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S t r e b z c z e n i e

Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tesktów etanowi 
punkt wyjścia do bardzo wielu badań w zakresie językoznawstwa. 
Próby automatycznej transkrypcji były już czynione w kilku 
krajach, ale nigdzie nie osiągnięto tak wysokiego stopnia auto
matyzacji, jak to się udało zrobić dla języka polskiego. Reguły 
automatycznej transkrypcji zostały opracowane przez li. Steffen- 
Batogową z Uniwersytetu Poznańskiego dla wymowy krakowsko- 
poznańskiej. Autor niniejszej pracy skonstruował program na ma
szynę 0DRA-1204 dla automatycznej transkrypcji według tych reguł. 
Do pracy dołączono próbę automatycznej transkrypcji.

A b s t r a c t

The paper deals with an automatic phonematic transcription 
of texts. The attempts to automatize such a transcription were 
already made in some countries but the highest level of automati
zation has been reached for the Polish language. Krs. U. Steffen- 
Batog, University of Poznań, has prepared the rules of an auto
matic transcription for a kind of Polish pronunciation specific 
for Kraków and Poznań regions. According to the above rules the 
author of this paper has written the automatic transcription 
program for 0DRA-1204 digital computer. An automatic transcription 
test is also presented.
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HHKTO He aOCTHT TaK BHCOKOrO ypOBHfl aBT0HaTH3aHHH, Kan 3T0 
yaaJiocŁ caeaaTŁ jjih nojiŁctcoro H3Łuca. Opasana aBTOuaTinecKoü 
TpaHCKpimmiii 6ujm pa3pa(5oTaHH U. CiegueH-EaToroBott ara itpa- 
K0BCKO-n03HaHCK0r0 npOH3HOmeHHH. ABTOp HaCTOflmeM CTaTBH co- 
CTBBHJi nporpauuy Ha m^poByx bothcjone jibbed aannray 0ÄPA-I204 
æjih aBTOuaTH^ecKOii TpaHCKpaniuni no sthji npaBHJiaii. K CTaiBe 
npajioseH oópa3en aBioHararocKofl TpaHCKpmmmi.
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Stosując metody statystyki matematycznej w Językoznawstwie 
napotyka się na duże trudności związane z odręcznym wykonywaniem 
transkrypcji fonematycznej tekstów. Ogromna pracoohłonność takiego
opracowania powoduje, że badaniom statystycznym mogą być poddawa
ne teksty licząoe co najwyżej kilkadziesiąt tysięcy fonemów. 
Tymczasem ze względu na kryteria statystyki matematycznej zacho
dzi nieraz potrzeba slęgamla do tekstów liczących miliony fonemów» 
Ponadto odręczne wykonywanie transkrypcji prowadzi do tak dużej 
liczby pomyłek, że wartość późniejszego opraoowanla statystycznego 
staje się przez to niewielka. Na skutek pomyłek powstają nadto 
różne dziwotwory, wyjaśnianie których pochłania znowu dużo pracy 
1 wysiłku.

Dla sensownego zajmowania się zagadnieniami statystycznymi 
w językoznawstwie jest rzeczą konieczną uprzednie zautomatyzowanie 
transkrypcji fonematycznej. Dr U.Steffen-Batogowa z Uniwersytetu 
Poznańskiego zgodziła się opracować reguły automatycznej trans
krypcji fonematycznej tekstów języka polskiego»natomiast autor ni
niejszego artykułu podjął się opracować program na maszynę 
ODRA—1204 dla takiej transkrypcji.

Już w trakcie pierwszych dyskusji stało się Jasne, że - 
przynajmniej na razie - nie będzie się automatyzować przestanko
wania 1 wyjątkowej wymowy zbitek spółgłoskowych, Jak na przykład 
na granicy morfemów w wyrazie "podziemny". Dlatego też podstawą 
dla programu maszynowego stał się zwykły tekst ortograflozny, w 
którym dokonano odręcznie:

1° korekty przestankowania z punktu widzenia transkrypcji 
fonematycznej;

2° rozdzielenie pionową kreską zbitek spółgłoskowych w przy
padku ich wyjątkowej wymowy;



3C wykreślenie fraz zawierających wyrazy obcojęzyczne;
4° rozpisanie skrótów, Jak na przykład PKO czy NRD.

Tego rodzaju przygotowanie tekstu - Jak wykazała praktyka - wy
konuje się bardzo szybko 1 nie nastręcza trudności, tym bardziej 
że może być dokonywane ołówkiem na tekście oryginalnym.

Przygotowany tćkst Jest przepisywany na urządzeniach zwa
nych flezowriteraml, które przepisują dany tekst na szerokiej 
taśmie papierowej analogicznie do zwykłej maszyny do pisania 1 
równolegle perforują go w ustalonym kodzie na 8-kanałoweJ wąs
kiej taśmie papierowej. Maszyna licząca Jest przystosowana do 
czytania takiej właśnie perforowanej taśmy. Tekst drukowany na 
szerokiej taśmie daje możliwość kontroli poprawności tekstu 
perforowanego, co ma podstawowe znaczenie.

W ten sposób, zanim przystępuje się do automatycznej trans
krypcji tekstu, Już się ma w gruncie rzeczy do czynienia z 3 
tekstami:

tekstem oryginalnym, a więc na przykład tekstem wytypowa
nym w jakiejś książce;

tekstem przygotowanym, tzn. powstałym z tnkstu oryginal
nego przez wprowadzenie korekty przestankowania, rozdziału 
wyjątkowych zbitek spółgłoskowych, wykreślenie fraz z wyrazami 
obcymi 1 rozpisanie skrótów, oraz

tekstem maszynowym, tzn., tekstem przepisanym na flexowri-. 
terze na szerokiej taśmie papierowej i mającym swój perforowany 
odpowiednik.

