym kapita³ zagraniczny stanowi³ oko³o 50% potencja³u polskiego przemys³u elektrotechnicznego.
Wiod¹c¹ rolê pe³ni³y takie koncerny jak szwajcarski BBC, szwedzki
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ASEA i Ericsson,
holenderski Philips.
W³aœnie te koncerny jako pierwsze, ju¿ w 1990 r.
rozpoczê³y inwestowanie w Polsce,
zajmuj¹c dominuj¹c¹ rolê w produkcji wyrobów dla
energetyki i czêœciowo trakcji –
koncern ABB oraz
Philips w bran¿y
oœwietleniowej.
Poza tymi przyk³adami, ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
do 1995 r. wiêkszych inwestycji zagranicznych w elektrotechnice nie by³o.
Œwiatowa Konferencja
Gospodarcza – Polonii
45. Konferencja zapraszaj¹ca zagranicznych inwestorów
w przemyœle elektrotechnicznym
odbywa³a siê latem
1996 r. w Warszawie w hotelu Marriott. Przyjecha³o na ni¹ wielu ludzi interesu polskiego
pochodzenia z rozwiniêtych krajów zachodnich z chêci¹ wspó³pracy
z tworz¹c¹ siê polsk¹ gospodark¹ rynkow¹. Bra³em udzia³ w tych konferencjach (il. 47) poznaj¹c ich uczestników,
których wiêkszoœæ cechowa³ wielki patriotyzm
do starej ojczyzny. Pocz¹tkowo przyje¿d¿ali
a¿eby zorientowaæ siê w mo¿liwoœciach
nawi¹zaniu kontaktu do przysz³ej wspó³pracy.
W zakresie gospodarki rynkowej ich wiedza
i doœwiadczenie przewy¿sza³y œredni poziom
przedstawicieli naszej administracji. Jak siê
mog³em zorientowaæ ze strony miejscowych
w³adz g³ównym oczekiwaniem by³y pieni¹dze
do zainwestowania w kraju w ró¿nego rodzaju
bardziej lub mniej konkretne przedsiêwziêcia.
46. Andrzej Kaczmarek
84

‡amanie.qxd

2011-09-01

14:40

Page 85

47. Œwiatowa Konferencja Polonii

Mniej natomiast oczekiwane by³o przejêcie samego tylko doœwiadczenia.
Szczególnie wyraŸnie to da³o siê zaobserwowaæ w rozmowach z administracj¹ rz¹dow¹, gdzie przecie¿ wystêpowa³y najwiêksze braki fachowoœci w zakresie gospodarki rynkowej. Bra³em udzia³ w takich rozmowach
i nawet propozycja bezinteresownego doradztwa przyjmowana by³a
z obojêtnoœci¹. Dla myœl¹cych patriotycznie zagranicznych Polaków by³o
to rozczarowuj¹ce. Ju¿ wtedy da³o siê zaobserwowaæ cechê posiadaj¹cych w³adzê urzêdników do jej utrzymania niezale¿nie od posiadanych
kwalifikacji Mimo tych uwag, niekiedy dochodzi³o do nawi¹zywania
po¿ytecznych kontaktów.
Na podstawie informacji otrzymanych z niemieckiego zwi¹zku przemys³u elektrotechnicznego o korzyœciach posiadania skromnego nawet
biura w Brukseli, rozpocz¹³em w tej sprawie rozmowy z mieszkaj¹cym
w Brukseli przedstawicielem Polonii. Zg³osi³ siê starszy pan o znanym
w Warszawie nazwisku Pakulski z propozycj¹ utworzenia biura dla naszej
Izby o mo¿liwie najni¿szych kosztach. Trzeba by³o wynaj¹æ jeden pokój
w mieœcie i na kilka godzin sekretarkê urzêduj¹c¹ przy telefonie. Z wynagrodzenia dla siebie mój rozmówca w pierwszym okresie rezygnowa³.
Jednak ju¿ sam koszt wynajêcia pokoju i op³ata sekretarki znacznie przekracza³y mo¿liwoœci naszej Izby.
Oprawa medialna ka¿dej konferencji, zwykle z udzia³em kilku ministrów z wicepremierem, zawsze robi³a dobre wra¿enie na przyjezdnych
zagranicznych goœciach, jak równie¿ pobyt w drogim hotelu i nawet
skromny bankiet. Nie interesowa³em siê tym kto za to p³aci³.
Z racji mojego stanowiska w Izbie w tego rodzaju imprezach musia³em braæ udzia³ co jakiœ czas. Prowadzi³em równie¿ rozmowy z przedstawicielami zarz¹dów przedsiêbiorstw nale¿¹cych do Izby.
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Istotnym problemom energetyki poœwiêcone by³o Sympozjum odbywaj¹ce siê w Gdyni w koñcu 1995 r. (il. 48). Dotyczy³o problematyki
finansowej. Wspó³organizatorem by³a Izba Gospodarcza Energetyki
i Ochrony Œrodowiska, z któr¹ œciœle wspó³pracowa³a nasza Izba.

48. Sympozjum w Gdyni

Jakkolwiek deficyt energii elektrycznej jeszcze wtedy nie wystêpowa³
w Polsce, poniewa¿ znaczna czêœæ przemys³u nie dzia³a³a, ponadto
zmniejszy³a siê rozrzutnoœæ wystêpuj¹ca w poprzednim okresie, to jednak
zdawaliœmy sobie sprawê ze starzej¹cych siê inwestycji w energetyce
i pilnej potrzebie szukania finansów na niezbêdne modernizacje. Z tego
wzglêdu w Sympozjum brali du¿y udzia³ przedstawiciele sektora
bankowego w owym czasie jeszcze z udzia³em kapita³u polskiego.
Przedstawiciele ci chcieli siê zorientowaæ o rentownoœci sektora, co mia³o
istotne znaczenie dla inwestorów. Wiadomo by³o, ¿e podstawowy
surowiec – wêgiel by³ w Polsce tani. Podobnie tania by³a robocizna.
Ochrona œrodowiska nie by³a jeszcze kosztowna. Podstawowe znaczenie
mia³y wiêc informacje zale¿ne, ogólnie bior¹c, od zarz¹dzania przedsiêbiorstwami energetycznymi.
Pamiêtam wyst¹pienie dyrektora elektrowni zasilanej wêglem brunatnym. Zapamiêta³em do dzisiaj liczby. W swoim przedsiêbiorstwie
zatrudnia³ 2000 pracowników. Podczas gdy w tej wielkoœci elektrowniach
zachodnich wystarcza³o 200. Opracowa³ usprawnienia modernizacyjne
zmniejszaj¹ce za³ogê do po³owy. W efekcie od za³ogi (zwi¹zki zawodowe) otrzyma³ zwolnienie. Dla przedstawicieli banków by³ to zimny
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prysznic. Problem ten omawia³em na przerwie ze znanymi mi uczestnikami Sympozjum. Byli wœród nich wysokiej klasy specjaliœci energetyki i finansów, ale równie¿ pracownicy centralnej administracji,
zwi¹zkowcy i politycy. Zdania by³y ró¿ne, trudne do ustalenia jednoznacznych wniosków. Jak obserwowa³em w nastêpnych latach nic siê nie
zmienia³o przy ró¿nych t³umaczeniach nastêpnych rz¹dów.
W póŸniejszym czasie podobny problem omawia³em z kolegami
z Polskiej Izby Motoryzacji. Ró¿nica w obu przypadkach polega³a na
tym, ¿e w energetyce dzia³a³ pañstwowy monopol cenowy, a w motoryzacji ju¿ rynek.
Inne ciekawe sympozjum, w którym bra³em udzia³, dotyczy³o Miêdzynarodowej Konferencji Kontroli Eksportu (il. 49). Zorganizowane
zosta³o przez administracjê pañstwow¹. W rzeczywistoœci organizatorami
byli Amerykanie, którzy byli zainteresowani tym, a¿eby nowoczesne

