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O zapraszaniu mnie na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego: 

 

Podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego organizatorzy spotkania nie poinformowali zebranych 

obecnych tam osób o mojej odpowiedzi na zaproszenie, które do mnie skierowano.  

Ponieważ pojawiło się sporo komentarzy dotyczących mojej nieobecności na posiedzeniu Zespołu 

Parlamentarnego poniżej przedstawiam kalendarium związanych z tym posiedzeniem zdarzeń które 

mnie dotyczyły.  

  

28.01.2014,  godz. 11:18 - otrzymuję zapytanie od dziennikarza: 
Panie Profesorze, czy prawdziwa jest informacja o Pana debacie z 

Jorgensenem, o której pisze dziś "Gazeta Polska Codziennie"? 

http://gpcodziennie.pl/26959-bedzie-debata-naukowcow-zespolow-laska-imacierewicza.html 
 

Na stronie Gazety Polskiej znajduję tekst: 
SMOLEŃSK Niebawem ma dojść do bardzo ważnej debaty między ekspertem zespołu Macieja Laska, 

prof. Grzegorzem Kowaleczką, a ekspertem zespołu Antoniego Macierewicza, inżynierem Glennem Joergensenem 

z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. – Ustalane są ostatnie szczegóły – powiedział nam Antoni Macierewicz. 
 

28.01.2014,  godz. 12:24 - odpowiadam na zapytanie: 
Nikt ze mną nie rozmawiał o żadnej debacie. 

 

28.01.2014,  godz. 12:35 - na spotkaniu z dziennikarzami poseł Macierewicz informuje ich 

o planowanej debacie /znalazłem zapis spotkania w Internecie dwa dni później/. 

 

28.01.2014,  godz. 14:00 - dociera do mnie pismo wysłane faksem o godzinie 13:24 z zaproszeniem 

na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego 

 

28.01.2014,  godz. 15:27 - dostaję informację: 
Jeszcze co do debaty, to rozmawiałem właśnie z Macierewiczem. Mówi, że 

zapraszał Pana na piątek na 14. Wybiera się Pan Profesor? 

 

29.01.2014,  godz. 12:58 - odpowiadam: 
 Bardzo dziękuję za skierowane do mnie zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. 
Zbadania Przyczyn Katastrofy Samolotu Tu-154M. Niestety z zaproszenia nie wynika w jakim charakterze miałbym uczestniczyć 
w posiedzeniu. Pewną wskazówką jest dla mnie informacja, że w posiedzeniu będzie brał udział inż. Jorgensen. Przypuszczam 
w związku z tym, że oczekuje Pan ode mnie prowadzenia z panem Jorgensenem debaty naukowej dotyczącej obliczeń, które 
przeprowadził on w związku z katastrofą. Uprzejmie informuję, że jako zasadę w swojej pracy naukowej przyjmuję, że właściwą 
formą dyskusji naukowej są seminaria naukowe w gronie specjalistów z danej dziedziny, konferencje naukowe gromadzące 
specjalistów z danej dziedziny, publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych lub pisemna /imienna/ polemika. Tak też 
postąpiłem wysyłając do pana Jorgensena szereg pytań, na które do dzisiaj nie dostałem konkretnych odpowiedzi. Pytania te 
dotyczyły jego opracowania  "Additional Aspects of The Smolensk Air Crash" z dnia 6.04.2013. Jednocześnie pragnę wyrazić 
satysfakcję, że dotychczasowa moja korespondencja z inż. Jorgensenem doprowadziła do znaczącej ewolucji jego modelu 
obliczeniowego i w efekcie jakościowej zmiany wyników obliczeń. 
 Z zaproszenia wynika też, że inż. Jorgensen przygotował koleją publikację, którą zaprezentuje na posiedzeniu Zespołu. 
Nie do końca rozumiem jaki cel miałoby przesyłanie mi tej publikacji jeszcze przed posiedzeniem. Czyżby dyskusja dotycząca 
pierwszego raportu była już zakończona?  
 W związku z powyższym proponuję zaprezentowanie referatu pana Jorgensena na konferencji "Mechanika 
w Lotnictwie" w maju br. w Kazimierzu nad Wisłą. Jest to najbardziej znacząca konferencja dotycząca lotnictwa, organizowana 
w Polsce. Pozwoli to na zobiektywizowanie dyskusji w kompetentnym gronie pracowników naukowych reprezentujących różne 
instytucje i uczelnie zajmujące się profesjonalnie lotnictwem. Być może okaże się, ze moje uwagi do  pracy pana Jorgensena były 
nieuzasadnione. Informuję też, że trwałym efektem konferencji są materiały konferencyjne publikowane w postaci zbioru 
artykułów, które podlegają recenzji przed opublikowaniem. Dzięki temu autorzy mają możliwość sprostowania błędów już na 
wstępnym etapie procesu wydawniczego. Daje to gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych prac. 
Zachęcam również ekspertów Zespołu Parlamentarnego do zaprezentowania wyników swoich analiz na w/w konferencji. 
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 Na zakończenie pragnę wyrazić zdumienie z powodu informacji, która ukazała się w dniu 28.01.2014 roku w mediach 
i ma bezpośredni związek z zaproszeniem, które Pan do mnie skierował. Otóż we wtorkowej porannej prasie pojawiła się 
następująca informacja: 
Niebawem ma dojść do bardzo ważnej debaty między ekspertem zespołu Macieja Laska, prof. Grzegorzem 
Kowaleczką, a ekspertem zespołu Antoniego Macierewicza, inżynierem Glennem Joergensenem z Duńskiego 
Uniwersytetu Technicznego. – Ustalane są ostatnie szczegóły – powiedział nam Antoni Macierewicz. /Gazeta Polska 
Codziennie z dnia 28.01.2014/ 
W tym jednym zdaniu zawarte są dwie nieprawdziwe informacje: 

