
APEL Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej w sprawie Muzeum Techniki 
i Przemysłu

Drodzy inżynierowie, sympatycy polskiej techniki, specjaliści i eksperci,

My wszyscy razem jesteśmy polskim społeczeństwem technicznym, wymieniamy się setkami
informacji dotyczącymi problemów rozwiązywanych przez nasze branże, realizując między innymi
usprawnienia  obecnych rozwiązań.  To dzięki  wspólnemu wysiłkowi  tworzymy dobre rozwiązania,
wpływając  na  jakość  polskiej  techniki,  stając  się  coraz  bardziej  innowacyjnymi.  W  naszych
specjalistycznych,  branżowych społecznościach niejednokrotnie doceniamy tych,  którzy dzieląc się
własnymi doświadczeniami i przemyśleniami dają nam wszystkim wartość dodaną. Ta wartość dodana
pozwala  niejednokrotnie  pokonywać  przeszkody  w  dziedzinach  technicznych,  z  którymi  się
niejednokrotnie  mierzymy.  Osiągnięcia  polskiej  techniki  jeszcze  dzisiaj  można  z  powodzeniem
oglądać w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, miejscu, w którym ostatecznie doceniani są
Ci, którzy mieli lub mają swój wkład w rozwój polskiej techniki.

Wielu młodych Polaków swoją fascynację polską techniką rozpoczyna w Muzeum Techniki i
Przemysłu. To tutaj budują pierwszy fundament dla własnego przekonania, że "my Polacy, jesteśmy w
stanie osiągać sukcesy międzynarodowe tu w Polsce". To między innymi można odczuć oglądając
maszynę  szyfrującą  Enigma,  przypominając  sobie,  że  to  dzięki  nam II  Wojna  Światowa  została
zakończona w 1945 roku, a nie później.



Zdaniem  wielu  z  nas  wszyscy  Polacy  powinni  mieć  szansę  zostać  zauważonym  i  być
docenionym  za  szczególne  osiągnięcia.  Powinni,  bo  los  tej  jednostki  muzealnej  jest  obecnie
zagrożony.  Jej  istnienie  zależy  wyłącznie  od  naszej  wspólnej  świadomości,  że  my  -  Polacy
potrzebujemy  miejsca,  w  którym  kolejne  pokolenia  będą  budować  swoją  wiarę  na  sukcesach
poprzednich.

 
Z tego powodu, za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej,  zwracam

się do Was, świadomych czytelników i specjalistów, o wsparcie Kampanii "Ratujemy Muzeum
Techniki".

Aby  wesprzeć  Kampanię  wystarczy  wejść  na  stronę  http://swtp.pl/nasze-inicjatywy/ratujemy-
muzeum-techniki o wypełnić deklarację poparcia.

Tylko wspólnie jesteśmy w stanie przypomnieć społeczeństwu i przekonać ostatecznie decydentów, że
Polska, jak wszystkie cywilizowane państwa, zasługuje aby mieć własne Muzeum Techniki, w którym
młode  pokolenia  będą  mogły  budować  wiarę  w  swoje  możliwości  tworzenia  fantastycznych
rozwiązań, opartą na sukcesach poprzednich pokoleń Polaków.

Zadbajmy wspólnie o nasze polskie Muzeum Techniki i Przemysłu.

Prezes 
mgr inż. Adam Błochowiak
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