49. Konferencja kontroli eksportu

technologie otrzymane przez polskie przedsiêbiorstwa nie przenika³y do
krajów uznawanych za terrorystyczne. By³o to embargo podobne do tego,
jakie odnosi³o siê do krajów komunistycznych przed 1989 r. skutecznie
ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ rozwoju Polski. By³em zadowolony znajduj¹c
siê wreszcie po w³aœciwej stronie pamiêtaj¹c jak zasady embarga ze
strony zachodu niejednokrotnie uniemo¿liwia³y mi prace naukowe.
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Cz³onkowie Izby
Mia³em osobisty kontakt z wiceprezesem ABB Ludwikiem Applem,
znaj¹cym jeszcze mojego ojca. Gdy go odwiedza³em znajdowa³ zawsze
wiele czasu na rozmowê. Du¿o siê od niego dowiedzia³em o metodach
zarz¹dzania koncernem w Polsce. Zak³ady koncernu nale¿a³y jeszcze
wtedy do Izby. Koncern by³ jednym z pierwszych kupuj¹cych fabryki
w Polsce. Jeszcze w 1990 r. kupi³ fabrykê turbin dla energetyki w Elbl¹gu. Po kilku latach koncern kupi³ podobn¹ wielk¹ fabrykê w Petersburgu.
Dla w³¹czenia tej fabryki w system zarz¹dzania koncernu, jak mi z satysfakcj¹ opowiada³ prezes Appel, skierowano z Elbl¹ga Polaków, którzy
niezale¿nie od tego, ¿e bardzo szybko poznali system pracy w ABB, ale
równie¿ posiadali specyficzne umiejêtnoœci jak najlepiej przekazaæ go
dalej za³odze rosyjskiej, odpowiednio do istniej¹cych tam zwyczajów.
Koncern ABB specjalizowa³ siê w budowie urz¹dzeñ dla energetyki.
Kupi³ wiêc dalsze fabryki turbogeneratorów we Wroc³awiu i transformatorów w £odzi. Ten ostatni by³ du¿ym zak³adem zatrudniaj¹cy ok. 2000
pracowników. Po przejœciu do ABB pozosta³ w `Izbie. Odwiedzi³em go
w 1997 r. z in¿. Makowskim znaj¹cym dobrze zak³ad jeszcze jako pañstwowy. Gdy weszliœmy na teren zak³adu stwierdziliœmy, ¿e pierwsza
du¿a hala by³a pusta. Oprowadzaj¹cy nas po fabryce in¿ynier wyjaœni³, ¿e
mimo tego produkcja siê nie zmniejszy³a. Na nasze zdziwienie
powiedzia³, ¿e wiêkszoœæ hal fabrycznych zalega³y w du¿ych iloœciach
materia³y, przetrzymywane na wszelki wypadek, gdyby, co siê nagminnie
zdarza³o, by³y opóŸnienia w dostawach z hurtowni. W sumie by³o to ok.
500 ton stali, miedzi i blachy transformatorowej. Zajmowa³o to kilka
tysiêcy metrów kwadratowych. W przybli¿eniu jedn¹ du¿¹ halê. Weszliœmy do nastêpnej hali, gdzie na bia³ej czystej pod³odze odbywa³ siê ostateczny monta¿ transformatorów du¿ej mocy. In¿. Makowski zapyta³ ze
zdziwieniem jak to siê sta³o, ¿e jest czysta pod³oga na hali, a mnie dodatkowo wyjaœni³, ¿e wskutek nieszczelnych spawów kadzi transformatorowych zawsze by³a gruba warstwa oleju transformatorowego na pod³odze. Spawy w kadziach olejowych wykonywa³, jak mówili miejscowi
fachowcy, nienaprawialny zagraniczny automat. Towarzysz¹cy nam
gospodarz wyjaœni³, ¿e po przyjœciu ABB okaza³o siê, ¿e automat by³
wyrobem szwedzkim z ASEA, sk¹d sprowadzony specjalista stwierdzi³
niew³aœciwy kierunek obrotów wentylatora w automacie. Po prze³¹czeniu
kierunku obrotów, dziêki kilkuminutowej operacji, kadzie transformatorów sta³y siê szczelne, a nowo po³o¿ona pod³oga czysta i bia³a.
Robotnicy zaczêli pracowaæ w bia³ych kombinezonach, co mia³o wp³yw
na wydajnoœæ pracy.
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Jak widaæ z opisanego przyk³adu w pocz¹tkowym okresie transformacji nawet proste zabiegi porz¹dkowe przynosi³y du¿e efekty. Ludzie
¿yj¹cy w systemie komunistycznym zatracali poczucie sensu dobrej roboty.
W pocz¹tkowych latach 90-tych ABB zajmowa³o pierwsze miejsce
w polskim przemyœle wyrobów dla energetyki, posiadaj¹c wiêksze zdolnoœci produkcyjne w stosunku do krajowego zapotrzebowania. Bêd¹c
œwiatowym koncernem w skali globalnej mia³o jednak odpowiednie mo¿liwoœci eksportowe jakich nie mia³yby zak³ady pozostaj¹c pañstwowymi.
W tym okresie prezesem ABB w Polsce by³
Miros³aw Gryszka (il. 50) pocz¹tkowo zwi¹zany
z Zamechem Elbl¹g, który nastêpnie zosta³ przejêty przez Alstom od ABB. W ostatnich latach
dochodzi³y do mnie informacje o likwidacji niektórych fragmentów produkcji ABB w Polsce.
Podobn¹ rolê pe³ni³a centrala handlowa
„ELEKTRIM” specjalizuj¹c siê w eksporcie
miêdzy innymi wyrobów kablowych i maszyn
elektrycznych. Wkrótce po ukonstytuowaniu siê
Izby odwiedzi³em prezesa centrali Andrzeja
Skowroñskiego, który chêtnie zgodzi³ siê w³¹czyæ
niektóre sektory handlowe Elektrimu do dzia³al50. Miros³aw Gryszka
noœci Izby. Po jakimœ czasie Elektrim przej¹³
najwa¿niejsze polskie kablownie i niektóre fabryki silników elektrycznych staj¹c siê najwiêkszym koncernem tej bran¿y
z polskim kapita³em. Z rozmów jakie przeprowadza³em w niektórych
zak³adach silnikowych odnios³em wra¿enie trudnoœci przejawiaj¹cych siê
w brakach kapita³owych. Brak pieniêdzy by³ podstawowym mankamentem okresu transformacji, st¹d koniecznoœæ wi¹zania siê z zagranic¹.
Umo¿liwia³o to dop³yw technologii i nowoczesnej organizacji, co by³o
korzystne. Z rozmów jakie prowadzi³em w zarz¹dach ABB i Elektrimu
mog³em siê zorientowaæ, ¿e dzia³alnoœæ tych koncernów, zw³aszcza
w zakresie polityki inwestycyjnej mog³a mieæ charakter konkurencyjny.
Sytuacjê móg³ poprawiæ udzia³ ich przedstawicieli w odpowiednich
gremiach zarz¹du Izby. Niestety wobec polityki wiêkszoœci zarz¹du Izby,
(lêk przed kapita³em zagranicznym) oraz czêste reorganizacje w rz¹dzie,
na zmiany nie mia³em dostatecznego wp³ywu.
Izba utrzymywa³a wspó³pracê z Ministerstwem Gospodarki, zw³aszcza kiedy wiceministrem by³ Edward Nowak (il. 55), znaj¹cy dobrze
problemy gospodarcze. W zakresie ustalania polityki przemys³owej
napisa³em z nim wspólny artyku³ o szeroko pojêtym przemyœle elektrycznym.
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Grupa techniki medycznej
W latach osiemdziesi¹tych nastêpowa³ w zachodnich krajach rozwój
in¿ynierii medycznej spowodowany zastosowaniem elektroniki i informatyki. W Polsce równie¿ zaczê³y powstawaæ przedsiêbiorstwa z tego
zakresu. Pracuj¹c w PAN w Instytucie Biocybernetyki mia³em rozeznanie
w tej tematyce. Miêdzy innymi zajmowa³em siê budow¹ manipulatorów
do automatyzacji laboratoriów medycznych (il. 51). Znaczna grupa tych
przedsiêbiorstw, w du¿ym stopniu ju¿ sprywatyzowanych, szuka³a jakiejœ
formy bran¿owej organizacji. Moje wczeœniejsze kontakty z prof. Jerzym
Janeckim, wybitnym specjalist¹ w zakresie diagnostyki analitycznej,
umo¿liwi³y wejœcie du¿ej grupy tych przedsiêbiorstw do reprezentowanej

