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Medytacje smoleńskie (10): strojenie Radia Erewań
Free Your Mind

Te  rejestratory  żeśmy  zobaczyli.  Czy  one  były  w  tym  samym  miejscu,  w  którym  były  w  momencie  katastrofy?  
Przypuszczam, że raczej mogły być tam doniesione, a może były w tym samym miejscu, w każdym razie były w takim  
błotnistym terenie. Zostały zabezpieczone i poleciały do Moskwy.

E. Klich na posiedzeniu senackiej komisji obrony narodowej 10-02-2011

http://ww2.senat.pl/k7/kom/kon/2011/089on.pdf, s. 12

Oficerowie  BOR,  wraz  z  dwoma  przedstawicielami  Kancelarii  Prezydenta:  ministrem  Jackiem  Sasinem  oraz  
Marcinem  Wierzchowskim,  dotarli  na  miejsce  katastrofy,  przechodząc  przez  mur  znajdujący  się  na  końcu  pasa  
startowego. Przedzierali się przez błoto. 

Relacje borowców „katyńskich”; http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101104&typ=po&id=po01.txt 

J. Sasin: ...lądowanie samolotu na lotnisku w Smoleńsku było przewidziane na godzinę... 
A. Macierewicz: 8.55. 
J. Sasin: ...9-tą. 
http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina 

Poprosiłem na wszelki wypadek o paszport dyplomatyczny. Gdyby podrzucili mi, dajmy na to, jakieś narkotyki do  
bagażu, to przecież poszedłbym siedzieć. Dlatego wolałem się zabezpieczyć. Nawet żartowałem, że jeśli mam iść do  
więzienia, to wolę w Polsce niż w Rosji, bo w Polsce są okna, a na Łubiance ponoć nie.

E. Klich,  Moja czarna skrzynka, Warszawa 2012, s. 168

Czy Rosjanie  weszli  w  posiadanie  samolotu,  telefonów  itd.?  Nikt  nie  wszedł  w  posiadanie  samolotu  i  telefonów.  
Samolot jest polski i podlega zwrotowi Polsce. Państwo mówią o telefonie, ja mówię o telefonach. Telefon satelitarny  
jest częścią samolotu, a nie jest po prostu znaleziskiem. Państwo swoimi pytaniami stawiają pewne tezy, które są  
niezgodne z faktami. Samolot jest polski i znajdzie się w Polsce.

J. Miller, posiedzenie komisji sejmowych, 11-06-2010  
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf, s. 21

No, pierwsza informacja, o ile wiem, bo trudno mi w tej  chwili  ustalić z jakąś...  dogłębną precyzją, napłynęła od  
naszego ambasadora, który zadzwonił do naszego ministra, ministra spraw zagranicznych z tą informacją, o ile wiem.  
Znajdował  się...  na  lotnisku,  był  świadkiem  tego  wypadku,  tak  że  ta  pierwsza  informacja  spłynęła  od  naszego  
ambasadora do ministra spraw zagranicznych. Ja zostałem powiadomiony kilka minut później.  No, od tego czasu  
oczywiście  informacja  jest  przekazywana  także  przez  wszystkich  innych  polskich  pracowników  służb  
dyplomatycznych, którzy znaleźli się na miejscu tej tragicznej katastrofy.  

10-04 godz. 11:14, P. Paszkowski rzecznik MSZ w rozmowie z dziennikarzami przed siedzibą MSZ (relacja TVP Info)

Dlaczego nie  zastosowano procedury  dającej  możliwość  prowadzenia  śledztwa przez  państwo,  do którego należy  
samochód wojskowy, panie premierze? To był samochód wojskowy.
A. Lipiński, posiedzenie sejmu z 29-04-2010  
(http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/d43880e41ebf5310c125771500009ffd/$FILE/65_b_ksiazka.pdf, s. 119)
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http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101104&typ=po&id=po01.txt


1. Między Zambią a Rosją

Nim w lutym 2013 r.  dojdzie  wreszcie  do obrad  nowego „okrągłego  stołu”,  tym razem 
„smoleńskiego”, tzn. dwie grupy zwaśnionych ekspertów (prorządowych i antyrządowych) 
się  pogodzą  w  sprawie  ogólnych  ustaleń  dotyczących  „katastrofy  prezydenckiego 
tupolewa”,  zróbmy  sobie  taki  przegląd  rozmaitych  „kanałów”  związanych  z  10-tym 
Kwietnia, tak jakbyśmy kręcili gałką prastarego, tranzystorowego radioodbiornika, gdzie 
sygnały poszczególnych stacji nadających na krótkich falach niejednokrotnie nakładają się 
na siebie. Włączmy sobie Radio Erewań z 10 Kwietnia, przedtem jednak, w ramach wstępu 
do naszych rozważań, przypomnijmy sobie zupełnie świeże wydarzenie, dosłownie sprzed 
kilkunastu  dni,  o  którym  z  nadmiernym,  jak  się  potem  okazało,  pośpiechem, 
poinformowała agencja Associated Press. Poinformowała ona bowiem 10 grudnia br., że 
doszło  do  lotniczej  katastrofy  w  stolicy  Zambii,  Lusace,  podała  też  wstępny  szacunek 
dotyczący liczby śmiertelnych ofiar (93 osoby) i wiadomość tę podchwyciły natychmiast 
różne inne agencje prasowe, w tym, co zrozumiałe, także polskie media (kilka screenów 
zebrałem tu:  http://fymreport.polis2008.pl/?p=8840).  Niedługo zaś  okazało  się,  że  ten 
news to fake, tzn. do żadnej katastrofy wcale nie doszło, a na lotnisku w Zambii po prostu 
przeprowadzane są przeciwpożarowe ćwiczenia z  płonącą i  dymiącą atrapą wraku (por. 
ilustracja poniżej). 

Z  „mrożącej  krew  w  żyłach”  informacji  więc  raczkiem  się  AP  i  dziennikarze  wycofali,  
pomyliwszy  ćwiczenia  z  autentyczną  lotniczą  katastrofą  i  rzeczywistą  tragedią  (screen 
poniżej). 

http://fymreport.polis2008.pl/?p=8840


Jaki jednak jest pożytek dla nas z tej całej historii? Ano taki, że współczesne media potrafią 
błyskawicznie nie tylko znajdować jakieś ważne wydarzenie, lecz także bezzwłocznie o nim 
zawiadamiać  międzynarodową  opinię  publiczną.  Pomijam  w  tej  chwili  to,  jak  łudząco 
podobne do faktycznej katastrofy potrafią być zwykłe lotniskowe manewry straży pożarnej 
(podobnie może być z manewrami antyterrorystycznymi, które z daleka wyglądają jak atak 
sił  specjalnych  na  pasażerski  samolot: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-
kwietnia.html).

  (na pasku informacyjnym: Reuters: 87 osób zginęło w katastrofie i pod spodem Rzecznik MSZ: Nie wiadomo czy ktoś  
ucierpiał1)

1 Proszę  zadać  sobie  trud  i  prześledzić  kiedyś  paski  informacyjne  np.  TVP  Info  z  10-04;  może  być  Polsat  News 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/wieczorne-kadry-z-polsatnews-1004.html)  czy  TVN  24 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html).  Warto  jednak  przeglądnąć  uważnie 
cały dostępny na YT materiał TVP Info. Leniwym polecam zacząć od wystąpienia P. Paszkowskiego po godz. 11-tej. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/wieczorne-kadry-z-polsatnews-1004.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html


2. „Pierwyj Kanał” Radia Erewań

Na  tle  historii  z  „katastrofą  w  Zambii”  o  wiele  łatwiej  dostrzec  funkcjonowanie 
smoleńskiego  Radia  Erewań  (jak  pozwolę  sobie  nazwać  ogół  przekazów  medialnych 
związanych  z  10-04),  które  to  „radio”  przecież  wystartowało  ze  sporym  opóźnieniem  i 
podawało przeróżne wersje Zdarzenia (także jego miejsca i dokładnego czasu2) 