Tekst maszynowy różni się nieco od tekstu przygotowanego. 
Przede wszystkim różnice występują w alfabecie, ponieważ flexo- 
wrlter oprócz liter łacińskich małych i dużych oraz cyfr 0,1,... 
..., 9 dysponuje tylko małynl literami polskimi ą, 6, ę, ł, ń, 
ć, ś, i, i oraz znakami
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Podkreślić tu należy, że flexowrltery współpracujące z maszyną 
cyfrową ODRA-1204 nie są Jednakowe. Większość z nich nie ma w 
ogóle polskich liter, Jak ą,'ć itd. Opracowany przez autora ni
niejszego artykułu program wymaga użycia flexowritera koniecznie 
z literami polskimi.



Ponadto - ze względu na wygodę programowania - przyjęto 
jeszcze następujące reguły przygotowania tekstu maszynowego:

1° Nie używa się cyfrowego przedstawiania liczb, a wszyst
kie liczby pisze się słownie.

2° Nie używa się podkreśleń ani spacji.
3° Nie używa się znaków * [ ] + = ' ,  nawiasy kwadratowe 

zastępuje się okrągłymi C ) , znaki - « - l a  pisze się ewentual
nie słownie.

4° Przy przechodzeniu do nowej linii nie dzieli się wyrazów.
Powyższe reguły obowiązują operatorkę przepisującą tekst na 

ilezowriterze. Jak znowu wykazuje praktyka - reguły takie są przez 
operatorki szybko przyswajene.

Podział na wiersze w tekście maszynowym na ogół odbiega od 
podziału na wiersze w tekście oryginalnym. Natomiast podział na 
akapity jest zachowywany»

Program na maszynę liczącą został tak przygotowany, że w 
tekście przetranskrybowanym przez maszynę podział na wiersze i aka
pity Jest identyczny jak w tekście maszynowym. Stwarza to dogodne 
warunki do porównywania obu tekstów: maszynowego 1 przetranskrybo- 
wanego.

Tekst transkrybowany automatycznie przez maszynę 0DRA-1204 
jest wyperforowywany na wąskiej taśmie papierowej, którą później 
flexowriter jest w stanie przepisać na szerokiej taśmie papiero
wej zwykłym pismem maszynowym.

Ze wzglęau na to, 2e - jak już było powiedziane - flexowri- 
ter dysponuje ograniczonym alfabetem, tekst automatycznie prze- 
transkrybowany różni się nieco symbolami od tradycyjnych tekstów 
fonematycznych. Przyjęto mianowicie następujące znaki umowne:

*g zamiast %g (miękkie g;
k‘ - 9 9 “ k (miękkie k)
3 - » • — V (dzj
%3 - > » " i

Cdi;
3 * - 9 9 "

«/
V di;

0 * - 9 t “
VC cz

a * _
9 t "

V
S SZ 1

z * - 9 9 "
V
Z Z , rz

B - >1 " • ? 'nosowe a



Program di» automatycznej transkrypcji fonematycznej 
tekstów Języka polskiego został napisany w Języku ODRA-ALSOL.
Język ten nie przewiduje wprowadzenia do maszyny polskich liter 
ą, ć, ę, 1,0, ć, ś, Z, ż. Możliwość tę stworzono przez zmianę 
podstawowego Języka maszyny SOW. Zmiany tej dokonał mgr A. Sadowski 
z Centrum Obliczeniowego PAN, za co mu na tyra miejscu autor ser
decznie dziękuje.

Aby zatem można było na maszynie 0DRA-1204 korzystać z oma
wianego programu, musi być do niej wprowadzony najpierw specjal
ny Język pod nazwą SOW-3, będący wspomnianą przeróbką Języka SOW, 
a następnie Język ODRA-ALGOL 1 dopiero wtedy maszyna jest gotowa 
do przyjęcia programu transkrybująoego.

Napisanie programu dla automatycznej transkrypcji fonematy
cznej tekstów dla maszyny 0DRA-1204 było połączone z pewnymi 
trudnościami. Mnogość reguł powodowała, że prograa napisany bez
pośrednio na Ich podstawie był tak duży, że nie mieścił się w 
pamięci maszyny. Dopiero po wykorzystaniu różnych ohwytów progra
mowych udało się program uruohomić. Następną trudnością była mała 
początkowo szybkość transkrypcji. W obecnej wersji transkrypcja 
przebiega Jut znacznie szybciej, bo około 10 fonemów na sekundę.

Próbne transkrypcje automatyczne wybranych urywków tekstu 
dokonane na maszynie 0DRA-1204 w Centrum Obliczeniowym PAN ujawni
ły luki 1 omyłki w opracowywanych regułach transkrypcji. Tego 
rodzaju automatyczna weryfikacja przyczyniła się do szybszego 
i lepszego dopracowania reguł.

W załączeniu jest podany przykład tekstu maszynowego 1 odpo
wiadającego mu tekstu fonematycznego przetranskrybowanego automa
tycznie przez maszynę 0DHA-1204 w Centrum Obllozenlowym PAN. 
Transkrypcja była oparta o reguły opracowane przez dr U. Steffen- 
Batogową według ich stanu w czerwcu 1971 r. Program natomiast 
wymagał od autora przebudowy struktury logicznej reguł dla uzys
kania struktury dogodnej dla programowania.

Uzyskane przez dotychczasową automatyczną transkrypcję doś
wiadczenia stanowią podstawę do opraoowanla dalszych reguł 
1 doskonalenia Już opracowanych. Or M.' Steffen-Batogowa opracowa
ła reguły dla wymowy krakowsko-poznańskiej. Nie stoi nic na 
przeszkodzie, aby opracować reguły dla Innych rodzajów wymowy



i sporządzić program uniwersalny, mogąoy automatyczni« transkry- 
bować teksty według żądanej wymowy.