51. Manipulator dla diagnostyki laboratoryjnej

przeze mnie Izby. Dodatkowym czynnikiem u³atwiaj¹cym integracjê
z tym œrodowiskiem by³a dzia³alnoœæ mojego brata Andrzeja Pusto³y
(il. 52) wiceprezesa Zwi¹zku Spó³dzielni Niewidomych. Zastosowa³ on
w³asn¹ metodê doboru produkcji wykonywanej przez niewidomych wykazuj¹c, ¿e sprzêt elektrotechniczny to najbardziej stosowne wyroby do
zatrudnienia osób o niepe³nym widzeniu lub ca³kowitej œlepocie.
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52. Kazimierz Pusto³a z synami, od lewej: Andrzej, Wojciech, ostatni Jerzy

Grupa przedsiêbiorstw Techniki Medycznej w liczbie ok. 40. wesz³a
do naszej Izby na okres przejœciowy potrzebny do stworzenia w³asnej
organizacji. W tej dziedzinie istotne by³y problemy normalizacji i certyfikacji wymagaj¹ce równoczesnego skoordynowania wymagañ technicznych i medycznych. Mia³em w tym zakresie ju¿ pewne doœwiadczenie zw³aszcza dotycz¹ce elektrycznych pojazdów inwalidzkich (il. 53).
Jak siê póŸniej mog³em zorientowaæ w grupie tej wystêpowa³y dwie
orientacje. Jedna zwi¹zana z importem sprzêtu zagranicznego, druga
staraj¹ca siê wprowadziæ na polski rynek w³asne wyroby. Wystêpowa³
miêdzy nimi antagonizm, który doprowadzi³ do wczeœniejszego wyst¹pienia niektórych cz³onków z Izby. Tym bardziej, ¿e istnia³y w zakresie
sprzêtu medycznego jeszcze inne organizacje.
Jedn¹ z nich by³a Polska Izba Przemys³u Farmaceutycznego i Sprzêtu
Medycznego, POLFARMED zrzeszaj¹ca du¿e przedsiêbiorstwa tej bran¿y. Wspó³pracowa³em z wiceprezesem tej Izby Andrzejem Maci¹gowskim jeszcze kiedy by³ dyrektorem Fabryki Aparatów Rentgenowskich na
Pradze. Czêœæ naszych cz³onków z grupy medycznej przesz³a do tej Izby.
Natomiast przedsiêbiorstwa handlowe przenios³y siê do Stowarzyszenia
Przedstawicieli firm Farmaceutycznych w Polsce. Piszê o tych organizacjach medycznych samorz¹do-wych nieco wiêcej poniewa¿ mia³em ju¿
w okresie PRL doœwiadczenie w tym zakresie. Polska jest i by³a du¿ym
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rynkiem dla wyrobów
medycznych. Posiada
ok. 2000 laboratoriów
analitycznych. Kiedy
zbudowa³em w PAN
prototyp manipulatora
do
automatyzacji
analityki medycznej
i chcia³em otrzymaæ
dla niego wymagane
w Polsce parametry
techniczne, zorientowa³em siê, ¿e jest to
trudne do ustalenia
przez powo³an¹ w kraju komisjê specjalistów, z których ka¿dy
móg³ preferowaæ ró¿ne parametry znanej
sobie firmy zagranicznej. Prototyp w przypadku podjêcia krajowej produkcji móg³by byæ zagro¿eniem
dla
zagranicznych
eksporterów. Koszt
jednego
automatu
53. Elektryczny pojazd inwalidzki
wynosi³ kilka tysiêcy
dolarów
mno¿ony
przez 2000 laboratoriów, otrzymamy miliony dolarów. By³a to ju¿ jakaœ
wartoœæ sprzeda¿y nawet dla œwiatowych koncernów, które staraj¹ siê
mieæ swoich „fanów” w kraju importera. Dlatego nie uda³o siê uzyskaæ
nawet zupe³nie wstêpnych wymagañ technicznych automatu. Taka sytuacja jest typowa dla gospodarki sterowanej centralnie. W przypadku
gospodarki rynkowej o zakupie decyduje kilka tysiêcy w³aœcicieli laboratoriów medycznych. Trudnoœci w tej bran¿y dotrwa³y do chwili obecnej,
poniewa¿ ci¹gle utrzymujemy system monopoli pañstwowych.
Sprzêt medyczny jest coraz dro¿szy, poniewa¿ koszty badawcze s¹
ogromne. Nawet najbogatsze spo³eczeñstwa nie staæ ju¿ na leczenie najdro¿sz¹ aparatur¹ ka¿dego ubezpieczonego o przeciêtnym standardzie
sk³adek. W spo³eczeñstwach demokratycznych jest to dylemat wykorzystywany przez populistów. O ile na ogó³ jest akceptowane, ¿e nie ka¿92
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dego staæ na drog¹ restauracjê, czy samochód, to leczenie jest wyj¹tkiem,
traktowane jako problem moralny, a nie ekonomiczny. Tak na to patrzono
w gospodarce socjalistycznej gdzie fikcyjnoœæ ideologii by³a tolerowana.
Obecnie w gospodarce rynkowej ¿aden rz¹d w Polsce nie mo¿e siê z tym
uporaæ. S¹ i inne jeszcze paradoksy.

Jubileusz 75-lecia przemys³u elektrotechnicznego
(1919 – 1994)
Dla mnie jubileusz ten mia³ w pewnym sensie charakter rodzinny.
Dotyczy³o to zw³aszcza ojca, który ca³e ¿ycie zwi¹za³ z przemys³em elektrotechnicznym, pocz¹wszy od zjazdu za³o¿ycielskiego SEP w Toruniu.
Obaj jego bracia W³adys³aw i Jan oraz synowie Wojciech Andrzej i Jerzy
(il. 52) zwi¹zani byli równie¿ z t¹ specjalnoœci¹. Dlatego stara³em siê
w miarê swoich mo¿liwoœci uczciæ ten Jubileusz. wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i Instytutem Elektrotechniki. Zw³aszcza
dyrekcja Instytutu udostêpni³a odpowiednie mo¿liwoœci organizacyjne
i lokalowe. Z tej okazji ukaza³y siê specjalne numery „Przegl¹du Elektrotechnicznego” i „Wiadomoœci Elektrotechnicznych” zawieraj¹ce du¿o
materia³u historycznego poszczególnych fabryk. By³o to szczególnie
cenne ze wzglêdu na okres zmian w³asnoœciowych przedsiêbiorstw przejmowanych przez kapita³ zagraniczny. Niejednokrotnie uda³o siê zarejestrowaæ pewien przemijaj¹cy ju¿ stan.
Z okazji Jubileuszu zorganizowane zosta³o sympozjum oraz niewielka wystawa promocyjna ciekawszych wyrobów przemys³u elektrotechnicznego. Na sympozjum zaprezentowane zosta³y referaty przedstawiaj¹ce aktualne problemy. Mój referat dotyczy³ perspektyw rozwoju
przemys³u elektrotechnicznego, w tym rolê samorz¹du bran¿owego.
Zwracano uwagê na unowoczeœnienie wyrobów pochodz¹cych jeszcze
z PRL przez stosowanie elektroniki i informatyki. By³o to mo¿liwe dziêki m³odej kadrze in¿ynierskiej. Tam gdzie ten proces nie wystêpowa³
w przemyœle pañstwowym m³odzi specjaliœci starali siê tworzyæ w³asne
nowoczesne przedsiêbiorstwa. Zadaniem Izby by³o stymulowanie takiej
dzia³alnoœci. W roku Jubileuszu da³o siê wyraŸnie zaobserwowaæ
przyspieszenie zmian równie¿ zgodnie z zaleceniami UE.
O potencjale, jaki reprezentowa³ w owym czasie krajowy przemys³
elektrotechniczny mo¿e œwiadczyæ sk³ad Komitetu Honorowego
Jubileuszu (il. 54).
Na il. 55 przedstawiony jest stó³ prezydialny, za którym siedz¹ od
prawej: Tadeusz Œliwiñski, Jerzy Pusto³a, Cyprian Brudkowski, Witold
Karczewski, Edward Nowak, przemawia Stefan Paradowski.
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54. Informacja o Jubileuszu 75 lat