2 Por. wypowiedź D. Tuska na konferencji prasowej 28-04-2010:  sami państwo widzieli, że zarówno rosyjska, jak i  
polska  strona  miała  poważne  problemy,  żeby  precyzyjnie  określić  sam  moment  katastrofy 
(http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417231,tusk_przyczyna_katastrofy_nie_byla_awaria_lub_ekspl
ozja_na_pokladzie_samolotu.html).  W  TVP  Info  10-04  o  godz.  10:53,  gdy  kanały  zostają  najpierw  niejako 
rozszczepione na polski i ruski, a następnie  złączone (i emitowane jeden na drugim: dwa kanały z dwoma paskami 
informacyjnymi naraz),  piękna D. Rudzik mówi:  Posłuchajmy przez moment właśnie,  co mówi się w rosyjskich  
mediach na temat tej  katastrofy sprzed... zaledwie kilku godzin. I w tym momencie ruska dziennikarka czyta 
życiorys Prezydenta Kaczyńskiego, zaś „na żywca” przekłada to w koszmarny sposób jakiś symultaniczny tłumacz – na  
podglądzie zaś jest pobojowisko sfilmowane przez S. Wiśniewskiego. Potem w ruskim kanale jest mowa o „katastrofie”  
i  o  tym,  że  130  osób znajdowało  się  na  pokładzie;  gdy  zaś  przerwana  zostanie  ta  równoległa  transmisja,  S. 
Siezieniewski  powie (godz.  10:55):  To,  co  wydawało  się  nieprawdopodobne,  stało  się  faktem,  słyszymy  
potwierdzenia  z  coraz  większej  liczby  agencji,  także Jacek  Sasin  z  kancelarii  Prezydenta  potwierdza:  
Prezydent i Jego Małżonka nie żyją.  Zginęli  w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W  
samolocie były 132 osoby. (Ta liczba nie pochodziła chyba od Sasina, ale na pewno o tej pierwszej wiadomości już nie 
pamiętano  podczas  wysłuchania  Sasina  przed  ZP  i  w  Białej  Księdze  ZP: 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf,  s.  123;  por.  też 
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115479,kancelaria-prezydenta-czekamy-na-informacje.html:  Głęboko 
wierzymy,  że  nie  są  prawdziwe  nieoficjalne  informacje  o  tym,  że  nie  przeżył  nikt  z  obecnych  na  pokładzie  
prezydenckiego samolotu, który rozbił się w sobotę w Smoleńsku - takiej treści komunikat pojawił się na stronach  
internetowych Kancelarii Prezydenta). Dokumentalny film Wiśniewskiego emitowany jest już od godz. 10:27, co nie 
przeszkadza o godz. 11:01 informować na antenie TVP Info, że na razie wiemy, że nie ma jeszcze czarnych skrzynek –  
na razie nie odnaleziono tego najważniejszego tropu, który będzie mógł wskazać na przyczynę katastrofy. 
I  jeszcze  news  z  11:17  (już  po  wystąpieniu  Paszkowskiego  przed  kamerami):  88  osób...  zginęło.  Wszyscy 
pasażerowie  i  cała  załoga  samolotu  prezydenckiego,  który  rozbił  się  przy  podchodzeniu  do  
lądowania  2  kilometry  od  lotniska  w  Smoleńsku  –  dokładnie  w  miejscowości  Pieczersk.  To  
oficjalny  komunikat  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych.  Piotr  Paszkowski  potwierdził  także  tę  
informację, że... na pokładzie samolotu... była Para Prezydencka (...). Trwa weryfikacja listy pasażerów. Być 
może ktoś w ostatniej chwili z tej listy zrezygnował. Nie poleciał. Wiadomo o jednej takiej osobie.  
Być  może  było  ich  więcej.  Zanim  zatem  poznamy  oficjalną  listę  osób...  uczestników  tej  tragedii,  ofiar  
śmiertelnych  tej  tragedii  –  trzeba będzie  jeszcze  chwilę  poczekać.  O godz.  13.  nadzwyczajne  posiedzenie  Rady  
Ministrów.  Premier  Donald  Tusk  oraz  ministrowie  są  już  w  drodze  do  Warszawy.  Na  tym posiedzeniu  będą  
podejmowane bardzo ważne...  strategiczne...  decyzje. W obliczu takiej katastrofy Polska jeszcze nigdy w swojej  
historii się nie znalazła. Jest też informacja od min. sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, który powołał  
specjalną  komisję,  specjalny  zespół,  który  ze  strony  polskiej  będzie  wyjaśniał  okoliczności  tej  katastrofy,  a  
przypomnę,  że  taką  komisję  ze  strony  Rosji  powołał  minister  Rosji  [tak  w  oryg.  -  przyp.  F.Y.M.]  Dmitrij  
Miedwiediew – to rządowa komisja,  na jej  czele stoi...  Władimir Putin – jak czytamy w depeszach:  najlepszy  
śledczy. Doświadczeni prokuratorzy rosyjscy są już na miejscu katastrofy i... będą badać wszystkie okoliczności tej  
tragedii.  Na  razie  nie  ma  jeszcze  czarnych  skrzynek,  na  razie  możemy  tylko  przypuszczać,  splatać  kilka  
okoliczności, które mogły przyczynić się do katastrofy samolotu. Na pewno bardzo złe warunki atmosferyczne, na  
pewno bardzo gęsta mgła, o której mówią świadkowie zdarzenia. Eksplozje, o których mówią także świadkowie i  
fakt, że rządowy tupolew rozpadł się na kawałki. Na miejscu tragedii, 2 km od lotniska w Smoleńsku, jest nasz  
reporter Jarosław Olechowski. (...)   
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(proszę zwrócić uwagę na podawaną godzinę wylotu3)

Zdarzenia, do jakiego miało dojść 10 Kwietnia – tak jakby nałożyło się kilka nadających 
stacji  naraz.  Zacznijmy  jednak  nieco  od  końca  tym  razem,  tj.  od  relacji  „rządowych”, 
zebranych w filmie Sobota (zapis najważniejszych wypowiedzi w nim się pojawiających tu: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/08/woko-filmu-  sobota.html  ),  one 
bowiem również świadczą o zaskakującym spowolnieniu akcji:  

(Na materiale filmowym migawka z rządowymi limuzynami z podaną godz. 10.00) 

D.  Tusk:  Szybkie  wyliczenie,  że  samochodem  będzie  szybciej,  zanim  samolot  
[dotrze]  do  Gdańska  i  z  powrotem4,  a  później  już  z  samochodu  w  drodze  do  

3 W majowym (2010) wywiadzie  dla RMF-u gen. A.  Czaban, ówczesny szef  szkolenia sił  powietrznych,  dwukrotnie 
powie o wylocie tupolewa o godz. 7.54: Prognoza pogody z lotniska Siewiernyj przyszła o godzinie 8.20, przekazana  
była na COP o 8.22, start samolotu był o 7.54. 28 minut ten samolot był już na trawersie białoruskiego Mińska,  
COP  odpowiada  za  przekazanie  mu  informacji  w  granicach  Rzeczpospolitej.  (...)  start  był  o  7.54,  a  ostatnie  
informacje  nt.  tego  zdarzenia,  że  to  była  godzina  8.41,  biorąc  pod  uwagę  czas  lotu  do  miejsca  ok.  godziny,  
przypuszczam,  że  raczej  nie  jest  prawdopodobnym,  żeby  mogli  robić  trzy  zejścia 
(http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-
ladowac,1473958,6914).  Por.  też  Aneks  3  do  Czerwonej  strony  Księżyca http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf. 
W dialogach szympansów na wieży XUBS pojawia się taka uwaga N. Krasnokutskiego (o 7.40 pol. czasu, jeśli wierzyć 
danym z Moskwy):  по моим данным,  Тушка вылетает польская,  они к нам не запрашиваются,  они  
летят сами, надо им передать, что нас закрыло./według moich danych,  polska Tutka wylatuje, oni się  
nam  nie  meldują,  sami  lecą,  trzeba  im  przekazać,  że  nas  zasłoniło  
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html) (por.  też 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf, s. 100). To określenie wylatuje (o godz. 7.40) wydaje 
się niezbyt precyzyjne w sytuacji, w której (trzymając się oficjalnej narracji) tutka wystartowałaby o 7.23/7.27. Czyżby 
więc Krasnokutski mówił o jakimś tupolewie, który dopiero szykuje się do startu?

4 W TVP Info na pasku o godz. 9.52 pojawia się wiadomość: Premier jest w drodze z Gdańska do Warszawy, jednakże 
o 11.25 jedna z dziennikarek (M. Gałczyńska) informuje sprzed kancelarii premiera, że nadzwyczajne posiedzenie  
rządu nie  odbędzie  się  wcześniej  niż  o  14-tej  (zapowiadane  na  13-tą)  i  wiemy,  że  premier  będzie jechał  do 
Warszawy jeszcze co najmniej dwie i pół godziny. Nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale po  
prostu dlatego, że ta podróż zajmuje aż tak wiele czasu. Pojawia się też wiadomość o „bardzo długiej” telefonicznej 
rozmowie  Putina  z  Tuskiem.  Jak  zresztą  pamiętamy,  tamtego  dnia  częściej  będzie  można  zobaczyć  w  mediach 
wysokich przedstawicieli ruskich władz (np. S. Szojgu: http://www.1tv.ru/news/world/152086), a nie polskich (por. 
też  np.  http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115476,katyn-zebral-nowe-ofiary.html; 
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115489,miedwiediew-smierc-prezydenta-to-szok.html).  TVP  Info  o  godz. 
11:24 przekazuje wystąpienie ruskiej urzędniczki emitowane na kanale ruskiej telewizji: To oficjalny samolot polskich  
władz – nikt z osób, które były na pokładzie nie ocalał. Na miejscu są już strażacy i ekipy ratunkowe. Ponad  
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Warszawy  kierowanie  procesem  przygotowania  rady  ministrów,  zdobywania  
informacji...

(Wydaje się, że w sytuacji nadzwyczajnej nie trzeba byłoby czekać na samolot z Warszawy, 
lecz powinien był zostać uruchomiony choćby śmigłowiec lub samolot Marynarki Wojennej 
(http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=lotnictwo),  a  nie  samochód  rządowy  –  przyp. 
F.Y.M. Por. też niżej wypowiedź P. Grasia)

R.  Sikorski:  No, yyy...  wszyscy staramy się  nie  nadużywać tych syren,  ale  tego dnia  
wszyscy pędziliśmy do Warszawy na... na złamanie karku. 

P.  Graś:  Z  tego,  co  pamiętam,  chyba  ze  względu  na  katastrofę,  nie  było  
możliwości  skorzystania  z  transportu  pułkowego,  loty  w  pułku  chyba  
zostały zawieszone.

