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Obywatele! 
 
Witam serdecznie Kongres Inżynierów i Techników, zwołany z inicjatywy 
Naczelnej Organizacji Technicznej i CRZZ, i przesyłam tą drogą gorące 
pozdrowienia polskiej inteligencji technicznej.  
 
(Oklaski) 
 
Wasz Kongres odbywa się w okresie doniosłej dla rozwoju i siły naszego państwa 
rewolucji technicznej, która nierozerwalnie związana jest z naszymi planami 
gospodarczymi, z realizowanym obecnie wielkim Planem Sześcioletnim — 
planem przebudowy gospodarczej Polski, planem uprzemysłowienia kraju i 
wydźwignięcia naszej gospodarki narodowej z dawnego zacofania na poziom 
przodującej, nowoczesnej techniki. Fakt ten najwymowniej określa obecną rolę 
inteligencji technicznej w Polsce Ludowej, a zarazem nadaje szczególną wagę 
Waszym obradom i Waszej organizacji. Nigdy bardziej nie mogła być tak cenną, 
tak niezbędną i doniosłą inicjatywa twórcza wielkiego zespołu organizatorów i 
kierowników, pionierów i entuzjastów techniki — jak w obecnym przełomowym 
okresie przebudowy polskiej gospodarki narodowej. 
 
Po raz pierwszy w historii naszego narodu postęp techniczny zrósł się 
nierozerwalnie z najżywotniejszymi potrzebami' mas pracujących, stał się 
rzeczywistą rękojmią stałego wzrostu dobrobytu tych mas, niezawodnym 
oparciem dla rosnących odtąd nieprzerwanie sił twórczych narodu. 
 
Jakże wyraźnie zarysowuje się już dziś nowa, zaszczytna rola inżyniera i technika 
w naszym społeczeństwie — pełnego poczucia swej doniosłej misji rzecznika i 
wykonawcy woli ludu, nie zaś samowoli i zachcianek kapitalisty. 
 
Właśnie z realizacji Planu Sześcioletniego i wielkiego planu nakreślonego w 
zarysie w Programie Wyborczym Frontu Narodowego płynie świadomość 
wielkich zadań stojących przed inżynierem i technikiem, świadomość 
nieograniczonych możliwości ujarzmiania i przekształcania przyrody, 
wielokrotnego zwiększania bogactwa narodowego, podźwignięcia na niebywały 
poziom stopy życiowej całej ludności, olbrzymich możliwości zwiększenia 
zasobów energetycznych kraju, budowania nowych miast, kształtowania 
nowych, piękniejszych i uszlachetniających człowieka warunków życia. Z tego 
samego źródła płynie poczucie odpowiedzialności, płynie pełna prostoty duma 
zawodowa, oparta nie na zazdrośnie strzeżonych przywilejach kasty, lecz na 
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najgłębiej pojętej służbie społecznej — pracy dla własnego narodu i całej 
ludzkości. 
 
Czemu zawdzięczamy te głębokie przeobrażenia, te olbrzymie perspektywy? 
 
Zawdzięczamy je zdobyciu władzy przez lud polski, zawdzięczamy je nowemu 
ustrojowi, którego podstawy ujęte są w naszej Konstytucji, Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 
 
Zwycięstwo zaś ludu polskiego wywodzi się z bohaterskich walk polskiej klasy 
robotniczej, kontynuatorki najszczytniejszych tradycji narodowych — 
sprzymierzonej braterstwem broni z rosyjską klasą robotniczą, wywodzi się ze 
zwycięstwa Wielkiej Rewolucji Październikowej, stanowiącej zwrot w dziejach 
ludzkości, wywodzi się z nowego układu sił w świecie w wyniku rozgromienia 
barbarzyństwa hitlerowskiego przez narody Wielkiego Kraju Socjalizmu. 
 
Każdy z nas zarówno studiując dzieje naszego narodu, jak też w oparciu o własne 
doświadczenie mógł się przekonać, że postęp gospodarczy i techniczny jest 
nierozdzielnie związany z postępem społecznym. Z całą czcią i pietyzmem 
myślimy o cennym wkładzie Polaków w dziedzinie nauki i postępu technicznego. 
Czyż nie jest dumą naszego narodu dorobek reprezentowany przez Stanisława 
Staszica, Jędrzeja Śniadeckiego, Ignacego Łukaszewicza, Karola Olszewskiego i 
Zygmunta Wróblewskiego, Leona Marchlewskiego i Marię Curie-Skłodowską? 
 