Z literatury fachowej wiadomo, że próby automatyzacji tran
skrypcji fonematyczneJ tekstów były Już czynione w kilku krajach. 
Z tego jednak, co zostało opublikowane, wynika, że - Jak dotąd - 
nie osiągnięto nigdzie tak wysokiego stopnia automatyzacji Jak 
w omawianym tutaj przypadku. Bez wątpienia odgrywają tu poważną 
rolę m. In. pewne specyficzne własności języka polskiego.
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NA ROZBIEGU

Y: czasach gdy Róża Luksemburg rozkwitała lampami elektronowymi - 
chlubą mszą końca lat pięćdziesiątych - elektronika była wiedzą, 
dzięki której w radioodbiornikach coś grało albo, licho wie dlaczego, 
nie grało, najczęściej zresztą dlatego, że lampa odmawiała dalszej 
służby; już wtedy była w starszym wieku, skoro dziś stuka jej siódmy 
krzyżyk.

Dla nnie - wybaczyć proszę ton osobisty - elektronika wyleciała 
najpierw w rosmos. Objawiła się w komunikatach o sukcesach pionierów 
księżycowych podróży. Ich bohaterem jest zawsze człowiek. Ale każdym 
Jego ruchem zawiaduje, każde posunięcie kontroluje niezwykle 
czuła aparatura elektroniczna.

Na ziemi tymczasem działy się rzeczy może nie tak dech zapierające, 
ale równie fantastyczne. Odbiorniki radiowe malały jak w krainie 
czarów do wymiarów pudełka zapałek, piękne panie z fotosów wytykały 
palce z pierścionkami, których elektroniczne oczka pokazywały dokładny 
czas. Gdzieniegdzie po czasopismach uderzały na alarm tytuły 
w rodzaju świat zapluskwiony: w Stanach Zjednoczonych już od 
dawna można kupić sobie niewielki aparacik, na bieżąco informujący, 
czym akurat żyje sąsiad.

Przywołuję z pamięci te wyłapywane z prasy informacje typu 
nowinkowego raczej niż popularyzującego rzeczywiste osiągnięcia 
techniki światowej ostatnich lat. Czynię to świadomie. czasach 
bowiem, gdy rozkwitła nam Róża, gdy w produkcji elektronicznej 
’•/yprzedzaliśmy inne kraje socjalistyczne-w świadomości przeciętnego 
obywatela lampa radiowa była lampą, rzeczą niezmiernie pożyteczną, 
lecz w żadnym stopniu nie mogącą się równać z takim na przykład 
źródłem energii, jakim jest elektrownia wielkiej mocy. Slektronika, 
podobnie jak mechanika precyzyjna, optyka, czyli dziedziny 
pracy mózgu w większej mierze, aniżeli trudu rąk, od początku 
swego istnienia nie nadąża u nas za tempem planów inwestycyjnych.
V' krajach wysoko rozwiniętych rzucono ogromne środki na zaplecze 
techniczne elektroniki. My, niestety, zaniedbaliśmy tę sprawę.
Nie są w tej chwili ważne przyczyny tego zaniedbania. Zapewne też 
uchroniliśmy się od wielu niepowodzeń, które w trakcie rozwijania 
technik eletronicznych przydarzały się czołowym firmom światowym. 
Niepokojący jest fakt, że opóźnienia nasze w różnych działach 
elektroniki sięgają kilkunastu lat. Miarą tych zaległości nie jest-
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tu nawet, sana w sobie miarodajna, różnica dat opanowania produkcji 
danego wyrobu. Najtrudniejsze do przełamania będzie zacofanie 
naszego potencjału produkcyjnego i rozwojowego.

7cbec absolutnej konieczności postawienia elektroniki krajowej na 
właściwym poziomie, czego dały wyraz uchwały czwartego i piątego 
Zjazdu Partii i pcsunięcia rządu, te minorowe stwierdzenia nają 
nan tylko uzmysłowić, że stawiając na elektronikę, rzucany się 
głową naprzód w dżunglę problemów, jakich bezustannie dostarcza 
tak żywiołowy postęp techniczny.

21 ie można przecenić ".y3iłku i osiągnięć naszych elektroników. Ich 
opinia naukowa jest w święcie utrwalona. I-izecz w tym, aby opracować 
rzetelną koncepcję rozwojową elektroniki polskiej w wydaniu 
przemysło^m. Program przyspieszony, ale i rozważny zarazem, by 
_'oniT?;a za postępem ¿wiatowyn, zaspokajanie dorairych potrzeb 
krajowych i niespodziewane często wyniki badań naukowych godziły 
się ze sobą gwoli optymalnemu celowi. Jest nim jak najszybsze 
osiągnięcie średniego poziomu światowej produkcji elektronicznej.

A 7/i§c;jaki program?Odpowiedzi na to pytanie szukany w rozmo-ie 
z profesorem doktorem habilitowanym Aikadiuszem SRAŁEM - członkiem 
Głuwnej Komisji Elektroniki i Telekomunikacji Komitetu Sanki i 
Techniki, przewodniczącym Zespołu Problemowego Mikroelektroniki 
tej Komisji,oraz kierownikiem Zespołu Lliędzyinstytutowego do spraw 
przygotowania produkcji mikroukładów hybrydowych.

Jaki programTTrzeba 3obie na wstępie powiedzieć, że 
program polski istnieje. Elektronikę po raz pierwszy 
potraktowano jako dziedzinę samą w sobie, a nie ubożuchny 
dodatek do różnych branż, dodatek zresztą z uwagi na przywiązanie 
do fetysza globalnej produkcji zgoła niedoceniany.
7 efekcie i program, opracowany dwa lata temu, nie był 
realizowany. A elektronika jest dziedziną, o którą toczy 
się między Stanami Zjednoczonymi i Japonią największy bój 
gospodarczy współczesnego świata.,

- Zatrzymajny na moment elektroniczny wyścig po+°ntatów 
tego przemysłu. Na jakim etapie znajduje się teraz 
elektronika światowa?