(To akurat nic dziwnego, skoro na pół dnia na Okęcie zjechali się prokuratorzy i żandarmi 
wojskowi z kryminalistycznym ambulansem (wg ustaleń K. Galimskiego i  P. Nisztora w 
książce  Kto naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 107), ale przecież poza 36 splt były 
inne jednostki, które w nadzwyczajnej sytuacji można było na polecenie premiera i szefa 
MON uruchomić. Niestety nie wypowiada się też w filmie  Sobota ówczesny z-ca gen. A. 
Błasika, czyli (z automatu wtedy) p.o. szefa sił powietrznych, gen. K. Załęski, o tym  jak 
wyglądała  sytuacja  w  lotnictwie  wojskowym (por. 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/ewakuacja.html).  Por.  też nt.  tzw. 
raportu Załęskiego (nieopublikowanego do dziś):  http://fymreport.polis2008.pl/?p=6137 
– przyp. F.Y.M.5) 

P. Graś: I w związku z tym decyzja, że... dotrzeć jak najszybciej, czyli, czyli, czyli  
na kołach w eskorcie BOR-u, ale w czasie całej tej jazdy p. premier pracował bardzo,  
bardzo  intensywnie.  Kontaktował  się  z  ministrami,  ko-,  kontaktował  się  z  szefami  
różnych służb.
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/08/woko-filmu-sobota.html 

Oprócz wojskowych maszyn latających można było wykorzystać policyjne, zwłaszcza że „w 
Zarządzie Lotnictwa Policji GSP KGP pogotowiu pozostawał śmigłowiec Sokół”, jak można 
było poczytać w maju w specjalnym wydaniu magazynu Policja: 

80  osób,  ponad  15  techników.  Postawiono  w  stan  gotowości  [trzy]  samoloty  ratunkowe  ił-76  z  ekipami  
ratunkowymi. Na miejsce wypadku zmierza także minister ds. nadzwyczajnych Siergiej Szojgu.
Czy nie jest to kolejny absurdalny komunikat? Jeśli „nikt nie ocalał”, to po co ekipy ratunkowe i samoloty ratunkowe? 
To ma być wg TVP Info (zapowiada to A. Klarenbach) stanowisko ruskiego MSZ-u „zaraz po samej katastrofie”. Przed  
tymże komunikatem pojawia się cyrk taki,  że słychać ruską urzędniczkę,  ale bez polskiego tłumaczenia,  bo jakby 
startuje  dwójka  symultanicznych  tłumaczy  naraz  (kobieta  i  mężczyzna).  Po  chwili  odzywa  się  gostek  (jakby  był  
przynaglany przez kogoś z reżyserki), mówiąc:  Ale tam jest tłumaczenie - w reżyserce dźwięku ktoś więc „podnosi” 
głos tłumaczki. 

5 Jest  jeszcze  sprawa  innego  tajemniczego  „raportu  Grochowskiego”  wysłanego  ponoć...  9  kwietnia  2010 
(http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/prezydent-zgina-przez-baagan-w-lotnictwie_152513.html):  Udało  nam  się  
dotrzeć także do pełnego tekstu raportu zawierającego ustalenia i  wnioski  ostatniej  wojskowej 52.  Konferencji  
Bezpieczeństwa Lotów, która odbyła się 16 marca br. Część jego zapisów ujawnili pod koniec sierpnia reporterzy  
RMF. Dokument został sporządzony przez płk. Mirosława Grochowskiego, szefa inspektoratu ds. bezpieczeństwa  
lotów MON.  Czytam w nim m.in.  "Stan bezpieczeństwa lotów  w lotnictwie  Sił  Zbrojnych RP w 2009  r.  uległ  
znacznemu pogorszeniu i jest na najniższym od 2001 r. poziomie (...)".  Przypomnijmy, że ten  raport wysłano 9  
kwietnia - dzień przez tragedią smoleńską. Generał Franciszek Gągor, do którego był adresowany, nie przeczytał  
tego dokumentu. 10 kwietnia razem z 95 innymi osobami zginął na pokładzie tupolewa 154M nr 101 należącego do  
sił powietrznych.
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Nie tylko więc wcale się nie spieszono do stolicy (wykorzystując wyjątkowo wolne środki 
lokomocji), lecz też nie kwapiono się ze zorganizowaniem jakiejkolwiek koferencji prasowej 
członków  rządu,  na  której  przedstawiono  by  obraz  zaistniałej,  tragicznej  sytuacji6.  Nie 
spieszono się także, jak wiemy, na XUBS. Tam przecież delegacja rządowa nie tylko wyleci 
dość późnym popołudniem, ale dodatkowo cywilnym statkiem powietrznym, co będzie się 
wiązać  z  lądowaniem  na  UMII,  czyli  w  Witebsku7 i  z  przejazdem  ponad  100  km  do 
Smoleńska. 

(jedna z fotografii  zrobionych przez witebskiego leśnego dziadka S.  Serebro,  który  10 Kwietnia,  jak 
pisałem w Czerwonej stronie Księżyca  w rozdziale mu poświęconym, miał wyjątkowo dobrą rękę do unikalnych ujęć i 
zdjęć)

6 http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115513,premier-zgineli-nasi-przyjaciele-i-znajomi.html   
7 Zacytuję ze wspomnień E. Klicha: Kołujemy na lotnisku, a Waldek Targalski szturcha mnie, pokazując, że na płycie  

stoi embraer, i mówi: „oho, to premier w Smoleńsku nie wyląduje”. (...) To cywilny samolot z cywilnymi pilotami.  
Żaden przewoźnik lotniczy nie zgodzi się na lądowanie na czymś takim jak lotnisko Siewiernyj, bo zaraz straciłby  
ubezpieczenie. Targalski miał rację, premier Tusk wylądował w Witebsku  (Moja czarna skrzynka, s. 16). Natomiast 
w TVP Info o godz. 10:52 (zapewne za ruskimi źródłami) podawana jest wiadomość: Na miejsce już udał się rosyjski  
minister ds. nadzwyczajnych Siergiej Szojgu, co z kolei by świadczyło, iż Moskwie się spieszyło na XUBS. Wedle TVP 
Info (wtedy): premier jest w drodze z Trójmiasta do Warszawy. Do Warszawy z Trójmiasta także jedzie marszałek  
Bronisław Komorowski.

http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115513,premier-zgineli-nasi-przyjaciele-i-znajomi.html


Taka  to  historia,  do  której  jeszcze  w  dalszych  podrozdziałach  niniejszych  „medytacji 
smoleńskich”  wrócę,  jak  bowiem  nietrudno  w  filmie  Sobota dostrzec,  brakuje  w  tym 
materiale relacji  np. szefa MON oraz wielu wojskowych, zaś wieść gminna niesie, że to 
właśnie ówczesny minister spraw zagranicznych miał być  pierwszym poinformowanym o 
„katastrofie”,  choć  zdawać  by  się  mogło,  że  najwcześniej  wiadomość o  lotniczym 
wypadku wojskowego samolotu (na wojskowym lotnisku) pilotowanego przez 
wojskową  załogę  i  wiozącego  cały  Sztab  wraz  z  szefem  sił  zbrojnych,  czyli 
Prezydentem, winno uzyskać właśnie wojsko. Nie kto inny a wojsko.

3. Drugi Kanał

Przełączmy się teraz na inny kanał rządowy. Oto w filmie  Poranek,  w którym rządowa 
telewizja odtwarza niemalże krok po kroku, z jakim mozołem sposobiono się do podania 
newsa o „katastrofie smoleńskiej”, widzimy wiele (tak jak i w Sobocie), aczkolwiek nie za 
wiele. A już na pewno nie wszystko. Nie wchodząc bowiem w szczegóły, gdyż wymagałoby 
to  zacytowania  właściwie  większości  wypowiedzi  pojawiających  się  w  Poranku, 
najistotniejsze jest to, że redakcja weryfikuje newsa, by mieć pewność „na 500%”, że stało 



się to, co się miało stać. Nie podaje go przed 9-tą, mimo że telefony od reporterów mają 
płynąć ze Smoleńska i z Katynia już po godz. 8.51, nie podaje wiadomości o godz. 9-tej w 
serwisie,  w  którym  B.  Tadla  czyta  jeszcze  newsa  o  szykujących  się  uroczystościach 
katyńskich  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-
04.html) i w tym właśnie miejscu TVN24 zostaje wyprzedzony przez Polsat News. Dopiero 
o godz. 9.19, gdy już wszystko sprawdzono w te i we wte na 500, jeśli nie więcej, procent, J.  
Kuźniar  z  całkowitą  powagą  podaje  widzom  TVN24  wiadomość  o  problemach  z 
lądowaniem „prezydenckiego jaka-40”. 

Każdy, kto oglądał Poranek, wie, że Kuźniar kwestię podania tej wiadomości (wielokrotnie 
powtórzonej  wtedy  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-
maszyny-ktora-sie-rozbia.html)) bierze na siebie. Nieuważnie spojrzał na „rozpiskę”, którą 
miał  przed  sobą  na  biurku.  Tymczasem  to  nie  Kuźniar  skonstruował  10  Kwietnia 
„prezydenckiego jaka-40”, lecz wspomniany już polski MSZ.  Informację o „prezydenckim 
jaku”  podawali  też  dziennikarze  TVP  Info 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html)8, 
podawał  ją  też  zrazu,  jak  widać  było  na  screenie  powyżej,  Onet 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/onet-920.html). Nie Kuźniar więc 
był źródłem tego „newsa”, lecz najwyraźniej ówczesny rzecznik MSZ P. Paszkowski, który w 
filmie  Sobota  sporo opowiedział o swoim ręczniku, o goleniu i o profesjonalizmie, lecz o 
„prezydenckim  jaku”  nie  zająknął  się  ani  przez  chwilę9.  Domyślamy  się  zarazem,  że 

8 Por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html:  O  9.54 
mowa jest na antenie (znowu z powołaniem się na rzecznika MSZ) o katastrofie tupolewa, „a nie jak wcześniej  
podawano jaka-40” i wymieniane jest „między innymi” nazwisko J. Kaczyńskiego wśród ofiar („Chcę jednak od  
razu zastrzec: te informacje nie są potwierdzone. Nawet MSZ nie jest w stanie podać nam pełnej listy osób, które  
mogły  się  znaleźć  na  pokładzie  prezydenckiego  samolotu”).  O  9.55  podawana  jest  informacja  (za  ruskim  
gubernatorem), że „w tym wypadku nikt nie przeżył”. 

