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To se ne vrati… ?
Z niesmakiem przeczyta em kolejne ataki na moj ocen ko ca Elwro.
Wiem, e ka dy ma prawo do swoich ocen, ale „wycieczki osobiste”, jawne
fa szowanie faktów oraz ca kowite niedostrzeganie innych wymienionych
przyczyn stanu rzeczy, zmusza mnie do odpowiedzi. To si nale y moim
kole ankom i kolegom, Elwrowcom.
Wystarczy rozejrze si „po okolicy” i oprócz jednego wymienionego
wyj tku, lepiej zaawansowane (rynkowa masówka i nowocze niejsze
technologie) firmy elektroniczne, znikn y szybko i na zawsze. Dlaczego
Elwro mia o by wyj tkiem? Przecie w 1991 roku pa stwowe Elwro by o
kompletnym bankrutem. Moje zarobki by y na poziomie 0,69% redniej
krajowej (dane wzi te z raportu do emerytury), która wtedy by a i tak
ekstremalnie niska. Jak mo na pisa , e firmy zachodnie stara y si wykupi
Elwro. Takie stwierdzenia to przecie jawne oszustwo. Siemens wcale nas
nie chcia . By wej na polski rynek, tak jak 2 inne firmy telekomunikacyjne,
musia kupi
warszawski ZWUT. Dzi ki mi dzy innymi staraniom
Dolno skiej Izby Gospodarczej uda o si b yskawicznie odd
zak ad i
przekszta ci w spó
akcyjn a nast pnie „podwiesi ” do tego kontraktu.
Pracownicy dostali mo liwo swobodnego wyboru i odej cia z kilkunastoma
lub nawet sporo powy ej dwudziestu, pensjami. Elwro jako zak ad
pa stwowy nie dawa adnych szans nawet na trzymiesi czne odprawy, a
przecie likwidacja firmy by a nieunikniona.
Jako udzia owiec Spó ki (0,0..nic%) bywa em na Walnych
Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Mój g os nic nie wa , ale mog em si
dok adnie zapozna z dzia aniem Zarz du i kierunkami inwestowania.
Siemens nie by zainteresowany w rozwoju telekomunikacji w Elwro, to
prawda. Robi to w ZWUTcie i jego filiach zamiejscowych. Ale uporz dkowa
teren, wyrzuci nieekologiczne „instalacje” (galwanizerni z oczyszczalni
cieków i stacj paliw) wszystkie szopki, magazynki i „gustowne” baraczki.
Cze
terenu sprzeda firmie WABCO. Firma ta dzisiaj zatrudnia wi cej
pracowników ni Elwro pod koniec pa stwowej egzystencji. Fakt e to nie s
elektronicy, ale to ju nie moja wina. Sporo dawnych Elwrowców jednak tam
pracowa o i mo e nadal pracuje. Siemens tak e inwestowa mi dzy innymi
na wydziale mechanicznym oraz tworzyw sztucznych. Za setki tysi cy DM
kupi 4 du e nowoczesne wtryskarki (u ywane, ale wyremontowane w firmie
przylegaj cej do producenta), 2 zamkni te obiegi ch odzenia i 3-kolorow
tamponiark . Nie jest prawd , ze nic nie zrobi dla ludzi i miasta. My np.
kooperowali my w tworzywach z Siemensem w Bocholt (telefony).
Przejd my do porównania Elwro i Tesli. Czy moi adwersarze nie umiej
czyta ze zrozumieniem? Przecie wyra nie napisa em, e kolejn

przyczyn by a s aba elastyczno
firm zachodnioeuropejskich. Nie mog
poj
dlaczego Siemens by „beee…” a jaki tajwa ski FAXCONN by
wybawieniem. Gdyby zamieni inwestorów to skutki by te uleg y zamianie.
Czy kto ma w tpliwo ci? Mo e Siemens nawet Tesl Pardubice te by
sprzeda ameryka skiemu Telectowi?
Poziom techniczny w czeskiej gospodarce by zawsze wy szy ni w
Polsce, to fakt. Natomiast z czeskiej prywatyzacji kuponowej mia si ju
ca y wiat. Przemys zbrojeniowy by zawsze na wysokim poziomie. Co z
tego, kiedy jego wyroby przez Czechów zupe nie nie u ywane. Jak chce p.
Stanek, nazywajmy to pragmatyzmem. Z tego powodu los Czechów by
askawszy podczas II Wojny wiatowej. Niemcy rozstrzelali 3 Czechów,
studentów. Rocznica sta a si Mi dzynarodowym Dniem Studenta. To jej
obchody da y pocz tek Aksamitnej Rewolucji. Co prawda Mur Berli ski ju
dawno zosta zburzony, ale nikt inny za Czechów tego zrobi nie móg w
ko cu.