Wystawy Elektrotechniczne
Izba Przemys³u Elektrotechnicznego nie organizowa³a wystaw,
poniewa¿ istnia³y profesjonalne przedsiêbiorstwa specjalizuj¹ce siê w tej
dziedzinie. Nie licz¹c najpowa¿niejszego, jakim s¹ coroczne Targi
w Poznaniu, w Warszawie odbywa³y siê dwie ogólnopolskie wystawy
elektrotechniczne, w których bra³em udzia³ jako cz³onek komisji przyznaj¹cych nagrody wystawcom.
Od 1994 r. w pawilonach Pa³acu Kultury i Nauki odbywa³y siê
Miêdzynarodowe Targi ELEKTRO-EXPO wystawiaj¹ce pocz¹tkowo
sprzêt instalacyjny i oœwietleniowy, a od 1998 r. równie¿ wyroby elektroniczne. Liczba wystawców stale ros³a. W 1998 r. by³o ich ponad 200
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55. Prezydium Jubileuszu

i w zasadzie reprezentowali prawie wszystkie firmy tej bran¿y. Bior¹c
udzia³ w Komisji (il. 56) przyznaj¹cej za najlepsze wyroby wyró¿nienia
„Z³ota Iskra”, mia³em dobr¹ okazjê, na przestrzeni lat, obserwowaæ rozwój nie tylko polskich firm, ale dziêki kooperacji, równie¿ zagranicznych maj¹cych swoje przedstawicielstwa w Polsce. Brakowa³o tam
jednak wyrobów najwy¿szej techniki œwiatowej, co by³o skutkiem zacofania z okresu PRL, zw³aszcza wynikiem embarga Zachodu. Pewne
nowoczesne elementy elektroniczne zaczyna³y siê ju¿ w niektórych
wyrobach pojawiaæ. Jeszcze bardziej proces ten stawa³ siê wyraŸny
w wyrobach drugiej wystawy, w której równie¿ by³em cz³onkiem komisji
przyznaj¹cej nagrody. By³y to organizowane w Warszawie przez Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) – Miêdzynarodowe
Targi Automatyki i Pomiarów „AUTOMATICON”. Cz³onkiem komisji
nagród w pierwszym okresie by³ równie¿ profesor Politechniki Warszawskiej Adam Morecki, pionier techniki robotów w kraju, cz³onek miêdzynarodowych towarzystw z tej dziedziny.
W tym miejscu nale¿y wyraziæ uznanie dyrektorowi Stanis³awowi
Kaczanowskiemu za utrzymanie na wysokim poziomie prac badawczo
rozwojowych Instytutu. Dziêki nim mo¿liwe by³o zorganizowanie Miêdzynarodowych Targów w tej tak nowoczesnej dziedzinie jak automatyka i robotyka. Instytut by³ czynnikiem integruj¹cym przedsiêbiorstwa
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56. Cz³onkowie Komisji od lewej J. Czajewski, J. Pusto³a, W. Wasiluk

z bran¿y automatyki zarówno du¿e, ulegaj¹ce transformacji, jak i nowo
powstaj¹ce – prywatne. W przedsiêbiorstwach tych pracowa³a stosun96
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kowo m³oda kadra in¿ynierska informatyków i elektroników. Podstawowym krajowym odbiorc¹ ich produkcji by³a energetyka.
Firmy zagraniczne prezentowa³y nowoczesne elementy automatyki
niezbêdne w technice robotów. Zwykle w ostatnim dniu wystawy nastêpowa³o przyznawanie nagród po³¹czone z wieczornym bankietem.
W celu integracji bliskiej sobie tematyki, proponowa³em dyrektorowi
Kaczanowskiemu w³¹czenie do naszej Izby automatyki i utworzenie równoleg³ego cz³onu organizacyjnego. Ze wzglêdu na moj¹ póŸniejsz¹ rezygnacjê ze stanowiska prezesa, propozycja ta sta³a siê nieaktualna.
Du¿a coroczna wystawa z zakresu energetyki odbywa³a siê w Bielsku
na Œl¹sku. Przedstawicielem naszej Izby w Komisji Nagród by³ W. Seruga.
W pierwszym okresie dzia³ania Izby du¿¹ pomoc okaza³ Stefan Paradowski (il. 55), dyrektor Instytutu Elektrotechniki. Udostêpni³ on Izbie
bardzo dogodne pomieszczenia biurowe, a zw³aszcza du¿e sale umo¿liwiaj¹ce organizowanie tak potrzebnych konferencji. Dyr. Paradowski
stara³ siê w oparciu o tradycje naukowe Instytutu zorganizowaæ grupê
ma³ych i œrednich prywatnych przedsiêbiorstw elektrotechnicznych
dzia³aj¹cych na zasadzie samorz¹du. W trudnych warunkach dzia³ania
rynku uda³o mu siê równie¿ utrzymaæ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ zak³adów
doœwiadczalnych np. w zakresie maj¹cym du¿¹ przysz³oœæ pojazdów
elektrycznych. Szersze informacje na ten temat podane s¹ w nastêpnym
rozdziale.

Innowacyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
(Opracowanie Stefana Paradowskiego)
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych drugiej wojny œwiatowej Polska
boryka³a siê nie tylko z nie³atw¹ sytuacj¹ tworzenia administracji pañstwowej, ale tak¿e z gospodark¹. Wojna zniszczy³a wiêkszoœæ dóbr materialnych, ale co gorsza obaj okupanci nie oszczêdzili ludzi – szczególnie
wykszta³conych.
Odradzaj¹cy siê przemys³ cierpia³ na brak in¿ynierów, specjalistów
i organizatorów produkcji. Jako œrodek zaradczy powsta³a decyzja, ¿e
absolwenci wy¿szych uczelni bêd¹ zatrudniani w centralnych oœrodkach
bran¿owych. Te oœrodki to centralne biura konstrukcyjne oraz instytuty
naukowo-badawcze. W tym czasie absolwenci objêci byli tzw. nakazem
pracy. Absolwenci nie poszukiwali pracy, lecz byli kierowani do wyznaczonych instytucji.
W 1945 roku powsta³ Instytut Elektrotechniki, który ju¿ w tym czasie
posiada³ piêæ zak³adów.
Prace Instytutu obejmowa³y ca³okszta³t zagadnieñ elektrotechnicznych. Zadaniem instytutu od samego pocz¹tku dzia³alnoœci by³a œcis³a
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wspó³praca z przemys³em, polegaj¹ca g³ównie na rozwi¹zywaniu skomplikowanych zagadnieñ naukowych i u³atwianiu planowych procesów
wytwórczych. Instytut Elektrotechniki jak wiele innych instytutów sta³
siê pomostem – ³¹cznikiem miêdzy nauk¹ uprawian¹ na wy¿szych uczelniach, a przemys³em. Realizowano myœl Profesora Kazimierza Drewnowskiego, któr¹ przytoczê: „Badania czyste (podstawowe) nie wystarcz¹
¿yciu codziennemu, ¿¹daj¹cemu czêstokroæ prêdkich odpowiedzi na pytania, jakie stawiaj¹ wymagania chwili, zd¹¿aj¹ce do rozwi¹zania okreœlonych zagadnieñ, wyjaœnienia danych zjawisk, zbadania pewnych w³aœciwoœci materia³ów. Instytut uczelniany prowadz¹cy czyste badania nie
zawsze bêdzie móg³ daæ odpowiedŸ wobec innych celów”.
W poszczególnych zak³adach Instytutu powstawa³y opracowania
maszyn urz¹dzeñ, które by³y wdra¿ane w zak³adach przemys³owych.
Kierownictwo Instytutu dosz³o do wniosku, ¿e sama dokumentacja to za
ma³o, nale¿a³o wykonaæ w metalu modele i prototypy nowych wyrobów.
W tym celu w 1955 roku powstaje nowy zak³ad – Zak³ad Konstrukcji
Urz¹dzeñ i maszyn Elektrycznych, którego zadaniem by³o wykonywanie
modeli i prototypów na podstawie opracowañ przygotowanych w pozosta³ych zak³adach Instytutu. Podejmowano te¿ wytwarzanie krótkich serii
maszyn, aparatów i urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych. Zak³ad posiada³
doœæ du¿¹ kadrê konstruktorów, któr¹ kierowa³ wówczas Jerzy Pusto³a.
Instytut Elektrotechniki obecnie jest jedn¹ z najwiêkszych jednostek
badawczo rozwojowych w Polsce. Dysponuje liczn¹ kadr¹ pracowników
z tytu³ami i stopniami naukowymi, posiada dobrze wyposa¿one laboratoria. Od pocz¹tku powstania Instytutu do roku 1990 zainteresowania wspó³prac¹ z przemys³em ogranicza³o siê do przedsiêbiorstw pañstwowych. Po
tym okresie, jako dyrektor Instytutu doszed³em do wniosku, ¿e naszym
zadaniem bêdzie wspó³praca, a w³aœciwie wspomaganie dzia³alnoœci
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Sytuacja zmieni³a siê – du¿e jednostki przemys³owe zatrudnia³y ju¿ znaczn¹ czêœæ in¿ynierów i mog³y
samodzielnie usprawniaæ i doskonaliæ swoje wyroby. Jednostki ma³e
i œrednie nie mog³y pozwoliæ sobie na taki luksus. Podj¹³em decyzjê
o przybli¿eniu tym przedsiêbiorstwom tematyki badañ i mo¿liwoœci naszych laboratoriów organizuj¹c m.in. dni otwarte Instytutu.
Program imprezy Dni Otwartych Instytutu Elektrotechniki (il. 57)
sk³ada³ siê z dwóch zasadniczych czêœci:
1. Prezentacja Instytutu, na któr¹ sk³ada³a siê tematyka aktualnie
prowadzonych prac oraz mo¿liwoœci badañ w laboratoriach specjalistycznych.
2. Prezentacje zaproszonych przedsiêbiorstw.
Trudno oceniæ, która czêœæ cieszy³a siê wiêkszym powodzeniem.
Pierwsze lata dzia³ania tego przedsiêwziêcia gromadzi³y od kilku do
kilkudziesiêciu przedsiêbiorców chêtnych poznaæ dzia³alnoœæ Instytutu.
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57. Wejœcie na wystawê IEl

