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Pan Premier Donald Tusk 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa  

Polska 

 

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów 

e-mail: sprm@kprm.gov.pl 

 

 

Berlin, dnia 28.09.2013r. 

 

List otwarty nr 5 Polaków z Niemiec 

 

 

Członkowie Związku Polaków w Niemczech T.z. spod znaku Rodła, oddział 

Berlin-Brandenburg i oddział Hamburg, zwracają się do pana premiera Donalda 

Tuska z prośbą o wystąpienie do pani kanclerz dr Angeli Merkel o pomoc w 

oddelegowaniu niemieckich ekspertów - specjalistów z Komisji Identyfikacyjnej 

(Identifizierungskommision-IDKO) Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) - 

do pomocy polskim prokuratorom w celu prawidłowego zidentyfikowania i 

ustalenia przyczyn zgonu ofiar katastrofy samolotu rządowego Tu-154M, 

rozbitego na tysiące części pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Pan profesor dr Michał Kleiber zaproponował bardzo potrzebną debatę. Cyt: 

"Debata dotycząca katastrofy smoleńskiej może się odbyć na przełomie roku". 
1
  

Dla przypomnienia - w dniu 10 kwietnia 2010 r., w niewyjaśnionych dotychczas 

okolicznościach, uległ rozbiciu samolot rządowy RP z 96-cioma osobami na 

pokładzie. Zginęli wszyscy znajdujący się w samolocie, w tym Pan Prezydent RP 

Lech Kaczyński, Jego Małżonka i 94 Polaków. Polskiej prokuraturze, jak i rządowi 

RP, pragniemy pomóc w identyfikacji ofiar tragedii, gdyż, jak zauważyliśmy, nie 

                                                 
1http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14652784,Kleiber___Debata_dotyczaca_k

atastrofy_smolenskiej.html?v=1&obxx=14652784&order=najfajniejsze&page=1  

https://www.premier.gov.pl/kontakt.html#121
mailto:sprm@kprm.gov.pl
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dysponują oni wystarczająco doświadczonymi specjalistami od identyfikacji ofiar 

wypadków lotniczych.  

Wiele ofiar nie zostało prawidłowo zidentyfikowanych, co sprawiło, że powstało 

bardzo dużo niejasności.  

Pan premier Donald Tusk i pani kanclerz Angela Merkel osiągnęli w stosunkach 

politycznych między obu państwami taki stan (jak zapewne mniemają błogostan), że 

były prezydent Lech Wałęsa zaproponował nawet połączenie obu państw w jedno.
2
  

Co innym wydawało się nie do pomyślenia, może stać się realne, nareszcie może 

będzie jak za królów Sasów. Jednak to nowe, przyszłe „potężne państwo” - główny 

partner innego „potężnego państwa” na Wschodzie - nie powinno być obarczone 

„białymi plamami” - między innymi niewyjaśnionymi zaszłościami, szczególnie tymi 

najnowszymi, do których należy bez wątpienia katastrofa smoleńska. Dlatego 

członkowie ZPwN T.z. wystąpili z inicjatywą pomocy „jeszcze” polskim 

prokuratorom. Prokuratorom w tym nowym już „potężnym państwie” pomoc będzie 

zapewne zbędna. Pani kanclerz Angela Merkel - powszechnie znana z polskich 

korzeni - (rodzice Angeli Merkel - Herlinda i Horst Kasner, wcześniej Kaźmierczak)
3
 

- na pewno nie odmówi prośbie pana premiera i bardzo chętnie pośpieszy z pomocą, 

wysyłając do Polski specjalistów z Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) – z 

Komisji Identyfikacyjnej – (Identifizierungskommission - IDKO Referat ZD37)
4
,  

którzy pomogą zidentyfikować bezbłędnie nie tylko ofiary, ale i przyczyny ich zgonu. 

