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w dniu 12 sierpnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Oœwiadczenie nasze odnosi siê do wypowiedzi Pana Ministra na temat publikacji stenogramu roz-
mów pilotów samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 r. WypowiedŸ tê znaleŸliœmy m.in. pod adresem:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nie-poznamy-calego-zapisu-rozmow-z-kokpitu-Tu-154,wid,12510287,wia-
domosc.html

Czytamy tam:
„Polscy biegli koñcz¹ odczytywanie nagrañ rozmów w kabinie prezydenckiego tupolewa. Jak powie-

dzia³ minister spraw wewnêtrznych i szef komisji œledczej Jerzy Miller, zwykli Polacy nie maj¹ wystarcza-
j¹cej wiedzy, by zrozumieæ stenogram i wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski. Jego zdaniem, interpretowanie
suchych sformu³owañ bez kontekstu i wiedzy lotniczej mo¿e prowadziæ do opacznego zrozumienia tego,
co mog³o dziaæ siê w kabinie pilotów. Wed³ug szefa MSWiA wystarczy, jeœli opinia publiczna pozna jedy-
nie komunikat z prac ekspertów”.

Panie Ministrze, z wielkim smutkiem przyjmujemy informacjê, ¿e ma Pan tak ma³o zaufania do
umiejêtnoœci uczenia siê i inteligencji pañskich rodaków. Wiêcej wiary, Panie Ministrze, wiêcej wiary
w zdolnoœci i przemyœlnoœæ Polaków. Jesteœmy narodem z³o¿onym z jednostek zdolnych i uniwersal-
nych, potrafi¹cych sprostaæ ró¿norodnym wyzwaniom, na dowód czego przytoczymy fragmenty ¿yciory-
su pana ministra Jerzego Millera (za Wikipedi¹): ukoñczy³ studia na Wydziale Elektrotechniki AGH ze
specjalizacj¹ automatyka cyfrowa, pracowa³ w Instytucie Obróbki Skrawaniem, by³ dyrektorem wydzia-
³u organizacji i nadzoru Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, podsekretarzem i sekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Finansów, doradc¹ prezesa Narodowego Banku Polskiego, nastêpnie cz³onkiem zarz¹du
tego banku, pe³nomocnikiem rz¹du ds. decentralizacji finansów publicznych, prezesem Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, zastêpc¹ prezyden-
ta Warszawy, wojewod¹ ma³opolskim, jest ministrem spraw wewnêtrznych i administracji oraz
przewodnicz¹cym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego.

Panie Ministrze, jak Pan sam wykaza³, mo¿na siê sprawdziæ w wielu dziedzinach i to w krótkim cza-
sie, diametralnie zmieniaj¹c przedmiot profesjonalnego zaanga¿owania. Proszê wyjaœniæ nam, dlaczego
odmawia Pan obywatelom Rzeczypospolitej prawa do informacji, zw³aszcza wówczas, gdy dotycz¹ spra-
wy wa¿nej dla Polski i Polaków.
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