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Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! 

Zbrodnicze zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad terytorium Ukrainy stało się przed-

miotem międzynarodowego śledztwa. Czarne skrzynki badane są w Wielkiej Brytanii, sekcje zwłok ofiar 

przeprowadzane są w Holandii, oględziny miejsca katastrofy przeprowadzają eksperci z Malezji. Widzimy, 

że wyjaśnienie okoliczności tej zbrodniczo spowodowanej katastrofy jest przedmiotem zainteresowania i 

wspólnych prac wielu państw.  

Ta sytuacja drastycznie kontrastuje z tym, co się działo po katastrofie smoleńskiej i co się dzieje aż do 

chwili obecnej. 

Pragniemy podkreślić, że katastrofa smoleńska nadal nie jest wyjaśniona. Nadal trwa śledztwo zarówno 

polskiej, jak i rosyjskiej prokuratury. Nadal kluczowe dowody – czarne skrzynki i wrak – pozostają w Rosji, 

a jednej z czarnych skrzynek do chwili obecnej nie odnaleziono, co budzi poważne podejrzenia, czy nie zo-

stała ona świadomie ukryta. Nadal też – opieramy się na oficjalnych odpowiedziach Pana Prokuratora Gene-

ralnego – nie została wykluczona wersja śledcza, że do katastrofy doszło z winy osób trzecich. Nadal nie 

została wykluczona wersja zamachu na polski samolot, a w kontekście tego, co ostatnio stało się na Ukrainie, 

zasługuje ona na szczególną uwagę. 

Mamy w związku z tym pytania zarówno do Pana Premiera, jak i do Pana Prokuratora Generalnego: czy 

patrząc na „umiędzynarodowione” śledztwo w sprawie katastrofy na Ukrainie, nie uważają Panowie, że nale-

żałoby dążyć do międzynarodowego śledztwa również w sprawie katastrofy smoleńskiej? Czy nie należałoby 

właśnie teraz użyć nacisku międzynarodowego na władze Rosji, żeby przynajmniej oddały kluczowe dowo-

dy, to znaczy czarne skrzynki i wrak? 

Zdajemy sobie sprawę, że minęły już ponad cztery lata od katastrofy w Smoleńsku, ale jej przyczyny 

wciąż są badane, warto więc wykorzystać doświadczenie związane z tym, co się dzieje wokół katastrofy na 

Ukrainie. Prosimy pana Premiera i Pana Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowisk w tej sprawie. 
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