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Bony żywnościowe

Pierwsze kartki na cukier wprowadzono
w 1976 roku.  Wielkość  przydziału była
uzależniona  od  wykonywanej  pracy,
wieku.  W  1981  roku  prawie  wszystkie
produkty  potrzebne  do  codziennego
życia  były  reglamentowane.  System
reglamentacji  spowodował:  handel
wymienny kartkami, korupcję i sprzedaż
dla  niektórych,  wybranych  osób
produktów  bez  kartek.  Ścisły  system
kartkowy nie zabezpieczył popytu nawet
na  przydzielone  odgórnie  nominały.
Rozpoczął  się  handel  kartkami  i  ich
sprzedaż  po  ustalonej  wysokiej  cenie.  Istniał  handel  wymienny  między
obywatelami, kto pił i palił zamieniał kartki na słodycze na kartki na papierosy i
alkohol. Alkohol miał wysoką cenę. Ludzie nie chcieli pieniędzy, woleli kartki na
Reglamentacja nie dotyczyła funkcjonariuszy partyjnych, funkcjonariuszy służby
bezpieczeństwa mięso i inne towary. i milicji. Dla tej kategorii ludzi funkcjonowały
specjalnie  wydzielone,  zakamuflowane  sklepy.  Dodatkową  formą  reglamentacji
była  sprzedaż  mleka  i  masła  dla  małych  dzieci.  Górnicy  jako  grupa
uprzywilejowana  przez  komunistów  otrzymywali  część  pieniędzy  za
przepracowane soboty i  niedziele w postaci  „książeczek G”.  Nabycie artykułów
codziennego użytku odbywało się także w warunkach bardzo utrudnionych. Na
„książeczki G” można było nabyć także towary na owe czasy luksusowe – kafelki,
armaturę,  lustra,  odkurzacze,  telewizory  oraz  inny  sprzęt  AGD.  Handel
„książeczkami  G”  generował  uzależnienia  alkoholowe,  obniżał  morale  całego
społeczeństwa.
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,odkurzacze,  telewizory  oraz  inny  sprzęt  AGD.  Władza  komunistyczna  chcąc
rozładować napięcia społeczne spowodowane brakami w zaopatrzeniu w latach
1970  powołała  specjalne  sklepy  zwane  „pewexami”  skupione  w  sieci
kontrolowanej  przez partię  zwanej  przedsiębiorstwem wewnętrznego eksportu.
Można  tam  było  nabyć  atrakcyjne  towary  zwłaszcza  zagraniczne  za  bony
towarowe. Ceny tych atrakcyjnych towarów były bardzo zawyżone, a sposób ich
nabycia utrudniony.
Punkty za pochodzenie
Był to element działań mających na celu ograniczanie nierówności w dostępie do
wykształcenia  w  krajach  realnego  socjalizmu.  Miały  one  zwiększać  szansę  na
przyjęcie  na  uczelnie  wyższe  młodzieży  robotniczej  i  chłopskiej.  „Punkty  za
pochodzenie” przyznawano w czasie egzaminów wstępnych dodając je do sumy
punktów  uzyskanych  za  wyniki  w  poszczególnych  egzaminach  i  za  oceny  na
świadectwie  maturalnym.  Pozbawieni  ich  byli  kandydaci,  których  rodziny
kwalifikowano jako należące do kategorii inteligencji pracującej
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niewykwalifikowanych w firmach państwowych, niekiedy w branżach, nie mających
nic wspólnego z kierunkiem. Praktyki te miały zbliżyć przyszłych inżynierów i 
magistrów do problemów, z którymi boryka się klasa robotnicza. Zamiast tego 
powodowały one wpajanie w młodym ludziom obrazu nieróbstwa i dezorganizacji.
W zakładach zazwyczaj nie oczekiwano od praktykantów specjalnego 
zaangażowania ani nie przykładano się do procesu ich kształcenia.
Wolne soboty
W okresie PRL-u wolna sobota była dniem wolnym od pracy, wprowadzonym w 
poprzednio istniejącym 6-dniowym tygodniu pracy. Pierwszą wolną sobotą był 
dzień 21 lipca 1973 .Na początku 1981 roku wprowadzono zasadę, która 
stanowiła, że co druga sobota była wolna. Nie dotrzymano porozumienia ze 
strajkującymi. Następne porozumienie z 30 stycznia 1981 r. mówiło o tym, że 
trzy soboty w miesiącu miały być wolne. Pod koniec PRL-u prawie wszystkie 
soboty były wolne.
Bar mleczny
Był to polski rodzaj baru szybkiej obsługi, powstały w okresie międzywojennym. W
okresie PRL nastąpił szczególnie intensywny rozwój tego typu placówek. 
Większość z nich należała do Spółdzielni Spożywców Społem. Bar mleczny był 
podobny w działaniu do dzisiejszych jadłodajni, ale oparty na tradycyjnej kuchni. 
Nazwa pochodzi od przewagi dań mlecznych. W jadłospisie występowały także 
potrawy oparte na jajkach i kaszach, mączne ,znacznie rzadziej mięsne, głównie z
drobiu. W latach pięćdziesiątych XX w. w niektórych barach mlecznych oferowano 
także piwo.