Ale kapitalizm w okresie swego upadku i gnicia fatalnie zaciążył na naszej myśli i 
twórczości technicznej, deptał i niszczył talenty, hamował rozwój techniki i nauki 
w Polsce. 
 
Toteż dziś bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę, że nauka i technika 
stają się wielką postępową i twórczą siłą, jeśli są jak najściślej zespolone z 
dążeniami i potrzebami mas pracujących, jeśli służą ich interesom, jeśli stają się 
rękojmią szlachetnych wyzwoleńczych ideałów ludzkich. Nauka i technika w 
służbie imperialistów i podżegaczy wojennych stają się przekleństwem 
ludzkości, czynnikiem zwyrodnienia i zbrodni, orężem tyranii i zniszczenia. 
Ponury obraz tak nikczemnej roli pseudonauki i przestępczego wykorzystania 
techniki dawali światu w minionej wojnie hitlerowscy zbrodniarze wojenni, a 
dzisiaj dają ich naśladowcy — amerykańscy szermierze broni atomowej, gazów 
trujących i śmiercionośnych bakterii. 
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Dlatego też walka o postęp techniczny jest realna i skuteczna tylko wtedy, gdy 
jest równocześnie walką o sprawiedliwość społeczną, walką ideologiczną o 
umocnienie władzy ludu pracującego, walką o pokój, przeciwko agresorom 
imperialistycznym, walką o wolność i niepodległość wszystkich narodów, walką 
o postęp ogólnoludzki i socjalizm. 
 
Nasza inteligencja techniczna wchłania coraz nowe wielotysięczne kadry 
młodych inżynierów i techników, wywodzących się w przeważającej liczbie z 
młodzieży robotniczej i chłopskiej, która zdobywa średnie i wyższe 
wykształcenie techniczne. Wzrost tych nowych kadr technicznych będzie coraz 
szybszy, ponieważ wzrostowi temu sprzyja niezwykłe tempo rozwoju naszego 
przemysłu, naszej gospodarki. Przed inteligencją techniczną stanęło dziś — jako 
realna możliwość i nieodzowna potrzeba — wielkie historyczne zadanie: 
podniesienia w czasie możliwie jak najkrótszym poziomu technicznego naszego 
przemysłu i całej naszej gospodarki narodowej przez twórcze wykorzystanie 
najnowszych osiągnięć nauki i techniki, w pierwszym zaś rzędzie olbrzymich i 
wspaniałych osiągnięć nauki i techniki radzieckiej, które udostępnia nam w całej 
rozciągłości zaprzyjaźniony z nami Wielki Kraj Socjalizmu. Jakże porywający jest 
przykład pracy i walki narodów radzieckich, które realizując na gruncie wielkich 
osiągnięć technicznych śmiałe i potężne budowle komunizmu, przeobrażają 
przyrodę, urzeczywistniają wielką proletariacką ideę wyzwolenia człowieka, 
utrwalenia pokoju i współpracy braterskiej wszystkich wolnych, narodów. 
Właśnie dlatego Polska Ludowa może dziś tak szybko realizować postęp 
techniczny, że szczyci się przyjaźnią Wielkiego Kraju Rad, który okazuje nam na 
każdym kroku i we wszystkich dziedzinach braterską pomoc, dzieląc się z nami 
wszystkimi zdobyczami swej nauki i techniki. Czerpcie więc pełną garścią z tego 
bogatego źródła doświadczeń naukowo-technicznych, pogłębiając równocześnie 
swą wiedzę społeczną — drogowskaz w życiu i pracy codziennej. 
 
Realizując zaszczytne i ambitne, ale po raz pierwszy realne zadania, które stawia 
dziś przed inteligencją techniczną wielka przebudowa gospodarcza — winniście 
nie tylko przyswajać sobie najbardziej przodujące osiągnięcia techniczne, ale 
wraz z tym pobudzać i rozwijać własną samodzielną myśl badawczą, 
wykorzystując doświadczenia wynalazców, racjonalizatorów i przodujących 
robotników oraz umacniając więź i codzienną łączność placówek i kadr 
naukowo-badawczych zarówno z kierownikami produkcji, inżynierami, 
technikami, jak i z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą robotniczą. 
Podniesienie poziomu technicznego naszej gospodarki narodowej może być 
szybkie i skuteczne tylko w warunkach wytężonej pracy nad pogłębianiem 
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wiedzy i kwalifikacji zawodowej zarówno inteligencji technicznej, jak i 
milionowych kadr robotniczych. Kto nie podnosi swych kwalifikacji, kto nie 
uzupełnia swej wiedzy, kto się ciągle nie uczy, nie tylko pozostaje w tyle, ale i 
ciągnie wstecz innych, a więc opóźnia i hamuje nasz postęp techniczny, nasz 
rozwój gospodarczy. 
 
