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PRZESŁANIE
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
do

Organizatorów i Uczestników V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich
Politechnika Śląska w Gliwicach, 23-25 czerwca 2022 roku

Szanowna Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT NOT
J.M. Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy,
Tegoroczny, V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich ma miejsce w momencie bardzo
specficznym, po dwu-letnim okresie pandemii Covid-19 oraz w obliczu dramatycznej wojny na
Ukrainie, która dotyka również bardzo silnie i boleśnie polskie społeczeństwo.
Dlatego też pragnę w pierwszym rzędzie podziękować i pogratulować Organizatorom
Zjazdu, zespołom Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Politechniki Śląskiej
realizacji tego wydarzenia w tak niełatwych warunkach.
Jednocześnie należy stwierdzić, że żyjemy w momencie wielkich wyzwań związanych z
zanieczyszczeniem środowiska i ze zmianami klimatycznymi, z nieuchronną transformacją
energetyczną i transportu, z cyberbezpieczeństwem czy też choćby z odbudową gospodarki po
pandemii, w których my, inżynierowie, naukowcy, technicy mamy wiele do zdziałania.
Wybrana zatem przez Organizatorów tematyka tegorocznego Zjazdu „Inżynierowie dla
zdrowej planety” jest jak najbardziej aktualna i zaproponowane panele będą zapewne
miejscem żywych dyskusji.
Zjazd będzie też idealnym miejscem spotkań naukowców i inżynierów z Polski i z
zagranicy pozwalającym na swobodną wymianę idei, poglądów i projektów dotyczących
współpracy, wzmacniając tym samym więź Polski z Polonią.
Życzę zatem, w imieniu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych, uczestnikom paneli owocnych obrad i konkretnych wniosków, aby Zjazd ten był
z pożytkiem dla Polski, polskich uczelni i polskiej gospodarki jak również dla polskich i
polonijnych środowisk technicznych poprzez realizację wspólnych projektów a wszystkim
uczestnikom Zjazdu życzę, aby był on miejscem interesujących rozmów, spotkań z przyjaciółmi
i zawierania nowych znajomości.
Z wyrazami szacunku

Gliwice, 23 czerwca 2022 r.

