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President Donald J. Trump 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 
 
Szanowny Panie Prezydencie Trump, 
    Jako przedstawiciele znacznej części polonijnego elektoratu w Stanach Zjednoczonych, 
w przeddzień Pana historycznej wizyty w Polsce, zwracamy się do Pana oraz do 
administracji USA o wspomożenie Państwa Polskiego w staraniach o odzyskanie wraku 
prezydenckiego samolotu TU-154M, który uległ katastrofie w Smoleńsku w 2010 r, jak i 
wszelkich innych dowodów i nagrań przetrzymywanych przez Rosję. 
    Nasz Komitet składa się z przedstawicieli wielu organizacji polonijnych. Wypowiadamy 
się w imieniu sporej polskiej społeczności, która głosowała na Pana i wiąże duże nadzieje 
co do Pana deklaracji dotyczących kluczowych dla niej kwestii. Jedną z najważniejszych 
wśród nich jest Pana obietnica pomocy w odzyskaniu wraku samolotu TU-154M. 
Integralną częścią Komitetu są też Kluby Gazety Polskiej, szeroki ruch społeczny 
działający w Polsce i na świecie, w tym w USA, którego jednym z głównych celów jest 
zabieganie o dogłębne, obiektywne wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Zwracamy się do 
Pana ponownie w tej sprawie. Zachęca nas docenienie przez Pana rosnącego znaczenia 
Polski jako sojusznika oraz to, że administracja USA wykazuję zdecydowaną postawę, 
między innymi przez niedawne operacje wojskowe pomimo oporu Rosji. 
    Dokładne i wolne od przeszkód zbadanie katastrofy smoleńskiej i jej okoliczności jest 
jedną z najważniejszych kwestii dla Polski i Polaków. Obecny rząd Polski powołał w lutym 
2016 r. nową komisję w celu przeprowadzenia należytego dochodzenia. Ustalenia komisji 
rządowej, upublicznione w kwietniu tego roku, a także wyniki wcześniejszych konferencji 
naukowych, obaliły oficjalny rosyjski raport z 2011 roku. Zebrane dowody i wyniki badań 
wykazały, że kontrola powietrzna w Smoleńsku błędnie naprowadzała pilotów, w 
ostatnich sekundach lotu nastąpiły awarie systemów związanych z pracą silników, a 
samolot zaczął rozpadać się w powietrzu zanim uderzył w ziemię i nie zderzył się ze 
słynną brzozą, która była wskazana przez stronę Rosyjską jako bezpośrednia przyczyna 
rozbicia się samolotu.  
    Niedawnym, istotnym wydarzeniem jest fakt, że najnowsze ustalenia komisji zmusiły 
stronę rosyjską do zmiany swej oficjalnej wersji przebiegu katastrofy, przedstawionej w 
raporcie MAK. Na początku czerwca tego roku, Aleksiej Morozow, przewodniczący 
rosyjskiej komisji, przyznał, że awarie związane z pracą silników w prezydenckiego 
samolotu poprzedziły katastrofę i że samolot zaczął się rozpadać w powietrzu. 
    Niestety, Rosja nadal odmawia współpracy i przetrzymuje kluczowe dowody, w tym 
szczątki samolotu, co jest niezgodne międzynarodowymi umowami. Polska prosi o pomoc 
w uzyskaniu dostępu do tego materiału dowodowego jak i w odzyskaniu swej własności. 
    Wyraźne próby podejmowane przez prezydenta Rosji, Władimira Putina, w celu 
oczernienia i obarczenia zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wytworzenia 
fałszywej narracji, by podważyć wiarygodność Państwa Polskiego, nadają tej kwestii pilny 
charakter. Podczas corocznej konferencji prasowej w grudniu 2016 r. Prezydent Putin 
stwierdził, że wrak samolotu nie będzie zwrócony w najbliższym czasie, powołując się na 
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nieokreślone, toczące się rosyjskie dochodzenie. Ponadto, opowiadał o nieistniejącej 
rozmowie w kokpicie, sprzecznej w treści z tym, co zostało dowiedzione o katastrofie, że 
personel Prezydenta Kaczyńskiego rzekomo zmuszał pilotów do lądowania. Co więcej, 
niedawno przeprowadzone ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej - zlecone zaledwie w 
ubiegłym roku z powodu wcześniejszego nieuzasadnionego uzgodnienia, by nie badać ciał 
w trumnach zamkniętych w Rosji - wykazały skandaliczne traktowanie zmarłych, 
włącznie z błędami co do tożsamości, mieszaniu w trumnach sporych części ciał różnych 
osób lub umieszczaniu ciał w torbach na śmieci, często ze śmieciami z ziemi.  
    Przetrzymywanie wraku przez Rosję narusza przepisy międzynarodowe, zwłaszcza że 
Rosja opublikowała już swój raport w 2011 r., a Prezydent Putin nie widzi potrzeby 
ponownego dochodzenia. Obawiamy się, że strona rosyjska próbuje zdyskredytować 
wznowione polskie dochodzenie, które stopniowo ujawnia nowe fakty i ustalenia co do 
przebiegu i następstw katastrofy smoleńskiej. Działalność rosyjskiego rządu przypomina 
manipulowanie opinią publiczną, która miała miejsce po masowym mordzie polskich 
oficerów w Katyniu w latach czterdziestych XX wieku. Poza tym, katastrofa smoleńska, 
która nastąpiła po agresji na Gruzję, a poprzedziła agresję na Ukrainę, wpisuje się w serii 
wrogich działań Rosji wobec krajów sąsiedzkich.  
   Polacy wyrażają Panu wdzięczność za obietnicę pomocy w odzyskaniu wraku 
prezydenckiego samolotu, a także za wysiłki dyplomatyczne i międzyrządowe dyskusje w 
tej kwestii od początku 2016 r. Pokładają dużo zaufania w Pana administracji. Jako 
amerykańska Polonia zwracamy się do Stanów Zjednoczonych o podjęcie aktywnej roli w 
tej sprawie, bardzo ważnej dla Polski, dla bezpieczeństwa europejskiego, a także dla 
stosunków Ameryki z Polską i pozostałymi partnerami NATO. Mamy nadzieję, że 
administracja USA wywrze presję na Rosję o poszanowanie międzynarodowych norm. 

 

Z poważaniem,,  
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Przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w imieniu 
Komitetu i jego organizacji członkowskich  
 

 
Maciej Rusinski,  
Koordynator Klubów Gazety Polskiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
 

 

  
 