 Nie jestem ekspertem "zespołu Macieja Laska". Nie wykonywałem żadnej ekspertyzy na zamówienie tego zespołu i nie jestem 
jego członkiem. 

 Nikt nie proponował mi debaty i nikt ze mną nie ustalał żadnych jej szczegółów. Pana zaproszenie datowane na 28.01.2014 roku 
(13:24) jest pierwszym sygnałem od Państwa kierowanym do mnie. 
W związku z tym proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: Kto z kim, gdzie i kiedy ustalał szczegóły debaty? Mam nadzieję, że 
upublicznicie Państwo stosowne sprostowanie, w takim samym trybie, w jakim ogłoszono fałszywą informację dotyczącą 
kontaktów ze mną w sprawie debaty. 
 Biorąc powyższe pod uwagę, jestem zmuszony negatywnie odpowiedzieć na Pana zaproszenie. Mam nadzieję, że 
moja odmowa prowadzenia dyskusji naukowej na zaproponowanych przez Pana warunkach zostanie przyjęta ze zrozumieniem 
i nie będzie wykorzystywana medialnie. W moim przekonaniu dyskusja jest możliwa tylko w sposób, który obie strony akceptują. 
Ja proponuję dyskusję na zasadach dotyczących badań naukowych - konferencje, seminaria, warsztaty naukowe w gronie 
specjalistów oraz publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych. 
 Jednocześnie deklaruję, że otwarty jestem na współpracę opartą na takich zasadach - np. jeżeli uznacie Państwo, że 
publikowane przez inż. Jorgensena lub innych ekspertów opracowania wymagają wcześniejszej recenzji, to gotów jestem 
wykonać taką pracę lub wskazać osoby kompetentne. 
 

30.01.2014,  godz. 11:30 - otrzymuję wiadomość: 
Niezależnie od ustosunkowania się do pytań, które Pan sformułował w swoim liście (co nastąpi w najbliższym czasie), 
przesyłam materiał inż. Glenna Jorgensona, który zostanie przedstawiony na jutrzejszym posiedzeniu Zespołu 
Parlamentarnego.  
Powtórnie zapraszam Pana Profesora do podjęcia dyskusji w tej sprawie. Liczę, że żadne formalne względy nie staną 
na przeszkodzie debaty naukowej i dążeniu do wyjaśnienia prawdy. 
 Wykład inż. Jorgensona odbędzie się w sali 118 w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczęcie 
posiedzenia o godz. 14:00. 
 Raz jeszcze serdecznie Pana Profesora zapraszam. 

Wraz z wiadomością otrzymuję jako załącznik prezentację GAJ zawierającą krytykę moich obliczeń. 

 

Pragnę podkreślić, że do dnia opublikowania tego tekstu nikt nie ustosunkował się do pytania, 

które zadałem w swojej odpowiedzi dla Zespołu i które powtórzyłem powyżej. 

 Moim zdaniem debata naukowa to nie "ustawka", w której rolę sędziego odgrywa polityk, zaś 

publiczność to osoby zatroskane i poszukujące odpowiedzi na trudne problemy, ale nie mające 

odpowiedniej wiedzy fachowej. Debata to pisemna lub ustna wymiana poglądów i argumentów, 

wskazywanie błędów ale również proponowanie alternatywnych rozwiązań. Debata wymaga 

zastanowienia i  merytorycznej dyskusji w skupieniu, a nie teatralnej oprawy. Tak postępowałem 

przez dwa miesiące wskazując błędy i nieścisłości w publikacji 

"Additional Aspects of The Smolensk Air Crash" z dnia 6.04.2013. Wskazując błędy jednocześnie 

zaproponowałem G.A. Jorgensenowi konkretne wartości wielu parametrów i poprawne formuły 

obliczeniowe dotyczące aerodynamiki. Natomiast uwagi kierowane do mnie nie zawierają 

konkretnych propozycji zmian w moim modelu. 

 

 

Prof. dr hab. Inż. Grzegorz Kowaleczko 

07.02.2014 