- JTa etapie integracji elektronowej. Inaczej mówiąc - 
mikroelektroniki.
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Amerykański koncern, największy obecnie producent maszyn 
matematycznych, wytwarza dziennie ponad milion układów 
scalonych hybrydowych. W skali rocznej oznacza to liczbę 
ponad dwieście milionów układów. Największy konkurent 
Stanów Zjednoczonych, Japonia, w latach sześćdziesiąt 
sześć- sześćdziesiąt osiem wykonała skok z dwieście 
osiemdziesiąt pięciu lysięcy sztuk na dziesięć milionów.
Jest to wzrost trzydziestopięciokrotny, przy trzykrotnym 
spadku ceny jednostkowej układu.

'.'.'raz ze wzrostem wartości produkcji elektronicznej obserwuje 
się pewną stagnację w rozwoju produkcji samych elementów 
półprzewodnikowych, świadczy o tym choccy fakt, że 
Amerykanie proponują finnom brytyjskim przejęcie tej produkcji 
po bardzo niskich cenach wyposażenia, oraz amerykańskie 
filie w Europie uzyskują znacznie lepsze wyniki ekonomiczne 
niż zakłady macierzyste. Przyczyną tego jest inna relacja 
kosztów cząstkowych produktów scalonych. Filia europejska 
firmy w Belgii osiągnęła bardzo interesującą obniżkę 
kosztów własnych wytwarzania układów:na przykład cena 
przerzutnika pewnego typu, którego koszt produkcji w Stanach 
Zjednoczonych - w wersji monolitycznej - wynosi czterdzieści 
cztery centy, tam kształtuje się poniżej czterdzieści centów, 
w wersji hybrydowej, a więc bardziej złożonej. To znaczy im 
więcej pracy trzeba włożyć w taki układ, tym większa jest 
obniżka ceny.

- V7 Polsce pracujemy stosunkowo tanio...
- Uusimy sobie głośno i wyraźnie powiedzieć:Jest to dla nas, 

jak mówią sportowcy, o kolosalnym znaczeniu. Pracujemy mało 
efektywnie, mało sprzedajemy i z małym zyskiem, więc i zarabiamy 
mało. Ale zarabiając mało, możemy konkurować z silniejszymi 
technicznie partnerami, ponieważ dysponujemy pracownikami o wcale 
nie gorszych kwalifikacjach; słowem, nasze niższe zarobki mogą 
być naszą bronią, do czasu, oczywiście, gdy zaczniemy więcej 
sprzedawać i będziemy mogli samym sobie lepiej płacić. Póki
nie zaczniemy dobrze produkować i sprzedawać, płacić sobie,



rzecz jasna , nie mamy z czego. Jesteśmy więc skazani na rozvfój 
i ekspansję, jeśli chcemy żyć lepiej. A w elektronice najkorzystniejsz 
dla nas proporcje w kosztach własnych mają produkty
0 dużej zawartości pracy żywej. Czynnik ten należy uwzględnić 
przy programowaniu struktury produkcji elektronicznej. Oś 
ciężkości powinna przesunąć się na układy złożone. Pociągnie 
to za sobą szybszy rozwój produkcji podzespołów dla tych 
układów,czyli poprawę naszej elektronicznej bazy technologicznej.
Czas tu powiedzieć, czym w produkcji mikroukładów dysponujemy. 
Dziedziną stosunkowo dobrze w kraju obsadzoną są układy scalone, 
hybrydowe, w wersji cienkowarstwowej. Opanowaliśmy już technologię
1 opracowaliśmy aparaturę wytwórczą. Pełnemu rozwojowi produkcji 
przeszkadza 'orak dodatkowych ośmiuset metrów powierzchni...
- 3 punktu widzenia krajowych prognoz rozwojowych najbardziej 
interesuje nas rynek europejski. Jeśli chodzi o kraje zachodnie,
Jest to sprawa ewentualnej współpracy licencyjnej...

- To nie jest tylko kwestia eksportu. !Tasz przemysł sprzętu
eleironicznego masowego użytku, to jest radioaparatów, telewizorów 
i tym podobnych, znajduje się jeszcze w zamierzchłej epoce 
lamp elektronowych. Przejście na układy scalone w tym sprzęcie 
oznacza ni mniej ni więcej, tylko rezygnację z budowy jednej 
dodatkowej potężnej elektrowni, której moc pożerają co wieczór 
nasze telewizory i radia... Jeśli nie będziemy robić lamp 
elektronowych, których jesteśny w Europie jedynymi z ostatnich 
producentów, zużywany na nie wolfram, molibden, nikiel, miedź 
znajdą niewspółmiernie zyskowniejsze i efektywniejsze wykorzystanie, 
nie mówiąc o ogromnej ilości wysokojakościowego szkła. I dla 
tych również przyczyn trzeba jak najszybciej uruchomić produkcję 
układów scalonych półprzewodników.

Należałoby tu zabiegać o pomoc ze strony autorów opracowań 
źródłowych, to jest firm amerykańskich. Struktury grubowarstwowe 
niezbędne dla sprzętu konsumpcyjnego już produkujemy ćsięki 
porozumieniu z firmą belgijską. Tylko produkcja układów 
cienkowarstwowych nie wymaga pomocy licencyjnej, ale konieczne jest 
uzupełnienie opracowanego już sprzętu.

