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Srodowirkoa konserwator6w zabytk6w, skupione w Stowarzyszeniu Konserwator6w
Zabytk6w z wielkirn niepokoi** przyjqlo inforrnacje o nieprzyznaniu w br. 6rodk6w na
dzialalno$i Muzeum Techniki i Przemysfu NOT w Warszawie - najwiqkszej i najwainiejszej
plac6wki muzealnej o profilu technicznym dzialajqcej w Polsce oraz wym6wienie umowy
najmu pomieszczet'r muzeum w Palacu Kultury i Nauki. Wobec zaistnialej sytuacji, plac6wce
tej grozi calkowita likwidacja.

Ta niezwykle zasfuiona w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego plac6wka
(wraz ze swymi oddzialami), znana r6wniei z owocnej dzialalnofi edukacyjnej i
popularyzatorskiei - jest obecnie zagrozona przez nieprzewidziane i drastyczne ograniczenia
jak r6wniei odmowq finansowania ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego.

Rola tego muzeum, gromadz4cego od dziesiqcioleci zabytki zwi4zane z polsk4 mydlq
techniczr,te, jest nie do przecenienia. Pornimo braku 6rodk6w, nie tylko na dzialalnodd
plac6wki ale i realizacjq konkretnych projekt6w, zachqcaj4cych przede wszystkim mlodziez
do zainteresowania technik4, muzeum to w znakomity spos6b realizuje swoj4 misjq.
Odwiedzane przez tysiqce zwiedzaj4cych, popularyzuie dorobek polskich inzynier6w,
wynalazc6w i naukowc6w.

Posiada ono r6wniei ogromne zaslugi w ochronie i konserwacji zabytk6w r62nych
dziedzin techniki, poczqwszy od staroZytnych hut zelaza, przez wszystkie dziedziny
komunikacji, automatyki, informatyki po rzemioslo i inne. Muzeum to powinno stai siq na
wz6r innych tego typu plac6wek zagranicznych, centrum wieday o dorobku polskiej mydli
technicznej oraz cieszyi siq szczeg6lnym uznaniem i ochrone wladz.

Majqc powyisze na uwadze, w trosce o ratowanie zbior6w oraz dorobku tej wa2nej
plac6wki - Zarz4d Glowny Stowarryszenia Konserwatorow Zabytk6w zwraca siq do Pana
Premiera z apelem o podjqcie skutecznych decyzji, pozwalaj4cych na dalsze funkcjonowanie
Muzeum Techniki i Przemystu NOT. Zdaj4c sobie sprawq ze skompilowanych stosunk6w
wlasno$ciowych, zgromadzonych w tym muzeum zbior6w, zwracamy siq z prodb4 o
rozwaienie moiliwo6ci utworzenia w przyszlo$ci Narodowego Muzeum Techniki,
podporz4dkowanego Ministrowi Kultury i D ziedzictwa Narodowego.
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