9 Przed kamerami Paszkowski pojawia się dopiero o 11:06 sprzed siedziby MSZ (materiał TVP Info z 10-04) – wcześniej 
kontaktuje się z mediami telefonicznie. I właśnie stojąc przed kamerami wtedy o godz. 11:06, a więc, gdy już dawno 
ogłoszono, że zginęło 87 z 90, wszyscy, 130 i 132 osoby (a Sasin już ogłosił do mediów, że Para Prezydencka nie żyje), 
Paszkowski powiada: 
Zaistniała w tej chwili niepotwierdzona informacja o tym, że trzy osoby zostały ciężko ranne, ale  
przeżyły ten wypadek, ale na razie jest to wiadomość agencyjna. Nasze źródła dyplomatyczne tej informacji nie  
potwierdzają. Także w chwili obecnej możemy założyć, że wszystkie, niestety, 88 osób, które znajdowały się na  
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Paszkowskiemu ktoś tego „jaka” musiał podsunąć. I do dziś nie wiemy, kto. Nie wiemy też, 
jaką „rozpiskę” miał Paszkowski.

 

4. Trzeci Kanał

Gdy 10 Kwietnia B. Michniewicz przerywa trójkowy program z politykami o godz. ca. 9.20 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/komorki-milcza.html),  bo  już 
otrzymała jakąś niepokojącą wiadomość, jeden z ówczesnych urzędników BBN (por. też 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Waszczykowski-nic-nie-wiem-o-odejsciu-Stasiaka-
z-BBN,wid,10416679,wiadomosc.html) W. Waszczykowski powie (po powrocie na antenę) 

pokładzie w momencie wypadku, zginęły. 
Informację o  wszystkich 88 osobach dwukrotnie po chwili powtarza. Najciekawsza jest jednak jego odpowiedź na 
pytanie dziennikarki, czy można już odtworzyć „ten wypadek” minuta po minucie (godz. 11:07): No, to jest tragedia,  
która wy-kracza poza naszą wyobraźnię. Trage-, trage-, tragedia, no, rozmiarami wykraczająca poza to, z czym  
kiedykolwiek  mieliśmy do czynienia,  tak,  że  niewyobrażalna,  trudna do ogarnięcia,  wszyscy mamy olbrzymie  
trudności z ogarnięciem... umysłowo, no, rozmiarów tej niewyobrażalnej tragedii... Zginęły 88 osób, zginęło, które  
znajdowały się na pokładzie. Jest to na pewno jedna z tych tragedii, która zapisze się czarną kartą w... na kartach  
historii Polski. Niewyobrażalna tragedia. W tej chwili zaczynają już spływać pierwsze kondolencje. (...)
I parę minut później Paszkowski dodaje (11:12):  W tej chwili pracę podjęły ekipy ratunkowe, no, które  
próbują się dostać do wnętrza samolotu, no, być może, ciągle jesteśmy przy nadziei, że ktoś, kto  
znajdował się na pokładzie, ocalał,  ale tak jak wspomniałem, lista pasażerów obejmowała 89 nazwisk,  z  
czego mamy potwierdzone, że 88 najprawdopodobniej znajdowało się na pokładzie. 
Ale  jest  jeszcze  coś  intrygującego  w  tym  przedpołudniowym  wystąpieniu  rzecznika  MSZ.  Dziennikarka  pyta  o 
personalia osoby, która nie stawiła się na Okęciu i Paszkowski ujawnia, o kogo chodzi, po czym mówi (11:13): ale być 
może tych osób było więcej. Taka informacja jest trudna do zweryfikowania . Wszystkie nasze służby  
dysponują  listą  osób,  które  miały  się  udać  tym  lotem  do  Smoleńska,  natomiast  weryfikowanie  tego,  czy 
wszyscy  w  ostatniej  chwili  weszli  na  pokład,  no,  jest  informacją,  która  będzie  musiała  być  
dodatkowo zweryfikowana, no, najprawdopodobniej poprzez kontakt z osobami, które były... na  
lotnisku, które były odpowiedzialne za wejście osób na pokład. Tak że te informacje zweryfikowane, no,  
mam nadzieję, za kilka, za kilkadziesiąt minut będę państwu w stanie przekazać ostateczne ustalenia odnośnie tego,  
czy wszystkie osoby,  które znajdowały się na liście pasażerów rzeczywiście znalazły się na pokładzie,  no,  tego  
tragicznie zakończonego lotu.  
Gdyby wziąć na serio tę wypowiedź, to jest godz. 11:13, a więc blisko 4 godziny od wylotu „prezydenckiego tupolewa” 
(gdyby start był 7:27), a  MSZ twierdzi, że nie wie, kto wsiadł na pokład tego statku powietrznego. O 11.33 w studiu 
TVP Info pojawi się ubrana na czarno D. Holecka i zarazem zdjęciom (z Krakowskiego Przedmieścia; palenie zniczy i  
składanie kwiatów) towarzyszyć będzie  żałobna muzyka (Holecka: Mamy listę nazwisk osób,  które...  leciały tym  
samolotem (...) Dariusz Gwizdała, Jakub Opara, (...) Adam Kwiatkowski, Marcin Wierzchowski, Maciej Jakubik,  
Tadeusz  Stachelski  (...))  (por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-
polegych.html). Nie jest ona jednak pełna, wszak brakuje np. J. Bahra (co do śmierci którego miał być przekonany 
jeszcze wieczorem 10 Kwietnia P. Kowal – wg relacji konsul L. Putki) czy J. Sasina, którego też sporo osób uznało za  
„pasażera prezydenckiego tupolewa”. Wedle więc jakiego klucza lista z TVP Info została skonstruowana? Klarenbach,  
który wygłasza krótki komentarz do odczytanej listy, wywracając jakiś długopis w palcach i patrząc na boki, powiada 
wtedy tak (godz. 11: 40):  Cały czas, proszę państwa, żyjemy, łudzimy się, żyjemy nadzieją, że może rzeczywiście  
komuś udało się tę katastrofę przeżyć, ocaleć z niej...  Być może na pokładzie nie było 88 osób.  Być może 
tych osób było mniej... Te listy, które państwu przedstawiamy, to listy na-... osób,... właściwie listy nazwisk  
osób, które na pokładzie tej maszyny powinny były do Smoleńska i do samego Katynia na obchody rocznicowe  
lecieć.  Być  może...  Być  może wielu  nazwisk  nie  ma na tej  liście.  Być  może te  osoby nie  poleciały.  Być może 
poleciały drugim samolotem. Być może... To wszystko być może... 
Być może? 3 godziny po „katastrofie”? I listy pasażerów drugiego samolotu też nie znano? Też było „być może”?
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coś takiego: 

Możemy tylko powiedzieć jeszcze to, że są inne, sprzeczne wiadomości, które MÓWIĄ, ŻE  
TO NIE TEN SAMOLOT, że jednak jest nadzieja, że PREZYDENT MÓGŁ SIĘ PRZESIĄŚĆ  
jednak.  W  tej  chwili  sprawdzamy.  Docierają  wiadomości  sprzeczne.  Są  różne  
wiadomości, nie można potwierdzić jeszcze żadnej (podkr. F.Y.M.).

I znów powraca pytanie, skąd „wiadomości” te, niezwykłe doprawdy, do Waszczykowskiego 
właśnie docierały? Z jakiego źródła? Jakimi drogami i łączami?  W jaki sposób Prezydent 
mógłby się przesiąść, skoro (jak nas do dziś zapewniają i strona rządowa, i antyrządowa) 
leciał jednym jedynym tupolewem i niczym więcej10? 

