
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krzysztofa Brejzę 

na 5. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lutego 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie dotyczy działalności podkomisji Antoniego Macierewicza do spraw ponownego zbadania 

katastrofy w Smoleńsku. 

Chciałbym zaapelować do Pana Premiera o podjęcie interwencji, działań, o takie elementarne zaintereso-

wanie się aktualnymi pracami podkomisji smoleńskiej. 

Podczas obrad komisji senackiej udało mi się uzyskać informacje, że blisko 3 miliony zł zostaną przezna-

czone w roku 2020 na działalność podkomisji smoleńskiej. Jest to pierwsza informacja od 2 lat. Takich in-

formacji MON nam odmawiał i w roku 2018, i w 2019. Brakuje informacji, na jakim etapie znajduje się pro-

ces badania próbek. Te próbki z samolotu zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów i prokuratura, o ile 

jeszcze 1,5 roku temu udzielała odpowiedzi, że badania trwają, teraz zasłania się tajemnicą śledztwa. Mimo 

że te wyniki już dawno powinny wpłynąć, prokuratura odmawia informacji na ten temat. 

Druga sprawa to słynny przedwyborczy postulat umiędzynarodowienia śledztwa, powielany przez wielu 

polityków PiS. W tej sprawie kierowałem liczne interwencje do Pana Premiera, do MSZ, do MON i do pod-

komisji. Okazuje się, że nie wystąpiono do żadnej komisji w państwie sojuszniczym Polski ani do żadnej 

poważnej organizacji międzynarodowej o delegowanie eksperta i powołanie wspólnej międzyrządowej, mię-

dzynarodowej, powiedzmy, komisji do badania tej katastrofy. 

Kolejna kwestia to słynna skarga na rosyjskie śledztwo do trybunału w Hadze. W lutym 2017 r. minister 

Waszczykowski informował, że ta skarga jest gotowa i lada dzień będzie złożona do trybunału w Hadze. Do 

dzisiaj ta skarga nie została złożona. Chciałbym zaapelować do Pana Premiera o osobistą interwencję w MSZ 

i odpowiedź, dlaczego; jako senator, otrzymuję cały czas z MSZ informację, że trwają rzekome analizy, czy 

tę skargę można złożyć, czy też nie. MSZ udziela odpowiedzi, że decydentem w tej sprawie jest Pan Premier. 

Kiedy piszę do Pana Premiera, Pan Premier odpowiada mi, że decyzję w tej sprawie podejmie MSZ, że to jest 

poza kompetencjami premiera. 

Wreszcie same informacje na temat działalności podkomisji. Ostatnie informacje na stronie podkomisji 

smoleńskiej Antoniego Macierewicza zostały umieszczone we wrześniu 2018 r. Nie ma żadnych informacji 

o liczbie posiedzeń, o ekspertach, o tym, czy minister obrony narodowej albo premier, prezydent spotkali się 

w ogóle z podkomisją, żeby uzyskać jakiekolwiek informacje o jej działalności. 

Tragedia smoleńska nie może być wykorzystywana w grze politycznej, wyjaśnianie katastrofy nie może 

być elementem takiej gry, która jest niestety prowadzona.  

Krzysztof Brejza 
 


