O dwoch wybuchach

wtupolewie na politechnice

S

KONTROWERSJt Na Politechnik? Lubelsk^ przyjedzie z wy Wadem prof. Wiestaw Binienda. To on jest
autorem teorii, ze brzoza nie mogta urwac skrzydta samolotu

potkanie organizuje
Ruch Spoleczny im. Prezydenta Lecha Kaczynskiego na Lubelszczyznie. - Liczymy, iz autorytet
naukowy profesora Biniendy
i poruszana problematyka
zach^cq lublinian do wziQcia
udziaiu - podkresla Andrzej
Pruszkowski, wiceprezes
ruchu i radny wojewodzki PiS.
Wyklad r o z p o c z n i e siq
w czwartek o godz. 18 w auli
Wydzialu Mechanicznego
PL przy ul. Nadbystrzyckiej
36. - Dziekan Wydzialu Mechanicznego zgodzil si? na
udost^pnienie auli, rektor nie
mial nic przeciwko - informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznikpolitechniki.
- Prof. Binienda prezentuje
okreslone stanowisko w sprawie katastrofy smolehskiej.
Udost^pniaj^c swoj^ aul?
uczelnia, bye moze niechcqcy, ale wpisze si? w t? lini?.
M a m nadziej?, ze wladze
politechniki maj^ t? swiado-

mosc - mowi Jacek Czerniak, pogl^dami, warto je poznac
posei SLD.
i o nich dyskutowac - dodaje
- Uczelnie nie powinny Czajkowska-Deneka.
MItOSZBEDNARCZYK
angazowac si? w polityk?
w ten sposob. Nie powinny
udost?pniac auli ekspertom, iKSPERT MACiEREWICZA
ktorzy nawet nie byli na miej - Prof. Wiestaw Binienda jest
scu katastrofy- dodaje Marek doktorem inzynierii mechanrczPoznanski, posel Ruchu Pali- nej, wyl^tadowc^ University of
kota. Jego zdaniem, czwart- Akron w USA. Jako ekspert
kowe spotkanie ma podtekst wspotpracuje z parlamentarpolityczny. - Jest insprrowane nym zespotem ds. wyjasnienia
przez srodowiska prawicowe katastrofy smolenskiej kieroprzez Antoniego
- ttumaczy. - Zaioz? si?, ze wanym
Macierewicza.
gdybym ja na nie przyszedl, Jest
analizy, wedtug
od razu p o d n i o s l o b y si? ktorejautorem
zderzenie Tu-154M
larum.
brzoz^ n ie mogJo doprowa- Podobne spotkania odby- zdzic
do urwania skrzydia
waly si? m.in. na Politechnice samolotu.
To sprzeczne
Warszawskiej i Uniwersyte- z wnioskami,
ktore znalazly si?
cie Jagielloiiskim - ttumaczy w raportacii MAK i komisji
rzecznik PL. - Uwazamy, Jerzego Millera. Co zatem
ze uczelnia techniczna Jest mogto zniszczyc skrzydto?
dobrym miej seem do tego, W rozmowie z TVN24 prof.
zeby naukowiec, a tym bar- Binienda wskazat w ub. roku na
dziej inzynier, mogl przed- raport dr. inz. Grzegorza
stawic efekty swoich prac Szuladzinskiego i liipotezQ
naukowych. Nawet jesli nie o wybuchach w czasie podejzgadzamy si? z niektorymi scia do l^dowan ia tu polewa.

