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Macieja Laska 

Szanowny Panie! 

Skoro pan Maciej Lasek został upełnomocniony z ramienia rządu do przedstawiania opinii publicznej 

swojego stanowiska w zakresie okoliczności katastrofy smoleńskiej (w przekazie medialnym była mowa  

o prostowaniu przez pana Laska kłamstw na temat tej katastrofy), pragniemy zadać panu Maciejowi Laskowi 

kilka pytań. 

1. Kto i kiedy z ramienia komisji rządowej pana ministra Millera badał brzozę, od której według raportu 

komisji rządowej miała się zacząć destrukcja samolotu? Prosimy o podanie nazwisk ekspertów, czas oraz 

zakres prowadzonych badań. 

2. Kto i kiedy dokonywał pomiarów wymienionej wyżej brzozy? Prosimy podać nazwiska ekspertów oraz 

czas, w którym pomiar ten został dokonany. Czym według pana Laska należy tłumaczyć różnicę w pomia-

rach brzozy, która według wersji raportu Millera była złamana na wysokości 5 m, a według biegłych prokura-

tury została złamana na wysokości 6,66 m. 

3. Czy pan Maciej Lasek nie uważa, że błąd w pomiarze brzozy, która według oficjalnej wersji miała klu-

czowe znaczenie w katastrofie, dyskredytuje cały raport komisji Millera? 

4. Czy komisja rządowa przeprowadzała analizy naukowe co do możliwości oderwania fragmentu skrzy-

dła samolotu po zderzeniu z brzozą przy równoczesnym złamaniu tej brzozy? Jeśli tak, to jacy eksperci prze-

prowadzali te analizy? Prosimy podać nazwiska ekspertów i wyniki ich badań. 

5. Czy komisja rządowa przeprowadzała analizy naukowe co do możliwości odwrócenia się samolotu „na 

plecy” po zderzeniu z brzozą i oderwaniu skrzydła? Jeśli tak, to jacy eksperci przeprowadzali te analizy? 

Prosimy o podanie nazwisk ekspertów i wyników ich badań. 

6. Kto i kiedy w imieniu komisji rządowej dokonywał oględzin wraku samolotu? Prosimy o podanie na-

zwisk ekspertów oraz czasu i zakresu prowadzonych badań. 

7. Czy eksperci komisji rządowej badali wrak na obecność trotylu lub innych materiałów wybuchowych? 

Jeśli tak, to prosimy podać nazwiska ekspertów oraz czas i zakres przeprowadzonych badań, a także ich wy-

nik. 

8. Kto z ramienia komisji rządowej i kiedy badał oryginały czarnych skrzynek? Prosimy o wskazanie na-

zwisk ekspertów oraz czasu i zakresu prowadzonych badań. 

9. Czy komisja rządowa ustaliła, co się stało z jedną z czarnych skrzynek, która nie została odnaleziona? 

Czy komisja ustaliła, że ta skrzynka uległa zniszczeniu czy też zaginęła? Jak to możliwe, że skrzynka ta nie 

została odnaleziona? Czy brak tej skrzynki nie ogranicza możliwości wyjaśnienia przyczyny katastrofy? 

10. Kto i kiedy rozpoznał z zapisu w czarnych skrzynkach głos generała Błasika? Kim był ten ekspert i na 

podstawie jakich danych dokonał rozpoznania? 

11. Czy polscy lekarze uczestniczyli w sekcjach zwłok ofiar katastrofy w Moskwie? Prosimy o podanie 

nazwisk tych lekarzy oraz określenie zakresu ich uczestnictwa w tych czynnościach. 

 



12. Czy komisja rządowa przed wydaniem swojego raportu dysponowała protokołami sekcji zwłok spo-

rządzonymi przez polskich lekarzy, a jeśli nie, to dlaczego? 

13. Czy polscy eksperci bądź jakiekolwiek polskie służby uczestniczyły w przeszukiwaniu terenu kata-

strofy w poszukiwaniu szczątków ofiar? Jeśli tak, to kto konkretnie w tych czynnościach uczestniczył i kie-

dy? 

14. Czy teren katastrofy był przekopywany, a jeśli tak, kto go przekopywał? 
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