Jak kto chce przypomnie sobie PRL niech pojedzie do Czech.
Znajdzie tam prawie w ka dym sklepie opryskliw obs ug , traktuj
klientów jak stonk (wszystkich, nie tylko Polaków) Przepraszam, ale p.
Stanek do ko ca ycia nie dorobi tu adnej teorii spiskowej, adnego
wyt umaczenia te . A sprawa jest trywialnie prosta, ale dla znaj cego regu y
wolnego rynku. Ich najwi ksze dobro narodowe, czyli piwo, dalej rozlewaj
do kaucjowanych butelek zastanawiaj c si czy ju zacz puszkowa , czy
jeszcze poczeka . To nie jest dzia anie proekologiczne. Oni maja wrodzony
konserwatyzm. Ale to ich sprawa.
Nie ma absolutnie adnego sensu przekonywa zwolenników teorii
spiskowych. Oni ju wszystko wiedz i nawet je li w ich rozumowaniu co
sobie wzajemnie przeczy to wa niejsza jest ta opcja która jest bardziej
nieprawdopodobna. P. Stanek ( a p. Gawlak, rozumiem, si te zgadza)
pisze cytuj :
”Wa nym atutem systemu by o bowiem bezb dne lokalizowanie i
identyfikacja wszystkich typów niewidzialnych samolotów, [podkre lenie
moje - ZF] produkowanych przez te firmy”.
Na elwrowskiej stronie przeczyta em, ze ameryka skie niewidzialne
samoloty nie wysy aj
adnych sygna ów i nie mog by lokalizowane
radiolokacj pasywn . Fizyki si nie oszuka. To jednak chyba tylko
mitomania a nie robienie z czytelników idiotów.
Moi adwersarze nie wiedz dlaczego Telect zako czy produkcj . To
jest kabaret. Przecie na to pytanie odpowie prawie ka dy, nawet pierwszy
lepszy bezrobotny:
Widocznie im si przesta o op aca !!!
I nie jest istotne, e w Liberty Lake wcze niej musia zwolni prawie
wszystkich z 1,5 tysi ca swoich pracowników w nast pstwie kryzysu „DOT
COMów” i przenie produkcj do Meksyku.

mieszne jest te , to co mia obowi zek robi Telect po wej ciu do
Polski. Jak Niemiec sprzedaje Amerykaninowi firm to aden Polak nie zna
warunków. Nie s dz te by Siemens pyta czy Telet b dzie, cyt: „…wdra
w Polsce zaawansowane technologie teleinformatyczne” czy robi co
zupe nie innego. Nie jego ju ma py i nie jego ju cyrk.
I jeszcze jedna uwaga. Prosz sobie raz na zawsze u wiadomi , e o
takich zmianach nie decyduje kierownictwo, nie decyduje egzekutywa ale
ciciel. Wiem, ze niektórym to nie przechodzi przez usta.
Nast pna sprawa: budynek produkcyjny. W wielu miejscach elwrowskiej
strony powtarza si k amstwo. To nie Siemens lub Telect go zburzyli. Wraz z
terenem zosta sprzedany WABCO, w czony do Wa brzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej tak jak reszta terenu WABCO. O zburzeniu
zadecydowa rachunek ekonomiczny a nie zemsta na konstruktorach z
Elwro. Koszty eksploatacji i podatków by y wi ksze ni demolka i
postawienie nowej hali (ci gle przed realizacj ). Rozumiem sentyment, ale ci
co tam pracowali wiedz , e warunki pracy nie by y idealne.
Chemicy potrafili dok adnie mierzy SEM ogniw, gdy jeszcze elektronika
nie istnia a. Wystarczy o troch drutu oporowego, galwanometr i ogniwo o
wzorcowym napi ciu (Westona). Dobrze, e Elwro kupi o licencje na mierniki
potencjometryczne. To najlepsza droga, jak si samemu nie potrafi.
Nie zmieni postawy p. Gawlaka, ale te mam prawo obstawa przy
mojej ocenie AW-11. Gdyby laboratorium umie ci na wojskowym Starze
6x6 to mo e bym si tak nie mia . W Zagrzebiu móg przecie pojawi si
mobilny gabinet stomatologiczny, pewnie te by dosta medal. Widzimy w TV
jak pracuj ró ne Jury. To, e nasze mobilne laboratorium z niedost pn dla
nich, przyczep kempingow , na pniu kupowali Rosjanie, ca kowicie
potwierdza prawd , e by y to wyroby do przerabiania dolarów na ruble.
