
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! 

Z przykrością wnosimy do Pani Premier skargę na postępowanie podległego pani urzędnika, pana Macieja 

Laska, odpowiedzialnego za wyjaśnianie opinii publicznej, a więc także i senatorom, okoliczności badania 

katastrofy smoleńskiej. 

Stwierdzamy, że pan Maciej Lasek nie udzielił nam odpowiedzi na żadne z pytań zawartych w naszym 

oświadczeniu senatorskim z 7 sierpnia 2014 r. 

Postawiliśmy w tym oświadczeniu następujące pytania: 

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 w tych badaniach brał udział? 

2. Kiedy zostało przeprowadzone to badanie? 

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

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

W swym aroganckim w tonie piśmie z 3 września bieżącego roku pan Maciej Lasek nie udzielił nam wy-

jaśnień na żadne z postawionych pytań. W dalszym ciągu nie możemy się dowiedzieć, kto i kiedy badał brzo-

zę, ilu było ekspertów, kto ich wyznaczył, czy powstał jakikolwiek protokół z ich badań i gdzie on się znaj-

duje, pod czyim kierownictwem eksperci pracowali, na podstawie jakich badań stwierdzono kontakt skrzydła 

samolotu z brzozą. 

Zespół pana Laska ma wyjaśnić opinii publicznej okoliczności katastrofy, co wynika z samej jego nazwy, 

tymczasem senatorowie RP nie mogą się dowiedzieć podstawowych rzeczy o pracach komisji Millera. 

W dodatku pan Lasek w odpowiedzi pozwolił sobie na arogancką insynuację, że senatorowie uporczywie 

zadają pytania, mając na celu obniżenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie. Jest to ka-

rygodna insynuacja. 

Z poważaniem 

Bogdan Pęk 

 