Ale po kilku latach w roku 2008 przyby³o oko³o stu przedsiêbiorców
z sektora MŒP. Przedsiêbiorcy w czasie tych spotkañ bardzo sobie cenili
mo¿liwoœæ zwiedzania Instytutu, ale tak¿e kontakty miêdzy sob¹ i nawi¹zywanie wspó³pracy.
W ostatnich latach zw³aszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej,
przemiany zachodz¹ce w funkcjonowaniu nauki i gospodarki decyduj¹
o pozycji Polski we wspó³czesnym œwiecie. Instytut odnajduje siê
w nowej sytuacji, jako jedna z najwiêkszych jednostek badawczo rozwojowych w naszym kraju – aktywnie pozyskuje z Unii Europejskiej fundusze na realizacjê projektów promuj¹cych innowacyjnoœæ i transfer
wiedzy. Wspiera w ten sposób nowoczesny rozwój gospodarki.
Jednym z takich projektów jest utworzenie w Instytucie Mazowieckiego Centrum Us³ug Pomocniczych dla Innowatorów Indywidualnych
(MCUPdII). Projekt by³ finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 2.6 – Regionalne Strategie innowacyjne i Transfer Wiedzy. Zadaniem MCUPdII by³o wspieranie innowatorów indywidualnych w procesie wdra¿ania ich innowacji definiuj¹c
i pomagaj¹c pokonywaæ ró¿nego rodzaju bariery, napotykane przy próbie
wprowadzania swych innowacji na rynek. Bariery te to przede wszystkim:
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– technologiczna – wymogi konstrukcyjne i materia³owe
– uwarunkowania prawne – normy, posiadanie certyfikatów ochrony
intelektualnej, lub kwestii patentowych
– informacyjno promocyjna – pojawiaj¹ce siê podczas wdra¿ania pomys³u.
Centrum dzia³aj¹ce w Instytucie przyjê³o za swój obowi¹zek u³atwianie twórcom pomys³ów dostêpu do wiedzy i informacji oraz promowaniu kreatywnoœci, innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci celem przyczynienia siê do rozwoju polskiej gospodarki, a w perspektywie umo¿liwienie jej konkurowania z gospodarkami UE.
Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e Instytut Elektrotechniki
ma szanse staæ siê inspiratorem innowacyjnoœci polskiego przemys³u
elektrotechnicznego, zw³aszcza dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Wizyta w Niemczech
Do Frankfurtu nad Menem gdzie znajdowa³ siê Centralany Zwi¹zek
Przemys³u Elektrotechnicznego Niemiec {Zentral Verband Elektrotechnische Industrie} przyjecha³em we wrzeœniu 1994 r. Elektrotechniczny
przemys³ nale¿y do jednego z najwiêkszych w Niemczech. Zatrudnia ok.
1 miliona pracowników. W Polsce w tym przemyœle zatrudnienie
wynosi³o 160 tys. przy znacznie ni¿szej wydajnoœci.
Ju¿ we wstêpnej rozmowie po powo³aniu siê na znane mi osoby
z niemieckich oœrodków akademickich, uda³o mi siê nawi¹zaæ interesuj¹c¹ i po¿yteczn¹ rozmowê. Dowiedzia³em siê, ¿e zarz¹d Zwi¹zku jest
reprezentowany przez przedstawicieli najwiêkszych koncernów, które
równoczeœnie g³ównie finansuj¹ jego dzia³alnoœæ. Podobny sk³ad jest
w doradczym Komitecie ds. Badañ Naukowych.
Bardzo istotn¹ rolê w Unii Europejskiej maj¹ nadrzêdne organizacje
zrzeszaj¹ce zwi¹zki bran¿owe poszczególnych krajów. Dla przemys³u
elektrycznego taka organizacja znajduje siê w Brukseli i doradzono mi,
¿ebyœmy tam zg³osili nasz¹ Izbê. W czasie dwudniowego pobytu otrzyma³em wiele cennych informacji, czego siê zreszt¹ spodziewa³em, znaj¹c
niemieck¹ rzetelnoœæ.
W ostatnich latach kiedy oba kraje znalaz³y siê w Unii Europejskiej
wydaje mi siê, ¿e stosunki miêdzy nimi s¹ dla przysz³oœci Polski bardzo
wa¿ne.
Po okresie zrozumia³ej nienawiœci z czasów wojny i okupacji okres
póŸniejszy, jak go mia³em okazjê z bliska obserwowaæ, mimo jednostronnej propagandy komunistycznej, raczej w stosunkach naszych krajów mia³ charakter pozytywny. Niemieckie cechy wielkiej pracowitoœci,
spowodowa³y w tym okresie ogromny rozwój gospodarczy.
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W Unii Europejskiej granice zosta³y zniesione mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Europa staje siê ponownie Cesarstwem Rzymskim, ale ju¿ nie
tylko Narodu Niemieckiego, który by³ kiedyœ pionierem tej idei – ale
wszystkich krajów Europy.
Z rozmów w latach szeœædziesi¹tych prowadzonych z przedstawicielami inteligencji niemieckiej w Badenii mog³em siê dowiedzieæ, ¿e
cytujê: „imperializm rosyjski by³ wówczas tak samo groŸny dla Niemiec
jak dla Polski. Metody podboju s¹ identyczne. Polskê w swoim czasie
podzielono na 3 czêœci, z Niemcami sta³o siê podobnie. Imperializm
rosyjski ma sta³e cele – d¹¿y do dojœcia do Atlantyku. Racj¹ stanu dla obu
krajów jest utrzymanie granicy z Rosj¹ jak najdalej na wschodzie.
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA [KIG]
Samorz¹d gospodarczy dzieli siê na dwa piony: terenowy i bran¿owy.
Samorz¹dem terenowym s¹ izby przemys³owo-handlowe zwi¹zane
z rejonizacj¹ kraju. W okresie miêdzywojennym w Polsce izby przemys³owo-handlowe dzia³a³y w systemie prawa publicznego i by³y finansowane ze œrodków publicznych.
Organizacje samorz¹du bran¿owego, którymi s¹ zwi¹zki przedsiêbiorców lub zrzeszenia pracodawców, maj¹ charakter prawa prywatnego. To
znaczy, ¿e o powo³aniu ich decyduje wola osób zainteresowanych, a nie
wola w³adz pañstwowych, jak w przypadku izb przemys³owo-handlowych. Równie¿ przynale¿noœæ do nich nie jest obowi¹zkowa.
W organizacjach samorz¹du bran¿owego decyduj¹c¹ rolê pe³ni¹
wielkie koncerny przemys³owe, poniewa¿ g³ównie z ich sk³adek s¹
utrzymywane. Organizacje te tworz¹ czêsto wraz z rz¹dem kierunki polityki gospodarczej dla danej bran¿y. Zrzeszenia te istniej¹ce czêsto
w Europie ponad 100 lat reprezentuj¹ ca³e bran¿e w kraju, niezale¿nie od
tego, ¿e przynale¿noœæ do nich nie jest obowi¹zkowa.
Krajowa Izba Gospodarcza wed³ug za³o¿eñ jej twórców mia³a reprezentowaæ samorz¹d gospodarczy rozumiany jako bran¿owy i terenowy.
Izba Przemys³u Elektrotechnicznego by³a jedn¹ z pierwszych Izb
zg³aszaj¹cych siê w KIG. Ze wstêpnych rozmów odnios³em wra¿enie, ¿e
stosunkowo m³ode osoby tworz¹ce KIG nie znaj¹ tradycji polskiego,
a tym bardziej europejskiego samorz¹du. By³o to zrozumia³e po prawie
pó³ wiekowym okresie niszczenia
dorobku gospodarczego przez system
komunistyczny. Przed Izb¹ sta³o ponadto wiele innych problemów, zw³aszcza zwi¹zanych z handlem zagranicznym, których kontynuacja by³a
³atwiejsza.
ZnaleŸliœmy siê w sytuacji, w której przyjmowanie wzorów kapitalizmu
sprzed wielu lat nie musia³o byæ konieczne. Jakkolwiek pewne analogie
by³y wci¹¿ aktualne. Mo¿na tutaj przytoczyæ s³owa sekretarza Lewiatana
– Andrzeja Wierzbickiego (il. 58)
58. Andrzej Wierzbicki, sekretarz
wyg³oszone w sejmie okresu miêdzygeneralny Lewiatana
wojennego, równie aktualne obecnie:
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„Kapitalizm w Polsce, reprezentowany przez przemys³ znajduj¹cy siê
w prywatnym posiadaniu, by³ to kapitalizm niedorozwiniêty, o czym
pamiêtaæ nale¿y przy ocenie stosunków politycznych tego okresu. Nie
mia³ swego odpowiednika politycznego, nie móg³ wiêc oddzia³ywaæ na
politykê, tak jak siê to ma w pañstwach kapitalistycznych na Zachodzie,
zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych. Za to mia³ przeciw sobie doktryny:
dogmat nie-naruszalnoœci zdobyczy socjalnych, pogl¹d, ¿e zysk osi¹gniêty przez producenta to rzecz zdro¿na i etatystyczn¹ wizjê gospodarki zorganizowanej centralnie”.
Mimo up³ywu wielu lat i politycznych zmian ustrojowych pewne
charakterystyczne cechy polskiego spo³eczeñstwa nie uleg³y zmianom.
Nale¿¹ do nich: brak stanu œredniego i wynikaj¹ce z tego niezrozumienie
zasad tworzenia siê maj¹tku z pracy.
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski (il. 59)
z oka-zji jej X-lecia komentuje to
nastêpu-j¹co: „Wci¹¿ spotykamy siê
z opiniami (w domyœle polityków)
wyra¿aj¹cymi obawy przed silnymi,
niezale¿nymi organizacjami samorz¹dowymi w œrodowisku przedsiêbiorców. Twierdzi siê, ¿e to narazi gospodarkê na wielkie koszty, ¿e to jeszcze
za wczeœnie itp. S¹ to opinie nie uzasadnione i czêsto formu³owane w z³ej
wierze. Nie mo¿na ich jednak lekcewa¿yæ, bo – jak dot¹d – doœæ skutecznie torpeduj¹ powo³anie powszechnego samorz¹du gospodarczego”.
Po tym wstêpie przejdê do wspomnieñ mojej dzia³alnoœci jako prezesa Izby Przemys³u Elektrotechnicznego w pionie bran¿owym KIG 59. Andrzej Arendarski, prezes KIG
(il. 60).
KIG by³a miejscem spotkañ
przedstawicieli innych, bliskich mi tematycznie izb bran¿owych np. elektroniki, artyku³ów gospodarstwa domowego, komponentów i technologii
mechanicznej, energetyki i innych. Byli tam w wiêkszoœci doœwiadczeni
in¿ynierowie fabryk pañstwowych dzia³aj¹cych jeszcze w PRL, stawiaj¹cy sobie za cel przejœcie w system rynkowy. Wydawa³o siê nam, ¿e
wspólny udzia³ w budowie samorz¹du bran¿owego bêdzie bardzo
pomocny. Niektórzy z nas znali siê jeszcze z dzia³alnoœci w stowarzyszeniach in¿ynierów elektryków czy mechaników. Wa¿na by³a znajomoœæ
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60. Izba Gospodarcza Przemys³u Elektrotechnicznego w organizacji KIG

