
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów

Czes³awa Ryszkê, Alicjê Zaj¹c,
Waldemara Kraskê i Zdzis³awa Pupê

na 79. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 czerwca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Jako sygnatariusze apelu o debatê w Senacie na temat najwiêkszej katastrofy lotniczej w powojennej

Polsce, jesteœmy zaskoczeni Pañsk¹ obstrukcj¹ w tej sprawie. Do czasu t³umaczyliœmy sobie, ¿e fakty-
cznie nale¿y zaczekaæ na raport ministra J. Millera w tej sprawie. S¹dziliœmy równie¿, ¿e strona polska
powinna czekaæ na kluczowe dowody w sprawie: orygina³y czarnych skrzynek, wrak samolotu, protoko-
³y oglêdzin miejsca katastrofy, protoko³y sekcji zw³ok itd. Nie maj¹c tych materia³ów, które s¹ podsta-
wowymi dowodami w œledztwie, trudno sporz¹dziæ porz¹dny raport. Od dawna widaæ, ¿e nie ma po
stronie rosyjskiej dobrej woli do wspó³pracy z polsk¹ prokuratur¹.

Pamiêtamy, jak zapewniano nas, ¿e uzyskaliœmy wiarygodne kopie rejestratorów z Tu-154M, a oka-
za³o siê, ¿e minister J. Miller musia³ po nie jeszcze raz pojechaæ. Czy w tym czasie nie dosz³o do nieupra-
wnionej ingerencji w te urz¹dzenia i w treœæ oryginalnych nagrañ przez wgranie czegoœ czy doklejenie?
Te urz¹dzenia znajduj¹ siê od ponad roku w rêkach rosyjskich, a bez ich zbadania nie mo¿na dokony-
waæ jakichkolwiek ustaleñ. Dlaczego w tej sytuacji premier Donald Tusk powiedzia³, ¿e Polska nie po-
trzebuje orygina³ów czarnych skrzynek do zakoñczenia polskiego œledztwa? A szef polskiej dyplomacji
Rados³aw Sikorski 10 maja br. w jednym z programów radia TOK FM sekundowa³ mu tez¹, ¿e wrak nie
jest ju¿ ¿adnym dowodem. Ka¿dy doœwiadczony prawnik, karnista, wytrawny œledczy doskonale wie, ¿e
nie mo¿na siê obejœæ bez orygina³ów dowodów. Wed³ug nas by³y to wypowiedzi œwiadome, stanowi¹ce
element pewnej szerszej dezinformacji.

To jednak, co dzieje siê z terminami og³oszenia raportu, jest ju¿ prawdziw¹ polityczn¹ karuzel¹. Tak
czytelnej manipulacji i grania na nastrojach Polaków nie powstydzi³aby siê ¿adna totalitarna partia.
Ostatnio, po informacji „Newsweeka”, ¿e raport bêdzie dopiero po wyborach, nie mamy ju¿ w¹tpliwoœci,
¿e gra toczy siê o wielk¹ stawkê, ¿e w raporcie mog¹ byæ fakty, które spowodowa³yby pogr¹¿enie partii
rz¹dz¹cej w czekaj¹cych nas wyborach parlamentarnych.

Przypominamy w skrócie kalendarium og³aszania tego raportu, a w³aœciwie politycznej gry w tej
sprawie.

12 stycznia 2011 r. rosyjski Miêdzypañstwowy Komitet Lotniczy opublikowa³ raport koñcowy, w któ-
rym win¹ za katastrofê Tu-154M 10 kwietnia 2010 r., w której zginê³o 96 osób, w tym prezydent Lech
Kaczyñski, obarczy³ stronê polsk¹. Polskie w³adze uzna³y raport za niepe³ny i jednostronny. Zapowie-
dzia³y przygotowanie w³asnego dokumentu.

W styczniu 2011 r. premier Tusk zapowiedzia³, ¿e raport komisji Jerzego Millera bêdzie gotowy w lu-
tym.

W lutym 2011 r. minister Jerzy Miller stwierdzi³, ¿e raport powstanie z szeœciotygodniowym opóŸnie-
niem. Powód? Uszkodzenie drugiego Tu-154M, na którym mia³ siê odbyæ eksperyment.

W kwietniu 2011 r. uda³o siê przeprowadziæ eksperyment. Donald Tusk og³osi³, ¿e liczy na zakoñcze-
nie prac nad raportem w czerwcu 2011 r.

W czerwcu 2011 r. „Newsweek” obwieœci³, ¿e raport bêdzie po wyborach, a premier powtórzy³, i¿
chcia³by, aby raport by³ ujawniony w czerwcu przed kampani¹ wyborcz¹.

Panie Marsza³ku! Jak d³ugo mo¿na tak ¿onglowaæ datami w tak wa¿nej sprawie? Jak d³ugo Pan Mar-
sza³ek bêdzie odracza³ debatê w Senacie na kluczowy dla Polaków temat? Czy to opóŸnianie jest wyni-
kiem strachu ekipy rz¹dz¹cej i ca³ej formacji Platformy Obywatelskiej przed opini¹ publiczn¹?
Apelujemy o jak najszybsze zarz¹dzenie debaty.
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