- Wspomniał Pan, że powinniśny zabiegać o pomoc firm amerykańskich. 
Jak pogodzić ten postulat ze znanym faktem ograniczeń embargowych?
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-Wszystko wskazuje na to,że embargo nie jest czynnikiem przejściowym, 
ale zagrodzi ono na stałe dostęp do najnowszych osiągnięć 
w nowoczesnej technologii elektronowej. Jednak tylko wtedy, gdy 
żądaaj' tak zwanej gwarancji licencyjnej, przekreśla to z góry 
wszelkie możliwości uzyskania pomocy. gruncie rzeczy elektronika 
ciała stałego wymaga nie tyle gwarancji licencyjnych - potrzebnych 
przede wszystkim odpowiednim instytucjom i urzędom - ile 
nowoczesnego .sprzętu i bieżących informacji technicznych, zebranych 
na żywca u czołowych producentów.

','ymaga to oczywiście od tychże instytucji i urzędów większego 
zaufania, do kwalifikacji i zaangażowania osobistego członków 
zespołów wykonawczych, które podejmą się produkcji bez części 
zamiennych aparatury. Jeśli zaś pertraktują w sprawie ewentualnych 
zakupów ludzie bez dostatecznych kwalifikacji, bez udziału tych, 
którzy mieliby daną technologię rrirażać, wychodzą potem skrajne 
absurdy; najkorzystniejsze oferty zostają pod suknem, a urzędowy 
organ cpinioća7/czy, to jest Kaaitet Ilauki i Techniki, posiłkujący 
się swymi zespołami doradczymi, informowany jest o transakcj- 
po fakcie.

-i. jak wygląda naszs współpraca ze Związkiem - Radzieckim?
przypadku elektroniki jest to sfers. wielkich,niewykorzystanych 

możliwości. ITależy przypomnieć, że masową produkcję pierwszych 
polskich tranzystorów planarnych, od wiosny tysiąc dziewi.ćset 
sześćdziesiątego dziewiątego roku,zawdzięczany wydatnej pomocy 
przemysłu elektronowego Związku Radzieckiego,i»osobistenu .
zaangażowaniu zespołu kolegów radzieckich z Zakładu 
Półprzewodników.Także seryjną proaukcj ; półprzewodnikowych 
układów scalonych,cyfrowych,w najbliższym roku oprzemy o 
sprzęt i dokumentacj. ze Związku Radzieckiego.

Sięganie do zachodniej myśli technicznej nie jest- jak 
to sobie niektórzy naiwnie wyobrażają - alternatywą współpracy 
ze Związkiem Radzieckim, ale warunkuje korzystny rozwój tej 
współpracy. Jeśli oczywiście nie zapomnimy, że idea integracji 
-ospodarcsej krajów Rady Wzajemnej Ponocy Gospodarczej jest 
rzeczywiście osią naszego działania.
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- Jakie są możliwości współpracy z pozostałymi krajani 
demokracji ludowej?

-najbardziej zaawansowana jest niewątpliwie Jugosławia. Dzięki 
swojej specyficznej sytuacji kraj ten od lat korzysta z pomocy 
licencyjnej czołowych producentów amerykańskich. 7,'spółpraca 
z Jugosławią winna stać się jednym z elementów postępu na polu 
wdrażania nowoczesnych technologii elektronowych, drogą 
kooperacji i specjalizacji produkcji oraz zakupu z częściową 
kompensacją przez dostawy towarowe.Ma czoło wysuwa się 
również Niemiecka Republika Demokratyczna,która 
uprzywilejowała u siebie przemysł elektroniczny. Możemy 
uzyskać od nich dokumentację dla aparatury technologicznej ; 
korzystnie też zapowiadają się zainicjowane dostawy wzajemne 
sprzętu do produkcji mikroukładów cienkowarstwowych, w czym, 
jak wspomniałem, my z kolei jesteśny nienajgorsi.
Nie umniejszając znaczenia i wartości pomocy i współpracy 
z krajami socjalistycznymi pamiętać musimy, iż podstawowym 
7farunkiem jej skuteczności i zgoła zasadności jest zbudowanie 
własnej krajowej bazy materiałowo-technicznej, umożliwiającej 
tak specjalizację i wymianę towarową, jak i obrót myśli 
technicznej .

Elektronikę należy kupować za elektronikę. Kilogram 
nowoczesnego sprzętu elektronicznego Jest wart znacznie 
więcej, niż kilogram jakiegokolwiek innego wyrobu.
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na roebjegu

f c*asah gdy ruz*a luksemburg roskfitała lampami elektronovymi / 
hlubon nas*on końca lat pjeń3'eśontyh / elektronika była vje3on/
3' enk' i kturej v radjoodbjorńikah co" grało albo/ liho vje dlaczego/ 
ńe grało/ najc*enśćej zres*ton dlatego/ z*e lampa odmavjała dals*ej 
słuz^by/ jus* ftedy była f stars*ym vjełcu/ skoro 3'iś stuka jej śudmy 
ks*yz*yk/

dla mńe / vybac*yć pros*e ton osobisty / elektronika vylećała 
najpjerf f kosmos/ objaviła śe f komuńikatah o sukcesah pjońeruf 
kśenz*ycovyh podruz*y/ ih bohaterem jezd zafs*e c*łovjek/ ale kaz*dym 
jego ruhem zavjaduje/ kaz*de posuńeńće kontroluje ńezvykle 
c*uła aparatura elektrońic*na/

na żeni tymczasem 3'ały śe z*ec*y moz*e ńe tag deh zapjerajonce/ 
ale ruvńe fantastyc*ne/ odbjorńik'i radjove malały jak f kraińe 
c*aruv do vynjaruf pudełka zapałek/ pjenkne pańe s fotosuv yytykały 
palce g pjerśćonkani/ kturyh elektroniczne oc*ka p0izasjrvały dokładny 
c*as/ g3 'eńeg3'e po c*asopismah udez*ały na alarm tytuły 
ro3aju śfjaa zapluskfjony/ f stanr.h zjednoc*onyh juz+ od 

