Zasady dołączania do Komitetu Inspirującego i Doradczego
Jak można się przekonać czytając zamieszczone na tej stronie dokumenty, Konferencja Smoleńska jest
organizowana z powodu obojętności oficjalnych instytucji nauki polskiej wobec największej tragedii jaka
przydarzyła się Polsce od czasu zakończenia wojny. Dotychczasowe próby zainteresowania Polskiej Akademii Nauk
i wydziałów mechanicznych polskich uczelni technicznych, jak również apel o naukową dyskusję nad technicznymi
aspektami tej tragedii zbyte zostały milczeniem i niechęcią. W podtekście rozmów zawsze przewija się obawa, że
rzetelna analiza naukowa doprowadzić by mogła do wniosków sprzecznych z oficjalnie lansowanymi tezami, a to
spowodowałoby niechęć ze strony władz politycznych.
W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak wyręczyć oficjalne instytucje nauki polskiej i własnym wysiłkiem
doprowadzić do naukowej dyskusji nad technicznymi aspektami wspomnianej tragedii. Zgodnie z tradycją
uprawiania nauki dyskusja taka powinna przybrać charakter konferencji, na której można by podzielić się opiniami,
przedstawić aktualny stan badań i określić dalsze potrzeby badawcze. Podjęliśmy się trudu zorganizowania
Konferencji Smoleńskiej w trybie społecznym. Przedsięwzięcie takie wymaga jednak wsparcia ze strony licznego
grona pracowników naukowych. Wyrazem takiego wsparcia jest złożenie deklaracji, że popiera się ideę zwołania
Konferencji Smoleńskiej. Deklarację taką można pobrać z niniejszej strony. Jej sygnatariusze stają się
automatycznie członkami Komitetu Inspirującego i Doradczego Konferencji Smoleńskiej.
Komitet Inspirujący i Doradczy Konferencji ma charakter otwarty dla wszystkich samodzielnych pracowników
nauki (po habilitacji), którzy reprezentują nauki ścisłe lub techniczne niezależnie od kierunku i specjalizacji. Każdy
jednak musi złożyć osobiście podpisaną "Deklarację poparcia Konferencji". Skan podpisanej Deklaracji należy
wysłać na adres witakowski_p@poczta.onet.pl. Każdy sygnatariusz Deklaracji staje się automatycznie członkiem
wspomnianego Komitetu Inspirującego i Doradczego stanowiącego najszersze zaplecze naukowe Konferencji.
Podpisanie Deklaracji oznacza, że sygnatariusz gotów jest w swym otoczeniu inspirować działania wspierające
Konferencję i w ramach swojej specjalności służyć radą organizatorom Konferencji. Otrzymuje w zamian bieżące
informacje o stanie przygotowań do Konferencji.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich samodzielnych pracowników naukowych do dołączania do Komitetu
Inspirującego i Doradczego.
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