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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do przewodniczącego Pań-

stwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Przewodniczący! 
Ostatnio opinia publiczna w Polsce została poinformowana o nowych ustaleniach prokuratury dotyczą-

cych brzozy, z którą według oficjalnych ustaleń komisji Anodiny i komisji Millera miał się zderzyć rządowy 
tupolew. W tym zderzeniu miał on stracić część skrzydła, co stało się początkiem katastrofy. 

Z podanych przez prokuraturę rządową informacji wynika, że brzoza została ścięta na wysokości 666 cen-
tymetrów, a nie, jak podano w raporcie rządowym, na wysokości 5 metrów. Poza tym podana została infor-
macja o znalezieniu w brzozie 40 kawałków metalu. 

Z odpowiedzi na nasze wcześniejsze zapytania wynika, że prokuratura w 2010 roku badała tę brzozę. Ba-
dała ją też, jak sądzimy, komisja Millera. 

Mamy zatem pytanie: jak to się stało, że mimo dokładnych, jak sądzimy, badań doszło do błędów w po-
miarach wysokości brzozy oraz nie ujawniono tkwiących w niej fragmentów metalu? 

Pytamy wprost: czy w 2010 roku jacyś polscy eksperci oglądali brzozę bezpośrednio, czy dokonywali jej 
pomiarów, czy badali pozostałe na brzozie ślady zderzenia, a jeśli tak, to dlaczego doszło do tak wielkiego 
(ponad 1,5 metra) błędu w pomiarach brzozy oraz dlaczego nie dostrzeżono fragmentów metalu wbitych 
w brzozę, z których jeden miał mieć długość 11 centymetrów? 

Po raz kolejny pytamy wprost: czy ta konkretna brzoza była w 2010 roku badana, a jeśli tak, to kto ją ba-
dał, jakie to były badania i dlaczego doszło do takich błędów? 
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