dćnma raoz*na kupić sobje ńevjelk'i aparacik/ na bjez*onco informuj oncy/ 
c*ym akurad z*yje sonśat/

ps*yvołuje s panjeńći te vyłapyvane s prasy informacje typu 
nDvinkovego raczej ńis* popularyzujoncego z*ec*yviste ośongńfeńća 
tehńik'i śfjatovej ostatńih lat/ c*yńe to śfjadonje/ f c*asah 
bovjen/ g3y roskfitła nam ruz*a/ gdy f produkcji elektror.ic*ne j 
vyps*e3aliśny inne kraje socjalistyc*ne / f śfjadonośći ps*ećentnego 
obyvatela lampa radjova była lampon/ z*ec*OĘ ńezmjerr.e pcz*-ytec*non/ 
ls3* v z*adnym stopńu ńe mogoncon śe ruvnać s tak'ta na ps*ykład 
rudłem energ'i/ jak'im jezd elektrovńa vjelk'ej mocy/ elektronika/
--'-Jobie jag mehańika precyzyjna/ optyka/ c*yli 3'e3'iny
trący nuzgu v vjenks*ej mjez*e/ ańiz*eli trudu ronk/ ot poc*ontku
siego istńeńa ńe naconz*a u naz za tempem planuv investycyjnyh/
. krajak wysoko rozrińeatyh z*ucono ogromne śrotk'i na zaplecie 
tehńic*ne elektrońik'i/ ry/ .-'estety/ zańedbaliśay te sprave/
'c son f tej bfili vaz*ne ps*yc*yny tego zańedba/.a/ zapevr.e tez* 
u.irońdliśix* śe oć rjelu r.epovo3eń/ kture f trakćs rosvija-'Ł 
ter. 'i; eletror.ic*ayh ps*yćaz*ały śe c>ołovym firmom -fjatorym/
'epokojoncy jest fakt/ z*e opudieńa nas*e v ruz*nyh 3'ałah 
'lektrońik' i śeggajon k'ilkunastu lat/ mjaron tyh zaległośći r.e jest/
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tu navet/ s&ma f sobje Hjarodajna/ ruz* ńica dad opanovana produkcji 
danego vyrobu/ raj trud ńejs*e do ps*ełamańa ber.3'e zacofane 
nas*ego potencjału produkcyjnego i rozvojovego/

TObe3 apsolutnej końec*nośći postavjeiia elektronik'! krajovej na 
vłaśćivyn poźcnje/ c*ego dały vyraz uhfały c*fartego i pjontego 
zjazdu partji i posuńeńća z*ondu/ te minorove atfjer3eńa najon 
nan tylko uzmysłović/ zr*e stavjajon3 na elektrońike/ z*ucamy śe 
głovon naps*ud v 3*ungle problenuf/ jak'üi bezustanne doBtarc*a 
tag z*yvjołovy postem^ tehńic*ny/

ńe moz*na ps*eceńi3' vyśiłku i ośongńeń3' nas*yh elektrońikuf / ii 
opińa naukova jest f śfjeće utrfalona/ z*ec* f tym/ aby opracova3' 
z*etelnon koncepcje rozvojovon elektrońik'i polsk'ej v vydanu 
ps*emysłovym/ program pa*yspjes*ony/ ale i rozvaz*ny zarazem/ ty 
gońitfa za postempem śfjatovym/ zaspokajane doraśiyh pots*ep 
krajovyh i ńespo3'evane c*ensto vyńik'i badań naukovyh go3'iły 
śe ze sobon gvoli optymalnemu celovi/ jezd ńim jag najs*yps*e 
ośongńeńće średńego poźcmu sfjatovej produkcji elektronicznej/

a vjenc/ jak'i program/ otpovje3'i na to pytańe s*ukamy v rozmovje 
s profesorem doktorem habilitovanym arkadjus*em grałem / c*łonk'en 
głuvnej komisji elektrońik'i i telekomuńikacji komitetu nauk'i i 
tehńik'i/ ps*evodńic*oncym zespołu problemovego mikroelektronik'i 
tej komisji/ aras k'erovńik'tti zespołu mjen3yinstytutovego do spraf 
ps*ygotovańa produkcji mikroukładuf hybrydovyfa/

jak'i program/ ts*eba sobje na fstempje povje3'eć/ z*e 
program polsk'i istńeje/ elektrońike po ras pjerfs*y 
potraktovano jaka 3'e3'ine samon_ f sobje/ a ńe uboz*uhny 
dodateg do ruz*nyh brans*/ dodateg zres*ton z uvag'i na ps*yvjonzańe 
do fetysza globalnej produkcji zgoła ńedoceńany/ 
y efekće i program/ opracovany dva lata temu/ ńe był 
realizovany/ a elektrońika jezd 3'e3’inon/ o kturon toc*y 
śe mjen3y stanami zjednoczonymi i japońon najvjenks*y buj 
gospodarc*y fspułc*esnego śfjata/

/ zats*ymajmy na momend elektrońic*ny vyśćik potentatuf 
tego ps*emysłu/ na jak'im etapje znajduje śe teraz 
elektrońika śfjatova/