10 Jeśli już o Waszczykowskim mowa, to do ciekawej wymiany zdań między nim a Sikorskim dochodzi w lipcu 2012  
podczas  posiedzenia  sejmowej  komisji  spraw  zagranicznych  (stenogram  tu: 
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/E79BF5E34999CEF9C1257A440049DAE5/%24File/0073907.pdf,  s.  14-15). 
Posiedzenie dotyczy „polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej” i „spraw bieżących”, jednakże w pewnym  
momencie pojawia się „kwestia smoleńska”: 
Ostatnie  dokumenty  upublicznione  przez  prokuraturę z  umorzenia  śledztwa cywilnego,  to  dokumenty różnych  
instytucji, które brały udział w przygotowywaniu wyjazdu premiera i prezydenta. Wskazują one na to, że chociaż  
wizyta prezydenta była zgłaszana na wiele miesięcy wcześniej – jedno z głównych spotkań odbyło się już w grudniu  
2009, a potem w styczniu 2010 r. Ś.p. minister Handzlik powiadomił również pana, że prezydent zamierza wziąć  
udział  w uroczystościach katyńskich – to  przygotowania do niej  nie  zostały uruchomione aż do marca.  Na co 
Sikorski  odpowiada:  Mogę  tylko  potwierdzić  to,  co  wynika  z  dokumentów.  Odradzaliśmy  prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu wizytę w Smoleńsku i bardzo żałuję, że wbrew naszemu stanowisku pan  
prezydent zdecydował się tę wizytę zrealizować. Waszczykowski zaś jeszcze dodaje od siebie: Pan nie podjął  
do  marca  żadnych  czynności  przygotowujących  wizytę  prezydencką.  Rozumiem,  że  był  to  plan  świadomego  
zniechęcenia  prezydenta  do  wyjazdu.  Pan  nie  podejmował  współpracy  z  Rosjanami  i  z  prezydentem,  aby  go  
zniechęcić do wyjazdu, do realizacji  jego prerogatywy prezydenckiej,  jaką był udział w dużej uroczystości.  Tak  
mamy to rozumieć? 
Sikorski w odpowiedzi milczy, a G. Schetyna (przewodniczący komisji) upomina, że  to nie jest przesłuchanie. Nie 
wiadomo, czy Waszczykowski nie zdaje sobie sprawy z absurdalności (w kontekście zamachu z 10 Kwietnia) zarzutu 
zniechęcania Prezydenta przez MSZ do udziału w uroczystościach,  czy też mamy do czynienia  z  jakąś „rozmową  
między wierszami”, w trakcie której obaj interlokutorzy (będący świadkami w sprawie) wiedzą więcej niż mówią, lecz 
żaden z nich do końca nie odsłania swojej tajemnicy. Jeśli już od zimy 2009 (zdaniem J. Sasina, por. Mgła, Poznań 
2011,  s.  11,  nawet  od  jesieni  2009)  werbalizowały  się  plany  udziału  polskiego  Prezydenta  w  kwietniowych  
uroczystościach w 2010 i jeśli np. polskie specsłużby miały potem, np. od stycznia 2010, jakieś kontrwywiadowcze  
rozpoznanie „na wschodzie” (wszak stopniowano zagrożenie związane z prezydencką wizytą), iż szykowane są jakieś 
niepokojące  działania  właśnie  wymierzone  w  Polskę,  to  odwodzenie  Prezydenta  od  udziału  w  uroczystościach 
katyńskich  miałoby  całkowite  uzasadnienie  ze  względu  na  bezpieczeństwo  Prezydenta  (nie  muszę  też  chyba 
przypominać, bo to zagadnienia już doskonale znane, jak wiele podejrzanych sygnałów się pojawiało – choćby kwestia  
problemów z rekonesansem na docelowym lotnisku).  Wyjaśnienie  tej  sprawy „zniechęcania  Prezydenta”  możliwe 
będzie  jednak  dopiero  podczas  prac  międzynarodowej  nadzwyczajnej  komisji  zajmującej  się  tragedią  polskiej 
prezydenckiej  delegacji.  Jeśli  bowiem mamy w tej  historii  „przygotowań”  stronę,  by  tak rzec,  „zniechęcającą”,  to 
przecież pojawia się i druga strona medalu, tzn. strona „zachęcająca” (mimo niepokojących sygnałów) do udziału w 
uroczystościach i to jest wątek, którym szczególnie powinna się kiedyś zająć grupa niezależnych prokuratorów  (por.  
też „3 scenariusze” A. Kremera z lutego 2010 http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf, s. 34). 
Sasin opowiada tak (Mgła, s. 12):  Pamiętam pierwszy moment, kiedy wyszedłem na zewnątrz z tą informacją  [o 
udziale  Prezydenta  w uroczystościach  –  przyp.  F.Y.M.].  Pojechałem  na  obchody rocznicy  wyzwolenia  obozu  w  
Auschwitz, to było w styczniu [2010]. Tam spotkałem pana ministra Andrzeja Przewoźnika. Wiedzieliśmy, że  on  
organizuje  obchody,  zresztą zawsze,  od  lat  on  i  instytucja,  którą  kierował,  Rada  Ochrony  Pamięci  Walk  i  
Męczeństwa, była organizatorem uroczystości w lesie katyńskim. Zapytał mnie, czy prezydent jedzie do Katynia,  
czy  jest  już  decyzja.  Ja  mówię:  „Tak,  jest  decyzja,  oczywiste  jest,  że  prezydent  będzie  w  tych  obchodach  
uczestniczył”.  Wtedy dostałem taki  pierwszy sygnał,  że coś może być nie w porządku. Bo minister  Przewoźnik  
powiedział do mnie, że to nie jest dobry pomysł, żeby prezydent jechał do Katynia, bo do Katynia wybiera się  
premier. 
Z tego zaś by wynikało, że Przewoźnik wiedział o udziale Tuska, nim prezydencka kancelaria oficjalnie ogłosiła udział 
L. Kaczyńskiego (por. też http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina, gdzie jest mowa o pismach 
datowanych  na 27-01-2010  i  pragnieniu  zaproszenia  też  D.  Miedwiediewa.  Akurat  27-01-2010  odbywały  się 
uroczystości  w  Auschwitz,  z  udziałem  i  Kaczyńskiego,  i  Tuska: 
http://wyborcza.pl/1,76842,7498082,Obchody_65__rocznicy_wyzwolenia_hitlerowskiego_obozu.html).  Wyraźnie 
było widać, że konieczne jest publiczne wyjście z informacją, że prezydent w Katyniu chce być. Tak się stało 27  
stycznia.  Z  kancelarii  zostały  wysłane  oficjalne  pisma  informujące  o  tym,  że  prezydent  będzie  uczestniczył  w  
uroczystościach  w  Katyniu  –  mówi  Sasin (Mgła,  s.  13;  por.  też 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf, s. 30, gdzie zamieszczony jest tylko  fragment pisma 
M.  Handzlika  do  rus.  amb.  W.  Grinina:  Prezydent  RP  Pan  Lech  Kaczyński  chciałby,  wspólnie  z  
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We  wspomnianym  już  filmie  Poranek P.  Tamulewicz  z  TVN  24  zdradza  kulisy 
weryfikowania „smoleńskiego newsa” i powiada, że do redakcji telefonowali reporterzy - a 
to J. Mróz, a to R. Poniatowski, lecz brakowało potwierdzenia, który to był samolot i kto był 
na  pokładzie.  Jak  jednak  mógł  się  wyłonić  problem  identyfikacji  samolotu skoro 
„prezydenckim samolotem” miał tamtego dnia być tupolew i skoro jeden z telefonujących, 
właśnie Mróz, doleciał dużo wcześniej na XUBS „dziennikarskim jakiem”?

To nie koniec historii. W ramach upublicznienia porannych rozmów telefonicznych między 
różnymi  urzędnikami  MSZ  (http://www.rmf24.pl/raport-  lech-kaczynski-nie-zyje-  
2/fakty/news-msz-ujawnia-smolenskie-rozmowy-sikorskiego,nId,595431)  mogliśmy 
poznać treść osobliwej konwersacji z 10-04 o godz. 9.07 między jakimś dansingbubkiem z 

Prezydentem Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem, pochylić się nad grobami polskich i  
rosyjskich ofiar,  jakie spoczywają w Lesie Katyńskim.  Okazją  do tego jest  zbliżająca  się  70.  rocznica  
wymordowania polskich jeńców, przypadająca w kwietniu br.; por. też wywiad z Grininem tamże, s. 31-32). 
Czyżby więc pisma te stanowiły reakcję urzędników prezydenckich na wieść o planowanym udziale Tuska? Główny 
akustyk, zeznając przed ZP, podaje jeszcze, że owego 27 stycznia w Auschwitz miała pojawić się data 10-04 (a nie 7-
04) jako dzień uroczystości z udziałem premiera: Padła już wtedy informacja, że będzie 10 kwietnia, chociaż yyy...  
z  zastrzeżeniem,  że  ta  data  jeszcze  może  w  jakiś  sposób  ulec  zmianie,  ale  że  10  kwietnia  jest  tą  
najbardziej  prawdopodobną  datą.  To  już  wtedy  padło  (http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-
sasina). Natomiast  w  Białej  Księdze  mowa jest  nawet o „jesieni  2009” jako o czasie  przygotowań wizyty Tuska i 
Putina: już jesienią 2009 r. w rozmowach z przedstawicielami Rosji ustalono, że w kwietniu 2010 roku dojdzie do  
odrębnej  wizyty premierów D. Tuska i  W. Putina w Katyniu,  to do ostatniej  chwili  ukrywano to przed opinią  
publiczną i przed Prezydentem RP (http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf, s. 24).
Wracając zaś jeszcze do Waszczykowskiego i jego zastanawiających źródeł informacji z 10 Kwietnia, bo ta kwestia cały 
czas  domaga  się  wyjaśnienia  (nie  liczę  na  to,  że  świadek  Waszczykowski  zostanie  przesłuchany  przez  świadka  
Macierewicza),  10-04  indagowany  przez  dziennikarzy  w  południowych  godzinach  Waszczykowski  opowiada,  że  
lotnisko jest zniszczone (po „katastrofie”, oczywiście). Niestety w książce List z Polski (M. Pilisa i A. Dmochowskiego, 
Poznań 2011) na temat 10 Kwietnia Waszczykowski nie ma do powiedzenia prawie nic.
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warszawskiego „centrum operacyjnego” a amb. Bahrem stojącym ponoć wtedy 150 metrów 
od wraku -  i  w  jej  trakcie  dwukrotnie  pojawia się  pytanie:  czy to  ten samolot? A jaki 
mógłby być, jak nie ten? Czy to jest pewne, że to był ten samolot? Czy to jest pewne, że to  
był ten nasz samolot,  czy nie? -  pyta gostek z „c.o.” - co od razu nasuwa skojarzenie z 
rozmową Kuźniara z Paszkowskim (na antenie TVN24) niedługo po 9.30, gdy ten pierwszy 
indaguje rzecznika MSZ:  Uporządkujmy te informacje. Wiemy, że były dwie maszyny,  
która  się  rozbiła?11 Gdyby  zaś  tego  było  mało,  facio  z  „c.o.”  pyta  Bahra,  czy  widziano 
katastrofę  –  ten  zaś  opowiada o  tym,  że  słyszeli  niski  przelot  samolotu,  a  potem auta 
pojechały w tamtą stronę, co z kolei przypomina relacje ruskich milicjantów cytowane nie 
tak dawno z zaskoczeniem przez M. Pyzę w jego artykule opublikowanym  W Sieci  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie),  którzy  słyszeć 
mieli  zbliżanie  się  samolotu  i  oddalanie,  a  następnie  mieli  widzieć  koleiny  po 
przyziemianiu12.

