
Oświadczenie złożone  

przez senatora Bogdana Pęka 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Mimo pytań wielokrotnie powtarzanych w kolejnych oświadczeniach senatorskich nie uzyskaliśmy odpo-

wiedzi na kluczowe pytania dotyczące badania okoliczności katastrofy smoleńskiej, w tym zwłaszcza na te 

dotyczące badań słynnej brzozy, od której, według wersji komisji Millera, miała rozpocząć się destrukcja 

samolotu. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi w szczególności na następujące pytania zawarte w oświadczeniu se-

natorskim z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

1. Czy komisja Millera badała brzozę, a jeśli tak, to kto konkretnie z grona trzydziestu czterech osób pod-

pisanych pod raportem końcowym z prac komisji Millera brał udział w tych badaniach? 

2. Kiedy zostało przeprowadzone to badanie? 

3. Czy z przeprowadzonego przez członków komisji Millera badania brzozy został sporządzony jakikol-

wiek protokół, a jeśli tak, to gdzie się on znajduje? 

4. Ilu polskich ekspertów i jakich specjalności brało udział w badaniu brzozy? 

5. Kto i w jakim trybie wyznaczył tych ekspertów? 

6. Kto kierował pracą tych ekspertów na miejscu katastrofy? 

7. Na podstawie jakich badań komisja Millera uzyskała pewność co do tego, że znalezione w brzozie ele-

menty zostały w nią wbite wskutek katastrofy? 

Zaczynamy nabierać podejrzeń, że być może nie istnieją żadne dokumenty, protokoły ani ekspertyzy do-

tyczące badania brzozy i jej związku z katastrofą. Podejrzewamy, że pan doktor Lasek zasłania się tajemnicą 

służbową, żeby ukryć brak dowodów na badania brzozy. Wzywamy zatem Panią Premier, aby korzystając ze 

swojej prerogatywy zawartej w przepisach rozporządzenia ministra obrony z 27 kwietnia 2010 r., zarządziła 

Pani ujawnienie wszystkich dokumentów dotyczących badania okoliczności katastrofy smoleńskiej, 

a w szczególności dokumentów, protokołów i oględzin dotyczących badania brzozy. 

Nadmieniamy, że zgodnie z §14 ppkt 4 tego rozporządzenia prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję 

w przedmiocie udzielenia informacji o przebiegu i rezultatach prac komisji, tak więc w ramach tego upraw-

nienia Pani Premier może ujawnić stosowne dokumenty, ekspertyzy i protokoły. Ujawnienie tych dokumen-

tów (o ile w ogóle istnieją) nie stwarza żadnego zagrożenia, a może pomóc opinii publicznej w zaakceptowa-

niu wyników prac komisji Millera, na czym, jak sądzimy, Pani Premier zależy. 

Z poważaniem 

Bogdan Pęk 

 