/ na etapje integracji elektronovej / inac*ej muvjonc / 
mikroelektrońik'i/



a n e ry k ań sk 'i  koncern/ najyjenkszy obecne producenci nas*yn 
natenatyc*nyh/ ^ t f a z #a 3 'en ń e  ponad miljon u k ład u f  
scalonyh hybrydovyh/ f skali roc*nej oznacza to  li3*be 
ponad dyjeśće niljonuv układuf/ najyjenkszy konkurent 
stanuv zjednoc*onyh/ japońa/ v latah s*eś3'eśant 
s*eść/ s*eś3'eśond ośes \ykonała skog z dyjeśće 
ośen3'eśont pjeńću tyśency s*tug na 3'eśeń3' miljonuf/ 
jest to yzrost- ts*y3' estopjeńćokrotny / ps*y ts*ykrotnyn 
spatku ceny jednostkoyej układu/

vraz ze vc,rosten vartośći produkcji elektronicznej opservuje 
śe pevr.on stagnacje v rozvoju produkcji samyh elementuf 
pułps*evodńikovyh/ śfjatc*y o tyn ho3'ty fakt/ z*e 
anerykańe proponujon firnom brytyjsk'3n ps*ejeńće tej produkcji 
po bar3o ńisk'ih cenah vyposaz*eńa/ oraz aaerykańsk'e 
filje v ełropje uzyskujon znac#ńe leps*e vyńik'i ekonomiczne 
ńiz* zakłady naćez*yste/ ps*yc*ynon tego jezd inna relacja 
kos*tuf c*onstkovyh produktuf scalonyh/ filja ełropejska 
fimy v belg'i ośorjjneła bar3o interesujoncon obńis*ke 
kos^tw vłasnyh yytfazzar.a układuf / na ps*ykłat cena 
p3*ez*utńika pevnego typu/ kturego kos*t produkcji f stanab 
zjednoc*onyh / v versji nonolityc*nej / yynośi c*ter3'eśći 
c*tery centy/ tan kształtuje śe pońiz*ej c*ter3'eśći centuf/ 
v versji hybrydovej/ a vjen3 bar3'ej złoz*onej/ to znaczy im 
vjencej pracy tszeba vłoz*yć f tak'i ukłat/ tyn yjenks^a jezd 
obńie*ka ceny/

/ f polsce pracujeny stosunkoyo tańo/ / /
/ nuśiny sobje głośno i yyrańie povje3'eć/ jest to dla nas/ 

jag nuyjon sportofcy/ o kolosalnyn znaczeóu/ pracujeny mało 
efełrtyvńe/ nało spszećajeny i z nałyn zysk'en/ vjen3 i zarabjamy 
mało/ ale zarabjajon3 nało/ laozzeny konkuroyać s śilńejs*ymi 
tehńic*ńe partnerani/ pońevaz* dysponujemy pracovńikani o fcale 
,'e gors*yh kfalifikacjah/ słoven/ rc.s*e r.is*s*e zaropk'i nogon 
cy3' nas*on bro:'oa/ do c*asu/ oc*yyiśće/ gdy zac*r.«ay yjencej 
spszedava3' i beń3'eny no^li sanym sobje lepjej płacić/ pak'i 
ńe zac*r.eny dobs*e produkova3' i Bps*edaveć/ płacić sobje/



z*s3* jasna / ¿ 9 many s c*ego/ jesteśry vjenc skazani aa rozvuj 
i ekspansje/ jeśli hceny s*y3' lep je j / a v elektronice najkoz*ystńej 
dla nas proporcje f kos*tah vłasnyh najon produkty
0 duz*ej zavartośći pracy z*yvej/ c*ynńik ten nalez*y uvzglendńić 
ps*y prosranovańu struktury produkcji elektroriic*nej/ oś 
ćen_3*kośći povinna ps*esunońć śe na układy złoz*one/ poćongńe
to za sobon s*yps*y rozvuj produkcji po3espołuv dla tyh 
układuf/ c*yli poprave nas*ej elektronicznej bazy tehnolog'ic*nej/ 
c*as tu povje3'eć/ c*yn f produkcji mikroukładu? dysponujemy/
3'e3'inon_stoau^tovo dobz*e f kraju opaa3onon sou ukiady scalone/ 
hybrydove/ v versji ćenkovarstfovej / opanovaliśiry jus* tehnolog' e
1 opracovaliśEy aparaturę vytfurc*on/ pełnemu rozvojovi produkcji 
ps*es*ka3a brag dodatkovyh ośmjuaed metruf povjes*hńi/ / /
/ s punktu vi3eńa krajovyh prognoz rozvojovyh najbar3'ej 
interesuje naz ryneg ełropejsk'i/ jeśli ho3'i o kraje zahodńe/ 
jest to sprawa eventualnej fspułpracy licencyjnej/ / /

/ to ńe jest tylko kfestja eksportu/ nas* ps*enysł sps*entu 
eletrońic*nego nasovego uz*ytku/ to jezd radjoaparatuf/ televizoruv 
i tym podobiyh/ znajduje śe jes*c*e v zanjes*hłej epoce 
lanb elektrono-vyh/ ps*ejśće na układy scalone f tyn sps*enće 
oznac+a ńi mńej ńi vjencej/ tylko rezygnacje z budovy jednej 
dodatkovej potenz*nej elektrovńi/ kturej moc poz*erajon co vjec*ur 
nas*e televizoiy i radja/ / / jeśli ńe beń3'eny robi3' lamb 
elektronovyh/ kturyh jesteśny v ełropje jedynymi z ostatńih 
producentuf/ zuz*yvany na ńe volfram/ molibden/ ńik'el/ mje3' 
znaj don ńefspułnjerńe zyakovńejs*e i efektyvńejs*e vykoz*ystańe/ 
ńe nuvjon3 o ogromnej ilości vysokojakośćovego s*kła/ i dla 
tyh ruvńes* ps*yc*yn ts*eba jag najs*ypćej uruhomić produkcje 
układuf scalonyh pułps*evodńikuf/

nalez*ałoby tu zabjega3' o pomo3 ze strony ałtoruv opracovari 
źrudłcsyh/ to jest firn anerykańsk'lh/ struktury grubovarstfove 
ńezbendne dla sps*entu konsumpcyjnego jus* produkuje^ 3'enk'i 
porozunjeńu s firnon belg'ijskon/ -tylko produkcja układuf 
ćenko^rstfo^h ńe vyaaga pomocy licencyjnej/ ale końec*ne jezd 
uzupełńeńe opracovanego jus* sps*entu/