11 S.  Siezieniewski  z  TVP Info,  rozmawiając  10 Kwietnia  z  P.  Kraśką (o godz.  10:23) taką czyni uwagę:  Mówiłeś o 
warunkach pogodowych – czy tam jest rzeczywiście taka mgła? Bo mówiło się, oczywiście, wspominając o tym, że  
rządowe tupolewy,  rządowy tupolew miał odwieczne kłopoty techniczne i niejednokrotnie kłopoty z...  
techniką właśnie powodowały, że... nasi przywódcy przesia-, przesiadali się do innych samolotów. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/428579,rozmowa-z-jakuckimi 

12 Do tego  wypadałoby jeszcze  dorzucić  newsa o  krążeniu  polskiego samolotu  przez  dwie godziny nad lotniskiem. 
Informacja ta podawana jest najpierw w relacjach dziennikarskich z XUBS (np. B. Włodarczyk powołującej się na  
ruskich świadków), a potem „komentowana” w TVP Info tuż po godz. 11-tej najpierw przez dziennikarza K. Stefaniaka 
(11:03: były też głosy, że krążył – dwie godziny był w powietrzu, czyli  coś jednak musiało być nie tak), a następnie 
przez płk T. Pietrzaka (11:04: ja podejrzewam, że tak, że... ale tu może ustalmy, bliższą informacją dla nas jest to, że  
były złe warunki na lotnisku, więc oczekiwanie dwóch godzin było raczej  spowodowane tym, że oczekiwali na  
poprawę tych warunków, ponieważ...  musimy patrzeć na godzinę, która była planowanego lądowania, czyli to  
były godziny poranne (...) W sytuacji, gdyby była to (odchrząknięcie) jakaś usterka techniczna, na pewno samolot  
wróciłby do Warszawy wtedy). (Por. też relację rus. „anonimowego oficera” zamieszczoną w Aneksie-1 do Czerwonej  
strony  Księżyca  (relacja  cytowana  za  książką  Zbrodnia  smoleńska.  Anatomia  zamachu): 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/12/Zbrodnia-smole%C5%84ska-recenzja-Free-Your-
Mind.pdf, s. 50, gdzie jest mowa o pobycie jakiegoś statku powietrznego nad XUBS jeszcze przed przylotem jaka-40: 
Było  kilka  lotów.  Jeden  samolot  latał  od  9  nad  lotniskiem  (rus.  czasu  –  przyp.  F.Y.M.).  Potem  drugi 
wylądował, a inny dwa razy miał nieudane podejścia do lądowania), co poniekąd zgadzałoby się z relacją M. Pyzy 
(http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni).  Przypomnę, że  polska strona w  Uwagach 
do raportu MAK przyznała, że nie uzyskała odpowiedzi na pytanie, czy jakiś samolot próbował na XUBS podchodzić 
do lądowania przed jakiem-40 (http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf, s. 6). 
Jest ta informacja z TVP Info o „dwugodzinnym krążeniu” o tyle istotna, że świadczyć może pośrednio, iż... był wylot 
jakiegoś  tupolewa  dwie  godziny  wcześniej  (niż  się  potem  oficjalnie  podawało;  por.  też 
http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html oraz 
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/416973,w_planie_lotu_tu_154_byly_zapasowe_lotniska_ale_ni
eprzygotowane.html).  Z  tego  ostatniego  zlinkowanego  artykułu  warto  przywołać  ten  fragment:  Dowództwo  36.  
Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego na długo przed odlotem prezydenta wskazało lotniska w Witebsku i  
Mińsku jako te, na których należy lądować w razie złej pogody – dowiedział się „DGP”. Potwierdza to ppłk Robert  
Kupracz, rzecznik prasowy dowództwa Sił Powietrznych. Te lotniska nie tylko zostały wpisane w plan lotu Tu-
154M.  Piloci  mieli  świadomość,  że  mogą  na  nich  lądować.  –  Przed  wylotem  do  Smoleńska  pilot  został  
poinformowany o lotniskach zapasowych, na których mógłby lądować w przypadku braku możliwości lądowania  
w Smoleńsku – mówi nam płk Zbigniew Rzepa, rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Por. też na 
temat  lotnisk  zapasowych  wypowiedź  B.  Klicha 
(http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/d43880e41ebf5310c125771500009ffd/$FILE/65_b_ksiazka.pdf,  s. 
134)
Natomiast, co do „kolein” czy przyziemiania, to warto rzucić okiem na relację Sasina (pod namiotem Solidarnych),  
cytowaną  przeze  mnie  tu:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-61.pdf,  na  s.  8  w 
przypisie  10.  Sasin  bowiem, powołując się  na jakiegoś emerytowanego pilota,  wypowiada się  a  propos jednego z  
ostatnich  fragmentów  dźwiękowego  zapisu  CVR:  (...)  I  tam  jest  takie  uderzenie,  które  ZOSTAŁO  
ZINTERPRETOWANE JAKO UDERZENIE O DRZEWO (podkr. F.Y.M.), prawda. On mówi, że to w ogóle absolutnie  
nie jest prawda, że to jest uderzenie o drzewo, że to jest BARDZO CHARAKTERYSTYCZNY ODGŁOS KÓŁ, KTÓRE  
UDERZAJĄ O PODŁOŻE (podkr. F.Y.M.),  że jak ktoś latał tym samolotem tysiące godzin, to dokładnie ten odgłos  
zna. To jest taki odgłos nie pojedynczego uderzenie, tylko takie podwójne bu-bum, czy takie właśnie coś takiego, że  
te koła najpierw dotykają jedne, a następnie siadają na ten wózek z kołami, prawda, chyba są, tych kół jest 6 na  
tym wózki, 4 albo 6 bodajże... i one siadają, najpierw uderzają, a potem reszta. A więc, mówi  (ten emerytowany 
pilot - przyp. F.Y.M.), że to jest CHARAKTERYSTYCZNY ODGŁOS - nikt mu nie powie, że to jest uderzenie w drzewo  
- TO SĄ KOŁA UDERZAJĄCE O ZIEMIĘ W PEWNYM MOMENCIE  (podkr. F.Y.M.).  Krakowski IES zaś w swojej 
ekspertyzie CVR nie znalazł ani odgłosu uderzających kół, ani odgłosu uderzenia w drzewo.
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Widzą Państwo, że w ferworze skakania po paru kanałach Radia Erewań umyka nam to, co 
najistotniejsze 10 Kwietnia,  jeśli  chodzi  o przekaz medialny,  a co  w  Czerwonej  stronie  
Księżyca nazwałem krótko z angielska no visual – tamtego dnia bowiem, mimo że o godz. 
8.41 miało dojść  (jak się  okaże po jakimś czasie,  bo zrazu jest  mowa o godz.  8.56)  do 
„smoleńskiej  katastrofy”,  przez  blisko  100  minut  nie  ma  absolutnie  żadnego  obrazu 
„miejsca” oraz szczątków (por. też:  http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-
katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci). Telewizje pokazują albo Katyń, albo Krakowskie 
Przedmieście13,  albo  gadające  w  studiach  głowy14.  Tym  bardziej  więc  określenie  Radio 
Erewań  pasuje jak ulał do medialnej sytuacji. Dopiero koło godz. 10.18 wreszcie „puści 
tama” i zaczną się wylewać obrazy, z których do upadłego (od 10:27) wałkowany będzie ten 
jeden,  zupełnie  wyjątkowy  –  z  przemarszu  polskiego  montażysty  po  księżycowym 
krajobrazie, montażysty który miał być świadkiem „katastrofy”, przy czym na pobojowisku 
mówi ze zdumieniem  to polski samolot przecież (a wcześniej powiada:  czarna skrzynka 
samolotu, który się rozwalił), a potem ja p...lę, to nasz. A jaki inny miałby to być, jak nie 
„polski” i „nasz”?  Nie polski leciał we mgle?

13 Pierwszy wywiad z mieszkańcem Warszawy (i z jednoczesną przebitką na Las Katyński) TVP Info nadaje już o 10.12. 
Dziennikarka stojąc pod parasolem pyta:  Co pan czuje w takiej chwili?  Kilka minut później, na podobnej zasadzie 
łączenia  różnych kanałów pojawią  z  katyńskimi  przebitkami filmy R.  Sępa  i  Wiśniewskiego.  (Por.  też  te  kadry: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/cyrk-strazacki.html 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pogon.html). Warszawiak zaś mówi do dziennikarki m.in.: Ja 
nie jestem zwolennikiem p. prezydenta Kaczyńskiego, ale... ale w takim momencie, no, jest trudno dzisiaj cokolwiek  
powiedzieć, no. Po chwili zaś stwierdza, że powinniśmy się modlić, a TVP Info przełącza się na transmisję modlitw z 
Katynia i widać coraz więcej kadrów z parlamentarzystami, których wcześniej kamerzyści jakby nie mogli obiektywem 
złapać. Na archiwalnym (dostępnym na YT) filmie Pył na wietrze, są migawki na żywo z Katynia z godz. 8.30 i konia z 
rzędem temu, kto znajdzie na nich krzątającego się przy krzesełkach Sasina lub innych prezydenckich akustyków. 
Natomiast pierwsze zdjęcia parlamentarzystów w Katyniu dają się wyłowić na TVP Info dopiero tuż przed 10-tą (pol.  
czasu, rzecz jasna). Później będzie transmisja (przynajmniej na paru kanałach TVP) mszy z Katynia, gdzie zobaczymy 
już wielu przedstawicieli parlamentu, jak też Bahra i paru akustyków.  