Dlatego też Waszym wysiłkom w dziedzinie opanowywania przodującej techniki 
winna towarzyszyć nieustanna praca nad popularyzacją wiedzy technicznej 
wśród najszerszych kadr wykonawców i realizatorów postępu technicznego. 
 
Szybki postęp techniczny stanowi decydujące ogniwo rozwoju naszej gospodarki 
narodowej. Państwo i cały naród nie szczędzą trudu i wysiłków, aby zasilić naszą 
gospodarkę nową, potężną techniką. Osiągnąć na podstawie tej nowej techniki 
wszystko, co ona może dać, a jednocześnie zmodernizować stare urządzenia 
techniczne i wykorzystać je w pełni — oznacza, że wielkie wysiłki narodu zostaną 
w pełni i bez strat wykorzystane, a siły narodu i państwa pomnożone. 
 
Między walką praktyczną o postęp techniczny a badaniami teoretycznymi w 
zakresie nauk technicznych istnieje jak najściślejszy związek. Wszelkie odrywanie 
nauki od praktyki jest z gruntu błędne, a w dziedzinie nauk technicznych 
oderwanie takie byłoby szczególnie rażące i szkodliwe dla ich rozwoju. Dlatego 
też organizacje inżynierów i techników winny włączyć do zakresu swoich zadań 
również troskę o łączność między pracą naukowo-badawczych instytutów 
technicznych a doświadczeniami praktycznymi kół racjonalizatorskich, placówek 
szkoleniowych i instytucji, mających na celu pogłębianie kwalifikacji kadr 
technicznych i walkę o postęp techniczny. 
 
Osiągnięcia w zakresie postępu technicznego przyśpieszą też niewątpliwie 
procesy przełomu kulturalnego, jakie się dziś dokonują w życiu naszego narodu. 
Nie może być dość głębokiej rewolucji kulturalnej bez rewolucji technicznej. 
Wzajemny ścisły związek kultury i techniki jest bezsporny. Ale bezsporny jest 
również ścisły związek między postępem technicznym i postawą ideologiczną 
ludzi, którzy ten postęp techniczny realizują. Bezsporna jest zależność celów i 
kierunku rozwojowego nauki i techniki od ustroju społeczno-gospodarczego. 
 
Drodzy przyjaciele! 
 
Życzę Waszemu Kongresowi jak najbardziej owocnych obrad. Walka o szybki 
postęp techniczny w naszej gospodarce ogólnonarodowej — to wielkie 
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patriotyczne zadanie naszego pokolenia, to walka o rozkwit naszej Ojczyzny, o 
jej potęgę i niezależność. Nie szczędźcie więc swych sił dla wcielania w życie 
tego wielkiego i szczytnego zadania. 
 
Głęboki szacunek dla starej, zasłużonej kadry inteligencji technicznej, która 
włączyła się do twórczej pracy narodu na jego nowej, wspaniałej drodze 
rozwoju, łączymy z troską o najkorzystniejszy wzrost naszej młodej kadry „dla 
której wszystkie drogi stoją otworem. 
 
Cały naród, a przede wszystkim nasza klasa robotnicza i jej partia, wszyscy 
wierzymy, że nasza dzielna i utalentowana inteligencja techniczna, głęboko 
patriotyczna i nierozerwalnie związana z tym wszystkim, co w dziejach naszego 
narodu i w naszym charakterze narodowym jest szlachetne i pełne porywającej 
fantazji i talentu, nie zawiedzie zaufania narodu, że uczyni wszystko, co jest w jej 
mocy, dla dobra naszej Ojczyzny, dla wzmożenia sił pokoju i postępu na całym 
świecie. 
 
Umacniajcie jedność naszego narodu uczestnicząc coraz ofiarniej i coraz 
aktywniej w wielomilionowych szeregach Frontu Narodowego w walce o pokój i 
Plan Sześcioletni, w walce o szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny!  
 
(Burzliwe, długotrwałe oklaski) 
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