rynku kapitalistycznego, u³atwiona w przypadku wczeœniejszej dzia³alnoœci w handlu zagranicznym. W tym aktywnym œrodowisku wspólnym
wyró¿nikiem by³o rozczarowanie i potêpienie absurdów gospodarki
komunistycznej.
Na ogó³ jednak istotne problemy budowy samorz¹du w samym KIG,
polegaj¹ce na tworzeniu oddolnej demokracji w poszczególnych izbach
nie uwydatnia³y siê. Nie wystêpowa³a tendencja budowy jednolitej struktury organizacyjnej u³atwiaj¹cej integracjê. Piszê o tym dlatego, ¿e
w zasadzie za³o¿enia strukturalne by³y prawid³owe w porównaniu do
powstaj¹cych wówczas autorytarnych Konfederacji, czy Klubów zrzeszaj¹cych przedsiêbiorstwa.
Mimo wspomnianych wczeœniej mankamentów integracyjna dzia³alnoœæ KIG by³a bardzo istotna. Na spotkania w sali konferencyjnej na
II piêtrze na ul. Trêbackiej zapraszani byli przez prezesa Arendarskiego
ró¿ni przedstawiciele ¿ycia gospodarczego. Szczególnie w pamiêci mi
zosta³o spotkanie nowego ministra przekszta³ceñ w³asnoœciowych Emila
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W¹sacza, z odchodz¹cym Wies³awem Kaczmarkiem. Mimo, ¿e reprezentowali politykê o odmiennej ideologii musieli kontynuowaæ to samo
zadanie – prywatyzacjê i powrót do gospodarki rynkowej. Zadanie, to dla
W¹sacza by³o oczywiste. Dla u³atwienia tego zadania wprowadzi³ w ministerstwie specjalnoœci bran¿owe, których dotychczas nie by³o, co
powodowa³o rozgardiasz improwizacyjny urzêdników. Niew¹tpliwie
utrudnia³o to dzia³ania kontrolne.
Jak wiedzia³em z procesu transformacji kapita³owej wy³¹czani byli
nawet dyrektorzy przedsiêbiorstwa podlegaj¹cego transakcji nie wspominaj¹c o za³odze. Za³ogi „kupowane” by³y przyznawanymi im 15 proc.
akcji.
Interesuj¹ce by³y spotkania z Danut¹
Hübner (il. 61) zajmuj¹c¹ siê wówczas przygotowaniem wejœcia Polski do U.E. Ze strony
KIG partnerami jej byli prezesi izb bran¿owych. Z wymienionych problemów mogliœmy
siê zorientowaæ jak powa¿ne i precyzyjne to
by³o zadanie dla ca³ej gospodarki.
Okazj¹ do swobodnej dyskusji by³y spotkania w Pêcicach w pobli¿u Warszawy organizowane przez zarz¹d KIG. W du¿ym parku
urz¹dzone by³y bufety czasami przy ogniskach. Zwykle znajdowali siê tam przedstawiciele zarz¹dów poszczególnych Izb, oraz
61. Prof. Danuta Hübner
zaproszeni goœcie z rz¹du. W pamiêci mi
zosta³y przeprowadzone wówczas indywidualne rozmowy z Januszem
Steinhoffem, póŸniejszym ministrem przemys³u i Andrzejem Olechowskim. W œwiatowej gospodarce pojawia³o siê nowe zjawisko globalizacji.
Próbowaliœmy przewidzieæ jego skutki w Polsce.
Z zainteresowaniem obserwowa³em dzia³alnoœæ za³o¿yciela i nastêpnie wieloletniego prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego. W koñcowych
latach PRL jako m³ody pracownik naukowy pracowa³ w instytucie
Polskiej Akademii Nauk. Pe³nione przez niego stanowisko w KIG wymaga³o uzdolnieñ dyplomatycznych i wielkiej elastycznoœci postêpowania,
bior¹c pod uwagê czêste w owym czasie zmiany rz¹du (il. 62).
A. Arendarski w jednym z wywiadów dla „Lewiatana” nr 9 z 2000 r.
objaœnia, ¿e: „KIG nie sta³a siê instytucj¹ prawa publicznego, a to nak³ada
pewne ograniczenia na jej dzia³alnoœæ. Przede wszystkim takie, ¿e nie jest
obligatoryjnym partnerem dla administracji pañstwowej i nie posiada
odpowiednich œrodków finansowych, przy pomocy których mog³aby
podejmowaæ istotne dla przedsiêbiorców inicjatywy. Mimo wszystko
korzysta z tego, ¿e nie jest do koñca instytucj¹ prywatn¹, poniewa¿ dzia³a
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62. Zaproszenie do Czêstochowy

w oparciu o ustawê, dziêki czemu ma status instytucji pó³ prywatnej i pó³
publicznej. Nikt jej nie dotuje.” Zw³aszcza to ostatnie stwierdzenie zapewnia³o znaczn¹ niezale¿noœæ, oczywiœcie kosztem dodatkowych starañ.
G³ówn¹ tematyk¹ dzia³ania KIG by³y komisje problemowe. W jednej
z nich pod nazw¹ Komitetu Normalizacji i Certyfikacji by³em przez jakiœ
czas przewodnicz¹cym.
Z tego Komitetu wy³oni³a siê z mojej inicjatywy grupa 10 izb tworz¹c
nieformalne „Porozumienie” ds. certyfikacji w przemyœle elektromaszynowym (il. 63).
Jak wynika z za³¹czonego zestawienia, izb dotycz¹cych elektrotechniki by³o kilka. Izba Przemys³u Elektrotechnicznego, której by³em prezesem, obejmowa³a w zasadzie przedsiêbiorstwa o najbardziej tradycyjnych
wyrobach, przyk³adowo: kable, maszyny elektryczne, oœwietlenie. To co
produkowano przed wojn¹. W koñcu dwudziestego wieku w zachodniej
Europie izby przemys³u elektrycznego obejmowa³y ju¿ elektronikê,
sprzêt medyczny, artyku³y gospodarstwa domowego, gdzie nowoczesne
elementy gra³y istotn¹ rolê. W Polsce utworzono osobne izby, przyjmuj¹c
prawdopodobnie uk³ad organizacji z PRL. Energetyka stanowi¹ca osobny
rynek wyrobów inwestycyjnych mia³a odrêbny charakter. Podobnie jak
telekomunikacja i informatyka.
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63. Lista uczestników „Porozumienia”

Wszystkie izby obejmowa³y przedsiêbiorstwa produkuj¹ce stale ulepszane wyroby gdzie standaryzacja i normalizacja gra³y podstawow¹ rolê.

Certyfikacja i normalizacja
W wyniku globalizacji œwiatowej gospodarki ju¿ w latach 90. ulega³y
zmianom metody konkurencji. Miejsce barier celnych zaczê³y zajmowaæ
systemy normalizacyjne i wynikaj¹ce z nich systemy certyfikacji wyrobów i systemy jakoœci. Wprowadzone od niedawna dyrektywy europejskie stanowi¹ najwy¿szy poziom przepisów. Nie ma w nich ¿adnych technicznych konkretów. Komisja Europejska pozostawia to organizacjom
dzia³aj¹cym w zakresie normalizacji i certyfikacji.
Dyrektywy powstaj¹ w Komisji Europejskiej w wyniku wspó³pracy
urzêdów z ekspertami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ekspertami s¹ przemys³owe federacje bran¿owe lub zainteresowane grupy producentów. Opisane wy¿ej dzia³ania wprowadzane by³y w latach 90-tych
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w szybkim tempie w Unii Europejskiej. W Polsce brak wówczas odpowiednich certyfikatów wyrobów powodowa³ koniecznoœæ znacznych
obni¿ek cen. W Polsce proces certyfikacji zosta³ wynaturzony. Pomija³o
siê w nim interesy i odpowiedzialnoœæ producenta. Jedynym czynnikiem
dzia³ania by³ interes jednostek certyfikuj¹cych, oczywiœcie kosztem ceny
wyrobu. Bior¹c pod uwagê, ¿e rentownoœæ przemys³u elektromaszynowego jest niska, to narzucenie czêsto zbêdnych badañ certyfikuj¹cych,
mog³o sprowadziæ j¹ do zera. Monopolizacja jednostek certyfikuj¹cych
w Polsce dodatkowo pog³êbia³a trudnoœci producentów, przynosz¹c straty
gospodarce narodowej.
Dlatego uwa¿a³em za koniecznoœæ analizê sytuacji z udzia³em producentów i odpowiednich izb bran¿owych.
Rozstrzygniêcie tej sprawy znalaz³o siê na komisji sejmowej w 1999 r.
z udzia³em zaproszonych ekspertów, z których wiêkszoœæ stanowili
przedstawiciele z tytu³ami naukowymi jednostek certyfikuj¹cych. Ze
strony przemys³u by³em jedynym ekspertem. Dyskusja by³a d³uga, wielow¹tkowa, niejednoznaczna, i ostatecznie odnios³em wra¿enie, ¿e pos³owie, którzy mieli decydowaæ, zgubili istotê problemu. Mnie wszystko to
razem kosztowa³o sporo nerwów.
W latach 1999 – 2001 by³em cz³onkiem Rady Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego jako delegat KIG w charakterze eksperta, drugim
ekspertem by³ przedstawiciel Wojska Polskiego.
Zebrania odbywa³y siê co kwarta³ na ul. Elektoralnej, zwykle trwa³y
kilka godzin. Tempo pracy by³o niewielkie, wiêkszoœæ problemów dotyczy³a spraw personalnych nie daj¹cych siê jednoznacznie rozstrzygn¹æ.