14 Plus korespondencje  z zagranicy,  jak  ta  (chyba najdziwaczniejsza  w kontekście  „lotniczego wypadku”)  W. Paca z  
Moskwy,  która  pojawia  się  niemal  równolegle  z  materiałem  Sępa  –  na  antenie  TVP  Info 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html): To jest podwójna 
tragedia  katyńska.  Historię  oczywiście  możemy  różnie  traktować,  wszyscy  też  pamiętamy  historię  z  
prezydentem Bierutem, który z Moskwy wrócił...  Pojechał  żywy, a z Moskwy wrócił ...  ale to  jest  
zupełnie inna historia. Tutaj nie przekłada się na te zupełnie... dzisiejsze... O 10:38 jednak na tej samej antenie TVP 
Info emitowane będzie połączenie telefoniczne z L. Wałęsą i ten powie m.in.: No, nie mieści mi się w głowie. Druga  
tragedia, dorównująca prawie Katyniowi. (...)  Wielka tragedia,  ją można porównywać do...  właśnie do utraty  
głowy w Katyniu, bo to też jednak elita.
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4. Kodowany kanał wojskowy (częstotliwość nieznana)

W  ten  sposób  dochodzimy  do  sedna  sprawy,  tj.  do,  że  tak  powiem,  częstotliwości 
wojskowych w smoleńskim Radiu Erewań, które to częstotliwości,  jak to zwykle bywa z 
wojskową  łącznością,  są  nieco  skryte  i  zwykle  dla  nieuzbrojonego  ucha  niedostępne 
(kodowane, szyfrowane, zmieniające się etc.). Budynek MSZ w krajobrazie „warszawsko-
smoleńskim” prezentuje się tak okazale i monumentalnie 10 Kwietnia, że przesłania kryte 
maskującą siatką zabudowania MON, tak jakby tamtego dnia działało tylko to pierwsze 
ministerstwo,  a  to  ostatnie  już niekoniecznie.  MSZ niejako przesłania architektonicznie 
MON, jakby w oknach pierwszego świeciły  się wtedy lampy, a w oknach drugiego było 
ciemno i głucho, i pozamykane na wszystkie spusty, bo wolna sobota.

Zacznijmy tu znów (z emisją przekazu w tym kanale) od końca, tak jak w podrozdziale 1.  
niniejszych „medytacji”.  Podczas konferencji prokuratorów zwołanej 22-04-2010, a więc 
niedługo po słynnym wezwaniu wprost z kolumny Czerskiej Prawdy, by „otworzyć czarne 
skrzynki” (http://freeyourmind.salon24.pl/473747,cvr-plf-101-historia-ukryta)15 i po innej 
konferencji  prokuratorów  (http://www.polityczni.pl/seremet,_ustalenia_bed
%C4%85_czasochlonne,audio,51,4935.html), prok. K. Parulski po raz pierwszy występuje 
(„w sprawie smoleńskiej katastrofy”, ma się rozumieć) z prok. Z. Rzepą i w towarzystwie 
złotoustego  prok.  A.  Seremeta  (materiał,  jakże  aktualny  do  dziś,  bezwzględnie 
obowiązkowy  dla  wszystkich  zajmujących  się  tragedią  z  10-04: 
http://www.polityczni.pl/informacji_ze_smolenska_ci
%C4%85g_dalszy,audio,55,4946.html).  Parulski  opowiada  o  tym,  w  jaki  sposób  został 
zawiadomiony o Zdarzeniu:

(Od 8'52'' materiału)

O  zaistnieniu  katastrofy  samolotu  Tu-154  z  prezydentem  i  przedstawicielami  
najwyższych  władz  państwowych  dowiedziałem  się  z...  wiarygodnych  źródeł  
środków  masowego  przekazu i  bezpośrednio  po  uzyskaniu  tej  informacji  
skontaktowałem  się  z  p.  płk.  Ireneuszem  Szelągiem  wojskowym  prokuratorem  

15 Mało kto pewnie pamięta, że te skrzynki dość szybko „otworzono”, publikując... 12-04-2010 jako rozmowy załogi PLF 
101, korespondencję ruskiej z wieży z zupełnie inną polską załogą i zupełnie innym statkiem powietrznym lecącym do 
Smoleńska  z  4  osobami  na  pokładzie  (Iga  703)  (przykładowe  pliki: 
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/22_48_44_1.mp3; 
www.radioscanner.ru/uploader/2010/22_46_55_1.mp3; 
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/22_46_34_1.mp3; 
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10279/22_47_58_1.mp3 (tu: OK, dwa-piet-diewiat magnetik kurs,  
i skażytie mienia... widimost skażitie,... OK, dimka wosiem kilometrow i siem-czietyrie-czietyrie, India-Gold-Alfa  
siem-nol-tri...  I  nam  nada  zniżat...  Tysiot  pietsot,  zniżajem...  ) 
(http://www.radioscanner.ru/files/aviarecords/file10279/;  http://komprinfo.ru/zagranica/3/67-news.html; 
http://enews.md/news/view/2667/;  ;   http://liberalowie.salon24.pl/169781,gzt-ru-opublikowal-przeciek-nagrania-
rozmow-pilotow-z-wieza).
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okręgowym w Warszawie, bowiem mając konkretną wiedzę, iż załoga, załogę stanowili  
żołnierze, samolot był na stanie 36. specjalnego pułku transportowego w Warszawie, nie  
miałem żadnych  wątpliwości,  co  do  właściwości  wojskowych  organów  ścigania  tego  
postępowania.  W pierwszej  kolejności  poleciłem wszczęcie  śledztwa ws.  tej  katastrofy  
przez wojskową prokuraturę okręgową w Warszawie i  skierowanie prokuratorów 
będących  na  terenie  Warszawy,  prokuratury  WPO  i  wojskowej  prokuratury  
garnizonowej  do specpułku,  celem  zabezpieczenia  podstawowych  dowodów  
wskazujących,  no,  dokumentujących  to  zdarzenie  oraz  przesłuchiwanie  
naocznych świadków zdarzenia.

Te  czynności  były  wykonywane  właściwie  już  po...  godzinie,  półtorej...  wspierali  nas  
żandarmi stołeczni.  W tym czasie,  jako że...  część prokuratorów...  uznałem, że należy  
powołać grupę śledczą, która winna udać się za granicę, a w skład tej grupy powinni  
wchodzić  prokuratorzy  z  doświadczeniem...  ze  znajomością  prowadzenia  spraw  
lotniczych16.  (...)  Nas  łączy  to,  że  nosimy  mundury  lotnicze,  ponieważ  pochodzimy  z  
prokuratury, z rozwiązanej, byłej prokuratury... lotniczej w Poznaniu (...).    

Nie brzmi to osobliwie? Szef NPW dowiaduje się z mediów o Zdarzeniu i..., jak słyszymy, 
wysyła prokuratorów do 36 splt, jakby tam znajdowała się... dokumentacja zdarzenia i jego 
naoczni świadkowie. 

Wydawać by się mogło (nie umniejszając rangi wojskowemu Okęciu w dniu 10 Kwietnia i w 
całej sprawie, i nie kwestionując konieczności zabezpieczenia dowodów na EPWA), że gdzie 
jak gdzie, ale to na XUBS powinna się niezwłocznie udać prokuratorsko-śledcza 
ekipa  z  całym  zapleczem  techników  kryminalistyki  oraz  specjalistów  od 
medycyny  sądowej (http://freeyourmind.salon24.pl/292769,natychmiast-wszczac-
sledztwo)  –  tymczasem,  jak  wiemy  właśnie  z  oficjalnej  narracji  –  nawet  wojskowym 
prokuratorom się wcale  nie spieszy17.  Nawet im,  nie tylko ministrom i  mediom. Wedle 

16 Na marginesie tego stwierdzenia Parulskiego można dodać, iż pod koniec posiedzenia ZP z udziałem prof. M. Badena  
(marzec 2012) świadek A. Macierewicz powie:  Nie mam też wątpliwości, że jeżeli te badania, które były robione  
wobec śp. Przemysława Gosiewskiego i prof. Kurtyki, były robione, a wiele jest takich wskazań, z nieporównanie  
większą starannością i dokładnością – to w olbrzymim stopniu dlatego, że wręcz fizycznie był obecny p. Michael  
Baden i wszyscy mieli świadomość, iż uwagi, które przekazywał poprzez rodziny, muszą być brane, muszą być  
traktowane b. poważnie, co nie zmienia sprawy, że przy (…) całym szacunku dla zespołu biegłych, którzy w tym  
uczestniczyli, pozostaje wielki znak zapytania, jak mogło dojść do tego, że prokuratura nie wyznaczyła ani  
jednego  biegłego  mającego  chociażby  jednorazowe  doświadczenie  w  badaniu  ofiar  tragedii  
lotniczych – chociażby jednego (http://fymreport.polis2008.pl/?p=7712).

17 W  tym  kontekście  dość  kuriozalnie  brzmi  zdanie  Parulskiego  wygłoszone  na  posiedzeniu  senatu  8-06-2010: 
Bezpośrednio po zaistnieniu katastrofy udałem się na teren Federacji Rosyjskiej wraz z grupą sześciu  
prokuratorów wojskowych, którzy pracowali w Smoleñsku, na miejscu katastrofy, w Zakładzie Medycyny Sądowej  
w Moskwie przy identyfikacji zwłok, wraz z grupą polskich medyków sądowych, i w MAK, w Międzypañstwowym  
Komitecie  Lotniczym  –  przy  odczycie  zapisów  zarejestrowanych  w  kokpicie  samolotu  TU-154 
(http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/057/57sten1.pdf, s. 38). Nawiasem mówiąc, 10 Kwietnia miał też lecieć Seremet na 
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ogólnie  dostępnych  danych,  część  prokuratorów  wylatuje  10-04  z  płk.  dr.  E.  Klichem 
(późniejszym  „akredytowanym”)  dopiero  po  godz.  15-tej.  Przybywają  (ze  względu  na 
różnicę  czasu)  pod  wieczór  na  smoleńskie  wojskowe  lotnisko  i  nim  dojdzie  do 
krajoznawczej wycieczki po pobojowisku, to przesiedzą sobie w jaku-40 dwie godziny. 

Tak  przynajmniej  wygląda  historia  w  relacji  Klicha  –  na  pytanie  M.  Krzymowskiego 
dotyczące tego, co się działo po wylądowaniu w Smoleńsku, odpowiada:

Przez pierwsze dwie godziny nic. Rosjanie kazali nam czekać w samolocie.

