Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego,
Bohdana Paszkowskiego, Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupę,
Dorotę Czudowską, Macieja Klimę i Andrzeja Pająka
na 60. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 lipca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod
Smoleńskiem Macieja Laska
Szanowny Panie Przewodniczący!
24 kwietnia zapytaliśmy w oświadczeniu senatorskim o badania „pancernej brzozy” w Smoleńsku. Zadaliśmy wówczas między innymi takie pytania: czy komisja pod przewodnictwem pana ministra Millera badała
przedmiotową brzozę? Czy odnalazła w niej fragmenty pochodzące z samolotu, który uległ katastrofie? Ile
było tych fragmentów i z jakich elementów konstrukcyjnych samolotu te fragmenty pochodziły? Na podstawie jakich badań komisja stwierdziła, że znalezione w brzozie fragmenty metalowe pochodziły z rozbitego
samolotu?
W odpowiedzi pan doktor Lasek napisał o polskich specjalistach z kilku polskich placówek badawczych,
którzy dotarli na miejsce katastrofy w dniach 10 i 11 kwietnia i pozostali w Smoleńsku do czasu zakończenia
prac przez polskiego akredytowanego przedstawiciela Edmunda Klicha. W kolejnym oświadczeniu wskazaliśmy, że przecież pan Klich był polskim przedstawicielem w komisji MAK, a zatem wskazani specjaliści
uczestniczyli w badaniach prowadzonych przez MAK. Nie były to badania prowadzone w ramach prac komisji Millera, a my pytaliśmy o badania wykonywane w ramach prac polskiej komisji Millera. W odpowiedzi na
tę wątpliwość doktor Lasek poinformował nas, że Edmund Klich w okresie między 10 a 28 kwietnia był
akredytowanym polskim przedstawicielem w MAK i jednocześnie członkiem polskiej komisji badania wypadków lotniczych. Ta odpowiedź pogłębiła wątpliwości senatorów co do tego, czy komisja Millera w ogóle
badała słynną brzozę.
Pytamy zatem jeszcze raz i prosimy o konkretne odpowiedzi.
1. Czy komisja Millera badała brzozę, a jeśli tak, to kto konkretnie z grona trzydziestu czterech osób podpisanych 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 jakikolwiek 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 elementy zostały w nią wbite wskutek katastrofy?
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