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Stanisława Karczewskiego i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 42. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz do prezesa Rady Mini-
strów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Premierze! 

Składamy do Pana Marszałka Senatu RP oraz do Pana Prezesa Rady Ministrów skargę w rozumieniu 

art. 63 Konstytucji RP na przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja 
Laska w związku z odpowiedzią na oświadczenie senatorskie z 9 sierpnia br. dotyczące wyjaśniania przez 

komisję rządową okoliczności katastrofy smoleńskiej. 

W naszym oświadczeniu podnieśliśmy wiele zarzutów wobec pana Macieja Laska, który nie udzielił rze-
czowych odpowiedzi na szereg pytań dotyczących wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, przede wszystkim zaś 

nie odpowiedział na podstawowe pytania dotyczące ujawnienia nazwisk konkretnych ekspertów przeprowa-

dzających kluczowe badania dotyczące katastrofy smoleńskiej – między innymi badania brzozy, wraku oraz 
czarnych skrzynek. Wielkie było nasze zdumienie, że na nasze oświadczenie odpowiedzi udzielił… sam Ma-

ciej Lasek. Czy w administracji Pana Premiera Tuska obowiązuje zasada, zgodnie z którą sami zainteresowa-

ni odpowiadają na skargi ich dotyczące? 

Odpowiedź pana Macieja Laska jest arogancka, zawiera niestosowne pouczenia pod adresem senatorów. 
Nie zawiera natomiast tego, o co pytaliśmy – nazwisk ekspertów, którzy dokonywali na rzecz komisji klu-

czowych badań i obliczeń, a więc badania wraku, badania i pomiaru brzozy, badania czarnych skrzynek, roz-

poznania głosu generała Błasika, obliczeń, na podstawie których przyjęto, że samolot wykonał tzw. beczkę 
itd. 

Na jasne pytania nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi poza aroganckimi pouczeniami, że sami możemy te 

nazwiska znaleźć w raporcie, co jest nieprawdą, bo w raporcie tych nazwisk nie ma. Być może nie ma ich 

dlatego, że takich ekspertów nie było, podobnie jak nie było tych kluczowych badań. A może pan Maciej 
Lasek ma kłopoty z pamięcią i nie może sobie przypomnieć nazwisk ekspertów? 

Domagamy się, by Pan Premier zobowiązał pana Macieja Laska, pobierającego publiczne pieniądze za 

wyjaśnianie opinii publicznej, a więc także i senatorom, kwestii związanych z katastrofą smoleńską, do 
udzielenia rzetelnej odpowiedzi. Łaski nam pan Lasek nie robi, jest to jego obowiązek. 

Od Pana Marszałka Senatu oczekujemy natomiast wyegzekwowania rzetelniej odpowiedzi Pana Premiera 

na oświadczenia senatorów. 

Z poważaniem 

Stanisław Karczewski 

Grzegorz Wojciechowski 