Ponieważ do debaty pozostało sporo czasu, ustalenia specjalistów z IDKO mogą 

okazać się kluczowe, wręcz rozstrzygające. Pragniemy podkreślić, że specjaliści z 

IDKO pomagali przy identyfikacji ofiar wypadku w czasie pokazów lotniczych w 

1988 r. w Ramstein-Miesenbach, głośnego wypadku samolotowego w 2002 r. w 

Überlingen nad Jeziorem Bodeńskim, zamachu terrorystycznego na Bali w 2002 r., a 

obecnie pomagają w identyfikacji ofiar zamachu terrorystycznego w Nairobi w Kenii. 

Korzystając z pomocy takich fachowców, przyjaciół z RFN, a niebawem, według 

propozycji byłego prezydenta Lecha Wałęsy, współobywateli jednego „potężnego 

państwa”, identyfikacja polskich ofiar zostanie profesjonalnie przeprowadzona. Nie 

będzie dochodzić do skandalicznych pomyłek i tym samym nie będą potrzebne - być 

może - żadne dodatkowe wyjaśnienia prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.
5
   

                                                 
2
  http://fakty.interia.pl/polska/news-walesa-z-polski-i-niemiec-trzeba-zrobic-jedno-panstwo,nId,1031598 

3http://wyborcza.pl/1,75477,13555238,Angela_Merkel_ma_polskie_korzenie.html 
4
 http://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/IDKO/idko__node.html?__nnn=true 

5
 http://www.solidarni2010.pl/11166-p-walentynowicz-prawda-przynajmniej-o-mojej-babci-wyjdzie-na-

jaw.html 
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Debata naukowców, zaproponowana przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, 

nabierze nowego wymiaru, będzie bazować na ustaleniach najlepszych specjalistów z 

niemieckiego BKA- IDKO, czyli urzędników pani kanclerz dr Angeli Merkel. 

W stosunku do prac tych specjalistów nikt zapewne nie będzie miał żadnych 

wątpliwości co do ich bezstronności. Ze zdziwieniem przyjmujemy fakt, że 

dotychczas żaden ekspert z IDKO, a to już ponad trzy lata od katastrofy, nie został 

oddelegowany do pomocy polskim specjalistom, pracującym przy wyjaśnianiu 

katastrofy lotniczej rządowego samolotu, w której zginęło tyle osób, obywateli RP –

państwa członkowskiego NATO.  

Członkowie ZPwN T.z. zawsze starali się w trudnych sytuacjach wychodzić z 

inicjatywami pomocy dla dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że pan premier  

i pani kanclerz, mając w rękach ekspertyzy tak wybitnych specjalistów z BKA- 

IDKO, nareszcie, poprzez debatę zaproponowaną przez prezesa PAN prof. Michała 

Kleibera, położą tamę różnorodnym teoriom, narosłym wokół katastrofy smoleńskiej i 

wykażą poprzez ekspertyzy specjalistów z BKA-IDKO prawdziwe przyczyny 

smoleńskiej katastrofy rządowego samolotu, w której zginęła elita polskiego 

społeczeństwa. 

Zawsze docenialiśmy przyjazne gesty (nagrody, medale, laudacje, brawa) na cześć 

premiera RP Donalda Tuska. Szczególnie w pamięci utkwiły nam „gromkie owacje” 

przed i w budynku Deutsche Bank w Berlinie w dniu 31 maja 2012 r.
6
   

 

 

Licząc na szybką i pozytywną odpowiedź, pozostajemy z szacunkiem i poważaniem 

 

 
wiceprezes ZPwN T.z OR B-B                    wiceprezes ZPwN T.z. Oddział Hamburg 
                Józef Galiński                                                 Anna Halves 
 

 

Niniejszy List otwarty nr 5 Polaków z Niemiec podpisują w imieniu Polaków z 

Niemiec Polacy, członkowie Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, 

duchowi spadkobiercy przedwojennych Polaków od pokoleń zamieszkałych w 

Niemczech, członków uznanej mniejszości polskiej w Niemczech – także 

obywateli Niemiec. 

                                                 
6
http://www.youtube.com/watch?v=HntC07osLWk 

 http://www.youtube.com/watch?v=aLoM28Dan3k 


