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Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu ukazała się książka „Macierewicz i jego tajemnice”. Autor książki Tomasz Piątek ukazuje
w niej źródłowo udokumentowane informacje sugerujące, że ma pan liczne, w tym biznesowe, powiązania
z byłymi agentami służb bezpieczeństwa PRL, z rosyjskimi służbami wywiadu GRU oraz osobami związanymi z rosyjską mafią.
Książka trafia do co najmniej 60 tysięcy czytelników, a informacje w niej zawarte są powielane przez
liczne media. Odbiorcy tych informacji stają przed licznymi pytaniami dotyczącymi ministra, który odpowiada za polską armię i obronę narodową. A żaden Polak nie może mieć wątpliwości, że tym ministrem jest osoba nieskazitelna, niebojąca się pytań o swoją przeszłość i kompromitujące powiązania.
Dlatego oczekujemy, że Pan Minister z energią, z jaką stara się udowodnić, że 10 kwietnia 2010 r. doszło
do zamachu na polski samolot rządowy, zajmie się wyjaśnianiem polskiej opinii publicznej zarzutów dotyczących własnej osoby i je publicznie wyjaśni. Uważamy, że tego wymaga polska racja stanu.
Jednocześnie oczekujemy, że przed udzieleniem konkretnych odpowiedzi nie będzie się Pan zasłaniał zapowiedzią Ministra Obrony Narodowej zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa związanego
z publikacją książki.
Liczymy na szybkie publiczne ustosunkowanie się do tych bardzo poważnych, kompromitujących każdego Polaka, a ministra polskiego rządu w szczególności, zarzutów.
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