/ fsponńał pan/ z*e povinńiśqy zabjega3' o pomoc firm anerykańsk' 
jak po*p3'ić ten postulad ze znanym faktem ograniczeń ®ibargovyh/
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/ fe*yBtko fskazuje na to/ z*e embargo ńe Jest c*ynńik'em ps*ejśćavym/ 
ale zagro3'i ono na stałe dostemb do najnofs*yh ośongńeń3' 
v novoc*esnej tehnolog'i elektronovej/ jednak tylko ftedy/ gdy 
z*ondamy tag zvanej gvarancji licencyjnej/ ps*ekreśla to z gury 
fs*elk'e noz*livośći uzyskana pomocy/ v gruńće z*ec*y elektronika 
-ała stałego vymaga ńe tyle gvarejicji licencyjnyh / pote*ebnyh 
ps‘ede fsłystk'im otpovjedńim instytucjom i uz*endora / ile 
r.ovoc*esnego sps*entu i bjez*oncyh informacji tehriic*nyh/ zebranyh 
na z*yfca u c*ołovyh producentuf/

vymags to oc*yviśće ot tyh^e instytucji i uz*enduv vjenks*ego 
z,&ufa:'a/ do kfalifikacji i zaai£az*ovańa osobistego c*łonkuv 
z?społuv vykonafc*yh/ kture podejmon śe produkcji bes c*enśći 
zar.jennyh aparatury/ jeśli zaś pertraktuj on f spravje eventualnyn 
z<-.:upuv lu3‘e bez dostatec*nyh kfalifikacji/ bez u3'ału tyh/
.:tuz*y njeliby dar.on tehnolog'e vdraz*ać/ 'jyho3on potem skrajne 
;-.r.eurdy/ nŁjkoz*ystńejs*e o f e r t y  zostajon pot suknem/ a uz*endovy 
organ opińodofc*y/ to Jest komited nauk'i i tehnik'i/ pośiłkujoncy 
je sfyiii zespołami doratc*yni/ Informovany jezd o transakcji 
po fakć.e/

/ a jag vyglonda nas*a fspułpraca ze zvjonsk'em ra3'eck'im/
/ f p£*ypatku elektronik' i Jest to sfera vjelk'ih/ r.evykoz*ystanyj3 
:*livośći/ ruilez*y ps*ypomńeć/ z*e masovon produkcje pjerfs*yh 

. ols..'iłi tranzystoruf planarnyh/ od vjosny tyśon3 3'evje "ióset 
-*•* ,'3'eior.tego 3'evjontego roku/ zav3 *e.'¿c*ainy vydatnc¿ pomocy 

■ i-ycłu elektronovego zvjonsku ra3'eck'ego/ i osobistemu 
*ova 'u zespołu koleguv ra3'eck'ih z zakładu 

— ,,3’evod "ikuf/ tagz*e seryjnon produkcje pułp8*evodńikovyh 
.aduf scalor.yŁ/ cyfrovyh/ v najblis*ełym roku ops*eny o 

r_3*end i dokumentacje ze zvjonsku ra3'eck*ego/
śen^ańe do zahodńej myśli tehńic*nej ńe jest/ Jak 

*: sobje ¡'ektuz^y naivńe. vyobraz*Łjon / eltematyvon fspułpracy 
ze zvj onąk * en ra3'eck'im/ ale varunjcuje koz*ystny rozvuj tej 

_łpracy/ Jeśli oc*yviśće ńe zapomnimy/ z*e idea integracji 
.rroóarc*ej krajuv rady vzajemnej pomocy gospodarc*ej jezd 

z- - •. *yvi-f¿e oron nas-egc 3'ałańa/
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/ jak'e son moz*livośći fspuipracy 3 pozostałymi krajani 
demokracji ludo-rcj/

/ r»jbar3'ej zaavansovana jezd ńevontplivje jugosłavja/ 3"enk*i 
sfojej specyfic*ne j sytuacji kraj ten od lat koz*ysta s pomocy 
licencyjnej c*ołovyh producentuv amerykańsk*lh/ fśpuipraca 
z jugosłavjon v±nna stać śe Jednym z elementuf postenpu na polu 
vdraz*ańa novoc*esnyh tehnolog'i elektronovyh/ drogon 
kooperacji i specjalizacji produkcji oraz zakupu s c*enśćovon 
konpensacjon ps*ez dostavy tovarove/ m  c*oło vysuva śe 
ruvńez* ńemjecka republika denokratyc*na / ktura 
ups*yvilejovała u śebje ps*emysł elektroniczny/ noz*eny 
uzyska3' od ńih dokumentacje dla aparatury tehnolog'ic*nej/ 
koz*ystńe tez* zapovjadajon śe zainicjowane dostavy wzajemne 
3ps*eniru do produkcji mikroukładuf ćenkovarstfovy!a/ f c*ym/ 
jak fspomńałem/ mj s kolei jesteśay ńenajgorśi/ 
ńe umńejs*ajon3 znac*eńa i vartośći pomocy i fspułpracy 
s krajami socjalistyc*nymi panjenta3' oiśimy/ la* potstavovyn 
varunk'an jej skutec*nośći i zgoła zasadności jezd zbudovańe 
vłasnej krajowej bazy materjałovo/ tehńic*nej/ uaoz*livjajoncej 
tak specjalizacje i vymjane tovarovon/ Jag i obrud myśli 
tehńic*nej /

elektrońike nalez*y kupova3' za elektrońike/ k'ilogram 
novoc*esnego sps*entu elektrońic*nego jezd vard znac*ńe 
vjencej/ ńis* k'ilogram jak'egokolvjeg innego wyrobu/
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