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Akademickie Kluby Obywatelskie z Poznania, Warszawy, Krakowa i Łodzi 

występują oficjalnie z wnioskiem o powołanie Międzynarodowej Komisji do 

wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. 

 

Ustalenia rosyjskiej Komisji MAK i polskiej Komisji Millera pozostają w rażącej 

niezgodzie z ustaleniami Komisji Parlamentarnej powołanej przez polski Sejm 

i ustaleniami Konferencji Smoleńskich zorganizowanych przez polskich uczonych 

wbrew stanowisku władz. 

Akademickie Kluby Obywatelskie liczące kilkuset uczonych z różnych dziedzin 

nauki, w piątą rocznicę tragedii smoleńskiej stwierdzają, iż poza diametralnymi 

rozbieżnościami merytorycznymi w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej, istnieje 

ogromna liczba faktów wskazujących na niechęć, niezdolność, a nawet na 

świadome dążenie do niewyjaśnienia przyczyn katastrofy, zarówno ze strony władz 

Rosji jak i Polski. Jest ich bardzo wiele, przykładowo można wymienić 

nieprzekazanie Polsce podstawowych dowodów: wraku samolotu, czarnych 

skrzynek, prowadzenie badań nie na oryginałach, lecz kolejnych, różnych pod 

względem treści i długości kopiach taśm z czarnych skrzynek, wykluczające się 

ekspertyzy, co do obecności materiałów wybuchowych, brak sekcji zwłok 

większości ofiar katastrofy. 

Wszystko to oraz liczne fałszywe informacje sprawiają, iż bez nadania śledztwu 

wymiaru międzynarodowego dotychczasowe oficjalne wyjaśnienia nie zostaną 

przyjęte przez polską i światową opinię społeczną. 

Dla Polaków traktujących swój kraj poważnie i uczciwie jest oczywiste, iż badania 

katastrofy, która pozbawiła życia elitę Państwa Polskiego z Prezydentem 

Rzeczypospolitej na czele, winny być prowadzone w sposób niezwykle 

skrupulatny, tak by rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie do jej przyczyn 

i przebiegu. Ponieważ wszelkie, wręcz podstawowe standardy prowadzenia badań 

wyjaśniających przyczyny tego wypadku lotniczego zostały złamane, jedyną drogą 

uczciwego i wiarygodnego dla opinii publicznej, ale przede wszystkim dla nas 

Polaków wyjaśnienia wszystkich aspektów tej katastrofy jest zwrócenie się do 



władz Unii Europejskiej i NATO o powołanie stosownej komisji – wszak zginęli 

przywódcy państwa członka UE i najwyższe polskie dowództwo NATO. 

Wystąpienie o powołanie takiej komisji jest wotum nieufności wobec władz 

państwa polskiego, które wobec tej sprawy zachowuje się całkowicie 

niezrozumiale: oddało badanie wypadku wrogiemu państwu, bez zagwarantowania 

sobie możliwości udziału w dochodzeniu, zrezygnowało z pomocy państw 

sojuszniczych, nie wykorzystało potencjału polskiej nauki i polskich naukowców 

do wyjaśniania tej tragedii, co więcej, chętnych zniechęcało i szykanowało, nie 

podjęło merytorycznej dyskusji z ustaleniami niezależnych komisji. 

Ponadto w obecnej sytuacji politycznej tylko nacisk światowej opinii publicznej 

działającej na rzecz Międzynarodowej Komisji może doprowadzić do przekazania 

Polsce wraku i czarnych skrzynek – bez tych dowodów, będących przecież polską 

własnością – śledztwo nie może zostać przeprowadzone i zakończone. 

Dzisiaj wyjaśnienie przyczyn katastrofy nie może być traktowane jak wewnętrzna 

sprawa Polski, bowiem brak wszechstronnego i uczciwego zbadania przyczyn 

katastrofy oznacza zgodę na złamanie podstawowych standardów 

demokratycznych zarówno w życiu wewnętrznym Polski, jak i w relacjach z Rosją, 

na której terytorium doszło do katastrofy. Występując z inicjatywą 

międzynarodowego śledztwa dajemy wyraz naszej wiary w poszanowanie przez 

organy Unii Europejskiej i NATO zasad demokracji: kręgosłupa wszelkiej 

praworządności i ładu politycznego i społecznego w świecie. 
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