Inne jednostki bran¿owe
Osobnym zagadnieniem, by³a dzia³alnoœæ organizatorów tworz¹cych
autorytarne jednostki typu klubu biznesu. Wspominam o nich uzupe³niaj¹co, nie maj¹c bli¿szego z nimi kontaktu. By³y to firmy w zasadzie prywatne, które dla pewnych przedsiêbiorców wnosz¹cych odpowiednie
op³aty œwiadczy³y us³ugi dla nich korzystne. Po pewnym czasie traktowane by³y jako pewnego rodzaju jednostki samorz¹dowe.
Typowym przyk³adem mo¿e byæ utworzenie Zwi¹zku Polskiego
Przemys³u, Handlu i Finansów, nawi¹zuj¹ce w nazwie do tradycji przedwojennego Lewiatana. Identyczn¹ nazwê Lewiatan dodatkowo przejê³a
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Do podobnie dzia³aj¹cych jednostek samorz¹dowych mo¿na jeszcze zaliczyæ: Konfederacjê
Pracodawców Polskich zrzeszaj¹c¹ g³ównie pañstwowe przedsiêbiorstwa
oraz Polsk¹ Radê Biznesu grupuj¹c¹ tak zwanych oligarchów. Nadmierne
ambicje utrudniaj¹ im od wielu lat wspó³dzia³anie.
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Innego rodzaju, o ile dobrze pamiêtam, nieudan¹ inicjatyw¹ w koñcu
lat 90-tych, by³a chêæ powo³ania Forum Gospodarczego przez prof.
Leszka Balcerowicza, którego celem by³o zgromadzenie m³odych ludzi
dzia³aj¹cych w gospodarce. Forum to mia³o stanowiæ fragment partii
Unia Wolnoœci. Struktura takiej organizacji nie mog³a mieæ charakteru
samorz¹du gospodarczego, powoduj¹c dodatkowy zamêt w tworz¹cym
siê systemie.
Jednak wiêkszoœæ przedsiêbiorców ci¹gle uznaje, ¿e ¿adna z licznych
organizacji biznesowych interesów ich firm nie reprezentuje. Polski biznes du¿y i ma³y potrzebuje reprezentacji typu samorz¹dowego, a nie organizacji powsta³ych jako w pewnym sensie „w³asnoœæ” ich liderów. Jeszcze w koñcu lat 90-tych organizacje biznesowe próbowa³y stworzyæ
wspóln¹ reprezentacjê – „Radê Przedsiêbiorczoœci” wy³onion¹ do dialogu
z w³adz¹. Wtedy jednak próba wspólnej reprezentacji nie uda³a siê. Rada
Przedsiêbiorczoœci okaza³a siê cia³em fasadowym, g³ównie ze wzglêdów
na ambicje polityczne liderów poszczególnych organizacji, Poniewa¿
autentycznych wyborów niestety nie ma, rola cz³onków tych organizacji
ogranicza siê do p³acenia sk³adek i figurowania w statystykach.
Natomiast prawid³owo dzia³aj¹ce struktury samorz¹du bran¿owego
daj¹ gwarancje spo³ecznej samokontroli zrzeszonych przedsiêbiorców
niezale¿nie od pochodzenia kapita³u.
St¹d chêæ w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych do tworzenia ró¿nego
rodzaju namiastek samorz¹dów w ró¿nych bran¿ach jak równie¿ wielobran¿owych tworów autorytarnych, zarz¹dzanych w niedemokratyczny
sposób.
Odnoœnie jednostek bran¿owych nasuwaj¹ siê pewne ogólniejsze
wnioski bior¹c pod uwagê, ¿e od kilku lat znajdujemy siê w Unii Europejskiej. Nale¿ymy tam do najbiedniejszych spo³eczeñstw. W krajach
Unii Europejskiej podstawowy dochód narodowy wypracowuje klasa
œrednia. W Polsce nie dorobiliœmy siê jeszcze tej klasy przejœciowo nazywaj¹c jej przedstawicieli prywaciarzami. S¹ to w rzeczywistoœci ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa us³ugowo produkcyjne.
Przez 20 lat nie uda³o siê stworzyæ ustawowych ram organizacyjnych
dla demokratycznie dzia³aj¹cego samorz¹du bran¿owego, nie potrafi¹c go
oddzieliæ od samorz¹du terenowego.

Uwagi koñcowe
W koñcowych latach PRL gospodarka by³a bliska bankructwa wskutek niskiej wydajnoœci pracy i przestarza³ych technologii. Ratunkiem
powinny byæ inwestycje kapita³owe. Same zmiany w³asnoœciowe pole109

‡amanie.qxd

2011-09-01

14:44

Page 110

gaj¹ce na przejêciu zak³adów przez szeregowych pracowników, lub
nawet zarz¹dy nomenklaturowe bez dodatkowych pieniêdzy nie mia³y
znaczenia.
Nowi prywatni polscy w³aœciciele musieli, albo od pocz¹tku w³asn¹
prac¹ tworzyæ kapita³, co wymaga czasu i wyrzeczeñ, albo wchodziæ
w spó³ki z zagranicznym kapita³em. Dzia³ania rozwinê³y siê w obu
kierunkach. O zamo¿noœci kraju decyduje obecnie wielkoœæ zainwestowanego kapita³u, jego pochodzenie nie ma w zasadzie istotnego znaczenia. St¹d nawet najbogatsze kraje USA, Niemcy zabiegaj¹ o dop³yw
zewnêtrznych inwestycji. U nas, czêsto w tym wzglêdzie panuje dziewiêtnastowieczne myœlenie.
W ci¹gu minionego okresu utworzy³y siê, podobnie jak w ca³ej
gospodarce, w przemyœle elektrotechnicznym trzy niezale¿ne sektory
organizacyjne:
– luŸno dzia³aj¹ce prywatne przedsiêbiorstwa, czasami w uk³adach
zbli¿onych do samorz¹du,
– grupa du¿ych, niezale¿nych koncernów zagranicznych. W przemyœle elektrycznym w Polsce dzia³aj¹ takie œwiatowe koncerny jak np.
Siemens, Philips, ABB, AEG, Centra, Matsushita, NKT Cables, Nokia,
Electrolux, Sony, Telefunken i inne,
– przedsiêbiorstwa pañstwowe, g³ównie energetyka, uzale¿nione od
interwencjonizmu pañstwowego, gdzie wystêpuje stagnacja, bêd¹ca
wynikiem wadliwego zarz¹dzania oraz brakiem kapita³u.
Dla dwóch pierwszych grup elementem steruj¹cym jest rynek.
Podlegaj¹ one szybkiemu procesowi modernizacji zwi¹zanej z globalizacj¹.
Obserwuje siê brak powi¹zañ miêdzy tymi grupami w sensie prowadzenia polityki bran¿owej, choæby takiej jaka wystêpuje w niektórych
wiêkszych krajach Unii Europejskiej.
Dynamika procesów w³asnoœciowych w sensie prywatyzacji w miarê
up³ywu czasu podlega³a zmianom. Zgodnie z zasadami rynku zysk mia³
coraz wiêksze znaczenie w przeciwieñstwie do dawnych uk³adów urzêdniczych. Mia³em okazjê obserwowaæ te procesy, szczególnie wyraŸnie
wystêpuj¹ce wœród m³odej kadry in¿ynierskiej. Najwa¿niejszy by³ jednak
dostêp do rynku, gdzie istotn¹ rolê pe³ni³y du¿e koncerny zagraniczne
posiadaj¹ce kapita³.
Procesy transformacji ostatnich 20 lat w sensie ogólnym s¹ stosunkowo ³atwe do opisania przez administracjê maj¹c¹ do dyspozycji statystykê. Jednak znacznie ciekawsze, zw³aszcza dla historyków, mog¹ byæ
Ÿród³owe informacje o procesach transformacji zachodz¹cych w poszczególnych zak³adach opisane przez in¿ynierów bêd¹cych czynnymi
œwiadkami tych zmian. Zmian maj¹cych istotny wp³yw na przysz³oœæ
gospodarki polskiej w Unii Europejskiej.
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