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Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Krzysztofa Brejzę 

na 22. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 marca 2021 r. w sprawie działań podjętych przez 

resort kultury w celu budowy na terenie Federacji Rosyjskiej w Smoleńsku pomnika 

upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r., uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych informacji.

Realizując decyzję wyrażoną przez Prezydentów Polski i Rosji, polskie Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury Rosji podjęło 

konkretne działania związane z opracowaniem założeń, a następnie przeprowadzeniem 

międzynarodowego konkursu na projekt pomnika, upamiętniającego ofiary katastrofy 

lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. W konkursie, rozstrzygniętym 30 marca 2012 r. zwyciężył, 

zgodny z regulaminem, projekt autorstwa A. Sołygi, D. Śmiechowskiego i D. Komorka. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że decyzja jurorów była jednomyślna, a projekt 

zaakceptowało rosyjskie Ministerstwo Kultury, które do prac w jury konkursowym 

delegowało swoich przedstawicieli.

Proces podawania w wątpliwość wyników międzynarodowego konkursu rozpoczął się 

już w 2013 r. Strona rosyjska piętrzyła coraz to nowe przeszkody dla ustanowienia pomnika, 

a ustalenia polsko-rosyjskiej grupy ekspertów w tej sprawie nie były przez nią realizowane.

Z czasem stało się jasne, że spotkania polsko-rosyjskiej grupy ekspertów nie przynoszą 

żadnych postępów, a decyzje po stronie rosyjskiej zapadają poza resortem kultury. Ostatnie 

takie spotkanie miało miejsce w Moskwie w kwietniu 2015 r.
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Tym niemniej nadal trwała wymiana korespondencji pomiędzy polskim i rosyjskim 

ministerstwami kultury i próby wyprowadzenia sytuacji z impasu. Deklarowana, jeszcze 

w marcu 2016 roku, przez rosyjskie ministerstwo kultury chęć wznowienia rozmów w tym 

zakresie, nie znalazła potwierdzenia w realnych działaniach strony rosyjskiej. Pismo 

MKiDN z 18 kwietnia 2016 r., w którym potwierdzamy gotowość do przyjęcia 

przedstawicieli rosyjskiego resortu kultury w Polsce, celem wypracowania wspólnego 

stanowiska dot. budowy pomnika pozostało bez odpowiedzi.

Równolegle MKiDN starało się prowadzić dialog ze stroną rosyjską także innymi, 

dostępnymi kanałami. 16 maja 2016 r. na zaproszenie wicepremiera Glińskiego przybył 

do Warszawy pełnomocnik prezydenta FR ds. międzynarodowej współpracy kulturalnej 

Michaił Szwydkoj. Jednak i to spotkanie nie przyniosło widocznych rezultatów.

W międzyczasie, w kwietniu 2016 r. otrzymaliśmy informację, że jedna z działek, 

na których miałby się znajdować memoriał i dojazd do niego, już od 2014 r. jest w 

prywatnych rękach i właśnie została wystawiona na sprzedaż. Ten stan rzeczy dodatkowo 

utrudnił podejmowanie jakichkolwiek, dalszych ustaleń.

Wobec takiej postawy strony rosyjskiej, w 2016 podjęto decyzję o przeniesieniu 

kwestii budowy pomnika na wyższy poziom polityczny i przekazaniu odpowiedzialności 

za nią Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Resort dyplomacji prowadzi dialog ze stroną rosyjską na poziomie dyrektorów 

departamentów terytorialnych podczas regularnych konsultacji w tym formacie. 

MSZ organizuje również, w trybie niejawnym, cykliczne spotkania (z udziałem m.in. 

przedstawicieli MKDNiS, placówek w Moskwie i Smoleńsku oraz Prokuratury) i analizuje 

na bieżąco sytuację związaną z przebiegiem śledztwa, zwrotem wraku samolotu, opieką 

nad miejscem katastrofy oraz budową pomnika.

W lipcu 2017 r. poinformowano o sprzedaży i ogrodzeniu terenu drugiej działki, 

bezpośrednio na której planowano wzniesienie pomnika. MSZ wystosowało w tej sprawie 

notę do strony rosyjskiej, wyrażając zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Szczególne 

niezrozumienie wzbudził fakt zaprezentowania przez osoby podające się za właścicieli 

działki koncepcji urządzenia terenu pod kompleks architektoniczny, poświęcony pamięci 

ofiar katastrofy. MSZ, w ww. nocie, wyraziło oczekiwanie, że partnerem strony polskiej 

w sprawie przyszłego upamiętnienia ofiar katastrofy będą pełnomocni i oficjalni 

przedstawiciele strony rosyjskiej. Podkreślono, że strona polska uważa dotychczas podjęte 

zobowiązania za wiążące i wyraża oczekiwanie, że strona rosyjska nie dopuści do żadnych 

działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić swobodny dostęp do tego miejsca - 

zarówno obecnie, jak i w przyszłości - oraz które uwłaczałyby szczególnemu charakterowi 

tego miejsca.
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Przez kolejne lata strona rosyjska konsekwentnie stawiała nowe przeszkody na 

drodze realizacji projektu budowy pomnika ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r., który 

wcześniej sama zaakceptowała. Każdorazowe kwestionowanie kolejnych ustaleń świadczy 

o braku woli współpracy i doprowadziło to do wyczerpania się instrumentów resortu 

kultury oddziaływania na postawę partnerów rosyjskich.

Z poważaniem
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