Jednak „eksportówk ” konstruktorzy brali, dok adaj c si jeszcze do
opotów firmy.
Ale walizeczki s ta sze i wygodniejsze. P. Gawlak zupe nie si nie zna
na chemii i mo liwo ciach pomiarowych wód i ich zagro
zanieczyszczeniami. Do monitoringu wystarczy by komplet jonoselektywnych
elektrod. Kilkana cie rodzajów oferowa a ówcze nie firma „Orion” Trzeba
by o zatrudni
le edukowanego rzekomo przeze mnie in yniera ochrony
rodowiska i by nie by o problemu. Zreszt nie ja opracowywa em program
studiów, nawet nie prowadzi em wyk adów, jedynie wiczenia, ale o p.
Gawlaku w Instytucie In ynierii Ochrony rodowiska jako nikt nie s ysza .
Te po dane, ma e bateryjne przyrz dy sprowadzaj si do pomiaru
potencja u, ma ego ale dok adnego i pomiaru oporno ci ( zasolenie i sonda
tlenowa) Jakby koniecznie kto obstawa to m tno
i mniej dok adne
pomiary kolorymetryczne mo na robi bez adnej elektroniki, i bez
laboratorium. Nawet wtedy mo na by o zbudowa jeden przyrz d, wszak
wspó czesne multimetry wi cej potrafi
mierzy . Np. w firmie
wspó pracuj cej z p. Gawlakiem: Horibo, maj tam te takie „kombajny”,

malutki miernik z tylko jedn wieloparametrow g owic . Rodzina U-50
mierzy wszystko co potrzeba do oceny jako ci wody, ma jeszcze GPS i
rejestruje g boko zanurzenia g owicy w chwili pomiaru:
http://www.horiba.com/uploads/media/HRE1930D.pdf
Szeregu elektrod jonoselektywnych ju nie b
pokazywa . Chodzi
oczywi cie o ide , bo to dowodzi ignorancji, ale na pewno nie mojej.
aka
si
chce, jak si
czyta,
e kooperacja wymusi a
unowocze nienie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na Boga!. To nie
kooperacja wymusza post p ale KONKURENCJA. Czy tego naprawd nie
mo na poj ? W tym przypadku to w nie konkurenci niemieccy musieli si
nas obawia i to nie ze wzgl du na cen , ale jako i terminowo dostaw.
To my „wygry li my” dostawc obudów klawiatury, firm Coko-Werk,
jednego z czo owych niemieckich wytwórców du ych wyprasek w bran y
elektronicznej. Pami tam robocze spotkanie w Cherry na którym konstruktor
zewn trzny zwin rysunki formy i wyszed pozostawiaj c w os upieniu
ciciela dokumentacji, czyli gospodarzy (czy wi kszo konstruktorów na
ca ym wiecie tak ma?, niestety).
P. Gawlak , na koniec zarzuca mi brak konsekwencji, cytat: „Gdyby
jeszcze wyobrazi sobie przekszta cenie tej cz ci firmy w Spó , nie
musia aby utrzymywa nieefektywnej cz ci koncernu” a nie umie czyta ze
zrozumieniem. Ja napisa em przecie : „ …Wydzia u Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych, konstruktorów form i wykonawców tych narz dzi tzn. Dzia u
Gospodarki Narz dziowej, w cznie z komórk regeneracji… … Gdyby
wydzieli wy ej wymienione jednostki, pewnie dalej nasze przetwórstwo
tworzyw sztucznych by istnia o na tym terenie”
To jest czysta z liwo . Mo e p. Gawlak my la o wykupieniu cz ci
koncernu. Tego nie móg zrobi nikt. Nikt by na to nie pozwoli w imi
socjalnych zdobyczy. No i brakowa o mi w tamtej chwili tych milionów
dolarów. Kredyt z lokatorskim mieszkaniem, brakiem samochodu i
zarobkami 0,69% redniej, dosta bym mo e na rower.
Moj esz swój lud dlatego prowadzi do Ziemi Obiecanej przez 40 lat by
zast pi pokolenie o mentalno ci niewolników now generacj . Od
ustrojowych przemian min o niewiele wi cej ni po owa tego okresu.
Mia em nadziej , e ju zmienili my my lenie o starym gospodarowaniu.
Wida , e czasu nie starczy o jeszcze dla wszystkich?
Jednak Czesi maj czasem racj :
TO SE NE VRATI !!!
Wroc aw, marzec 2011 roku

