DOKUMENT KOŃCOWY KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ
Konferencja Smoleńska postawiła sobie jako cel
„Stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych
badań dotyczących mechaniki lotu i mechaniki zniszczenia
samolotu TU-154M w „katastrofie smoleńskiej”. Cel ten w
pełni został osiągnięty, a zakończone obrady dały
świadectwo aktualnego stanu naukowego rozpoznania
tragicznego wydarzenia określanego jako Katastrofa
Smoleńska i wykazały, że istnieją inne racjonalne
wyjaśnienia przebiegu tej Katastrofy, niż podaje to wersja
oficjalna. Konferencja nie tylko osiągnęła założony cel, lecz
również odniosła sukces na kilku polach. Stała się
świadectwem możliwości integracyjnych i badawczych
środowiska naukowego. Bez jakiejkolwiek pomocy
organizacyjnej lub finansowej oficjalnych instytucji stu
kilkudziesięciu profesorów z 5 krajów potrafiło połączyć
swe wysiłki dla wspólnego celu badawczego i udowodniło,
że nawet przy braku dostępu do zasadniczych dowodów
materialnych w postaci wraku, możliwy jest postęp w
dochodzeniu do prawdy o okolicznościach Katastrofy
Smoleńskiej.
Podstawowym założeniem organizacyjnym Konferencji
była całkowita jej otwartość i jawność. Zaproszenia do
udziału w Konferencji zostały rozesłane do wszystkich
wydziałów wszystkich uczelni akademickich, do wszystkich
instytutów i jednostek naukowych na terenie Polski,
zarówno państwowych jak i prywatnych, jeśli tylko w kręgu
ich zainteresowania leżała dowolna z nauk technicznych lub
ścisłych. Dodatkowo zaproszenie umieszczone zostało na
stronie internetowej. W wyniku tej akcji napłynęło na
Konferencję 30 referatów. Do bezpośrednich obrad Komitet
Naukowy dopuścił 19 referatów reprezentujących cały
wachlarz współczesnych dziedzin nauki. Dla zapewnienia
całkowitej jawności obrad i uniemożliwienia manipulacji
medialnej, obrady w całości były transmitowane na żywo
poprzez Internet, a na stronach internetowych
http://konferencjasmolenska.pl i http://smolenskcrash.com
zostanie umieszczona całość zarejestrowanych obrad i
wszystkie materiały konferencyjne. Materiały te zostaną
również opublikowane w wersji papierowej.
Konferencja ukazała z jednej strony możliwości
badawcze współczesnej nauki, a z drugiej potrzebę dalszych
badań dla pełnego wyjaśnienia przebiegu Katastrofy
Smoleńskiej.
Dla skutecznego prowadzenia tych badań niezbędny jest
dostęp do dowodów świadczących o przebiegu Katastrofy
Smoleńskiej, które nie budzą zastrzeżeń co do ich
wiarygodności. Istotne znaczenie mają zarówno dowody
materialne
–
choćby
najdrobniejsze
przedmioty
uczestniczące w Katastrofie Smoleńskiej - jak też zapisy z
niezależnych urządzeń rejestrujących rozmieszczonych w
statkach powietrznych i w ośrodkach naziemnych
śledzących w dniu 10.04.2010 r. lot samolotu Tu-154 do
Smoleńska. Apelujemy do wszystkich osób i instytucji
posiadających takie przedmioty lub takie zapisy o
udostępnienie ich do badań naukowych z zachowaniem
wszelkich
procedur
zapewniających
wiarygodność
dowodów. Odrębną sprawą są zdjęcia satelitarne terenu
Katastrofy Smoleńskiej z czasu poprzedzającego
wydarzenie jak i z dnia 10.04.2010. Apelujemy do instytucji
posiadających takie zdjęcia o udostępnienie ich do analiz.
Kluczowe jednak znaczenie ma możliwość zbadania wraku
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samolotu. Domagamy się więc od polskich władz
państwowych, aby doprowadziły do zwrotu Polsce zarówno
samego wraku jak i czarnych skrzynek bezpodstawnie
przetrzymywanych przez stronę rosyjską.
Nie mamy gwarancji, że zasadnicze dowody materialne,
tj. wrak samolotu, kiedykolwiek zostaną udostępnione do
badań. Wiemy też, że ślady istniejące na wrakowisku
zostały już bezpowrotnie zniszczone. W tej sytuacji zadanie
polegające na odtworzeniu rzeczywistego przebiegu
wydarzeń w Katastrofie Smoleńskiej stanowi wielkie
wyzwanie dla nauki ze względu na szczupłość dowodów
rzeczowych i informacji, jakie mogą być podstawą badań.
Nieliczne dostępne dowody rzeczowe muszą być więc
poddane wyjątkowo skrupulatnym i kompleksowym
badaniom. Zwracamy się do kolegów uprawiających różne
dziedziny nauki z prośbą o czynne włączenie się do badań i
przyczynienie się do wyjaśnienia Katastrofy Smoleńskiej.
Kierujemy swą prośbę do wszystkich ludzi nauki
niezależnie od ich narodowości i miejsca pracy odwołując
się do naukowej solidarności. Liczymy tu w szczególności
na odzew tych pracowników nauki, którzy poczuwają się do
duchowej wspólnoty z Polską.
Katastrofa Smoleńska wymaga skoordynowania dalszych
badań i stworzenia ośrodka pełniącego funkcję
koordynatora. Biorąc pod uwagę dotychczasową bierność i
brak jakiegokolwiek zainteresowania Katastrofą ze strony
istniejących oficjalnych instytucji nauki uważamy, że
ośrodek taki powinien być wyłoniony w naturalny sposób
przez środowisko naukowe i niezależny od tych instytucji.
Uważamy też, że dla wyjaśnienia tak fundamentalnego
dla losów Kraju wydarzenia, jakim była Katastrofa
Smoleńska, muszą w Kraju znaleźć się środki finansowe na
przeprowadzenie niezbędnych badań. Wzywamy powołane
do finansowania badań naukowych instytucje do
wyznaczenia niezbędnych środków i wprowadzenia tych
badań do swych planów finansowych.
Oświadczamy, ze niniejszą Konferencję Smoleńską
traktujemy nie jako zakończenie, lecz jako początek badań
naukowych, które będziemy prowadzić aż do całkowitego
wyjaśnienia
okoliczności
Katastrofy
Smoleńskiej.
Dołożymy wszelkich starań, aby w drodze tych badań
ustalić jej faktyczny przebieg i zobowiązujemy się, że ich
wyniki będziemy okresowo przedstawiać na kolejnych
otwartych Konferencjach Smoleńskich.
Uważamy za niezbędne zorganizowanie podobnych
konferencji przez inne środowiska naukowe niż środowisko
techniczne. Wzywamy środowiska prawnicze, socjologiczne
i medyczne do zwołania własnych konferencji. Powinny one
posłużyć do przeanalizowania aspektów prawnych,
socjologicznych i medycznych związanych nie tylko z samą
Katastrofą Smoleńską, lecz również z późniejszymi
działaniami mającymi na celu narzucenie społeczeństwu
fałszywej wizji wydarzeń.
Powołujemy Komitet Organizacyjny II Konferencji
Smoleńskiej i zobowiązujemy go do zorganizowania tej
Konferencji najpóźniej za rok.
Warszawa 22 października 2012 r.
Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Konferencji
Smoleńskiej
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