(Moja czarna skrzynka, s. 22) 

natomiast przed senacką komisją obrony narodowej  10-02-2011 Klich powie,  że czekali 
nawet kilka godzin, http://ww2.senat.pl/k7/kom/kon/2011/089on.pdf, s. 12: 

Na lotnisku Smoleńsk było kilka godzin oczekiwań na… właściwie nie wizy, tylko na 
zezwolenie przejścia. Po jakimś czasie żeśmy wypełniali takie krótkie deklaracje, jakie  
zawsze się wypełnia, gdy się jedzie do Rosji. I już w godzinach wieczornych, chyba około  
godziny  20.00,  w  każdym  razie  było  już  ciemno,  zostaliśmy  przewiezieni  na 
miejsce zdarzenia. Tam przy wyjściu z autokaru od razu byli pani Anodina – nawet  
nie  wiedziałem  wtedy,  kto  to  jest,  stała  jakaś  pani,  blond  włosy,  więc  łatwa  do  
zapamiętania – i pan Morozow).

 
Proszę nie odchodzić od odbiorników, Szanowni Państwo, gdyż to nie koniec wojskowego 
programu Radia Erewań. Wracamy na konferencję prokuratorską z 22-04-2010, Parulski 
bowiem opowiada coś nie mniej ciekawego niż cytowany wyżej Klich – a propos drogi na 
XUBS, wieść ona ma bowiem przez... Mińsk18.  

XUBS,  ale  (to  jakaś  tradycja  tamtego  dnia)  nie  zdążył  na  samolot  rządowy  z  Warszawy 
(http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115591,putin-i-tusk-przyjechali-do-smolenska.html).

18 Na pytanie M. Krzymowskiego, o czym rozmawiali w czasie lotu (jakiem-40 z EPWA na XUBS) Klich odpowiada:  
Zginął  prezydent,  więc  atmosfera  była  napięta.  Byłem  strasznie  podminowany.  Mówiłem  Parulskiemu,  że  po  
CASIE niczego nie zrobiono, że w wielu przypadkach realizacja zaleceń była na papierze, żw w wojsku cały czas  
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(Od ca. 12'13'' materiału)

W  tym  składzie  udaliśmy  się  na  miejsce  zdarzenia.  Otrzymałem  telefon  od  ministra  
obrony  narodowej  Bogdana  Klicha  informujący  o  terminie  planowanego  pierwszego  
wylotu  (...).  Poleciłem  prokuratorom  znajdującym  się  na  terenie  Warszawy,  p.  płk.  
Rzepie i p. płk. Szelągowi, by wzięli udział w pierwszym, w pierwszej grupie wylatującej  
z Okęcia w Warszawie. (...) Gdy przybyłem do NPW otrzymałem informację od ministra  
sprawiedliwości p. Krzysztofa Kwiatkowskiego, iż mam polecenie od premiera, by udać  
się w składzie delegacji rządowej, czyli w tzw. drugim rzucie do Smoleńska. Faktycznie 
poprzez Mińsk dojechaliśmy do Smoleńska. W czasie, gdy dotarłem na Okęcie, na  
części, w części wojskowej pracowali już nasi prokuratorzy wojskowi i to były już prace  
zaawansowane, także żandarmeria. Udzieliłem im dalszych wskazówek, co do prac, a  
szczególnie, co do przesłuchania świadków, którzy mieli już bezpośrednie informacje o  
warunkach,  jakie  panowały  w  Smoleńsku  w  godzinach  porannych.  Tu  chodzi  
szczególnie  o  członków  załogi  jaka-40,  który  wracał  do  kraju.  Następnie  właśnie  w  
składzie delegacji  rządowej udałem się do Mińska.  Tam  [tu Parulski  robi dość dziwną 
minę i drapie się po czole – przyp. F.Y.M.] spotkałem już p. płk. Szeląga i p. płk. Rzepę [w 
Mińsku ich spotkał? - przyp. F.Y.M.]. I panu pułkownikowi [tu spogląda w stronę Rzepy – 
przyp.  F.Y.M.]  poleciłem  udanie  się  do  Moskwy  celem  uczestniczenia  w  pracach  
międzypaństwowego  komitetu  lotnictwa,  gdzie  uczestniczył  w  otwarciu  –  w  
protokolarnym otwarciu i  zgraniu korespondencji  załogi  oraz (...)  parametrów lotu z  
tzw. czarnych skrzynek. 

http://www.polityczni.pl/informacji_ze_smolenska_ci
%C4%85g_dalszy,audio,55,4946.html 

piloci są niedoszkoleni (...) (Moja czarna skrzynka, s. 16). I teraz zagadka, czy leciał Parulski z Klichem, czy też Klich 
pomylił Parulskiego np. z prok. Szelągiem? Krzymowski wtrąca wszak chwilę później: Wojskowym pana wywody o  
bałaganie w armii pewnie się nie spodobały, na co Klich: Nie wiem, bardzo możliwe. Szeląg słuchał, ale odzywał się  
rzadko. Na pewno polemizował ze mną w sprawie rozdzielenia śledztwa od badania, mówił, że prokuratura musi  
mieć dostęp do wszystkich dowodów, także tych zebranych przez komisję (s. 17).
Gdyby bowiem Parulski leciał wraz z Szelągiem, Rzepą, Klichem, Targalskim, Michalakiem etc. (z tym ostatnim warto 
poczytać rozmowę tu: http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120131&typ=po&id=po23.txt), to dziwne byłoby 
jego opowiadanie na konferencji z 22-04-2010 o pobycie w Mińsku i spotkaniu tam właśnie Szeląga i Rzepy (oraz o  
wysłaniu tychże „w pierwszej grupie”). Jeśliby jednak leciał via Mińsk, to pytanie: czym i z kim – no i dlaczego takimi  
akurat zakolami, zamiast wprost z EPWA na XUBS? No chyba, że miałby na myśli Mińsk Mazowiecki i tamtejszą bazę  
wojskową, w której potem składowano rzeczy ofiar tragedii. Może być też tak, że Parulskiemu Mińsk się pomylił z  
rozpędu po prostu z Witebskiem – albo nawet ze Smoleńskiem – wtedy jednak jego wypowiedzi należałoby traktować  
jako dalekie od jednoznaczności. 
Szeląg  z  kolei  na  konferencji  parę  dni  wcześniej  (20-04-2010:  http://www.polityczni.pl/seremet,_ustalenia_bed
%C4%85_czasochlonne,audio,51,4935.html; nie bierze w niej udziału Parulski ani Rzepa) mówi o sobie (od 12'15''  
materiału) jako o jednym z dwóch prokuratorów, którzy przybyli pierwszym samolotem rządowym. Mieli wylądować o  
17.30  (19.30):  od  razu  nawiązaliśmy  kontakt  z  przedstawicielami  prokuratury  rosyjskiej  i  potwierdzam  tu  
informację, którą przedstawił już p. prokurator generalny, od samego początku przyjęto nas z pełną otwartością i  
życzliwością. Nie ma więc mowy o żadnym przesiadywaniu w jaku-40, no ale trudno się spodziewać takiej wylewności  
od wojskowego prokuratora 10 dni po tragedii, zwłaszcza że, jak dalej mówi Szeląg:  Równolegle z naszym startem  
przygotowywany był  bowiem dopiero formalny wniosek o udzielenie pomocy prawnej  (podobnie  będzie mówił 
Parulski przed komisją senacką – mamu tu jednak przykład kolejnej opieszałości na poziomie instytucjonalnym).  
Niezależnie  od  tego,  jeszcze  nie  dokonanego  formalnego  obiegu  prawidłowych  dokumentów  wynikających  z  
postanowień umowy o pomocy prawnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, strona rosyjska  
dokonała  wszelkich  czynności,  aby  umożliwić  nam dostęp  do  tych  informacji,  które  nas  w  danym  momencie  
najbardziej interesowały (...). 
Ten ton zachwytu nad ruskimi śledczymi i ruską prokuraturą będzie się wielokrotnie pojawiał na obu kwietniowych 
konferencjach polskich prokuratorów. 

http://www.polityczni.pl/informacji_ze_smolenska_ci%C4%85g_dalszy,audio,55,4946.html
http://www.polityczni.pl/informacji_ze_smolenska_ci%C4%85g_dalszy,audio,55,4946.html
http://www.polityczni.pl/seremet,_ustalenia_bed%C4%85_czasochlonne,audio,51,4935.html
http://www.polityczni.pl/seremet,_ustalenia_bed%C4%85_czasochlonne,audio,51,4935.html
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120131&typ=po&id=po23.txt


Parulski, występując w lutym 2011 przed senacką komisją, opowie zaś: 

W ramach pełnego postępowania przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie 
w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M nr 101 w dniach od 10 do 16 kwietnia 2010 r.  
przebywałem w Smoleńsku,  a od dnia 17 do 21 kwietnia ubiegłego roku w Moskwie.  
Celem  mojej  wizyty  było  uczestnictwo w czynnościach  procesowych,  jakie  miały  być 
przeprowadzone w związku z realizacją polskiego wniosku o udzielenie pomocy prawnej  
w tym  śledztwie.  Jako naczelny prokurator wojskowy odpowiadałem za koordynację 
czynności  związanych z realizacją  niniejszego wniosku.  Kwestia zastosowania we 
współpracy  ze  stroną  rosyjską  załącznika  13  do  Konwencji  o  
międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. nie była 
przedmiotem  mojego  zawodowego  zainteresowania.  Jako  przedstawiciel  
polskiej  prokuratury  nie  czułem się  uprawniony  do  wydawania  jakichkolwiek  opinii  
odnośnie  do  współpracy  polskiej  komisji  do  spraw  badania  wypadków  lotniczych  z  
władzami rosyjskimi i  nie  odmówiłem uczestnictwa w… przepraszam, i  odmówiłem 
uczestnictwa  w  jakichkolwiek  rozmowach  z  przedstawicielem  MAK, 
bynajmniej nie z powodu nieznajomości języków obcych19, lecz dlatego,  że 
byłem  osobą  nieuprawnioną  do  prowadzenia  uzgodnień  w  tym  zakresie.  
Przedmiotem  mojego  zainteresowania  pozostawała  współpraca  w  ramach 
prowadzonych  postępowań  karnych,  do  których  akt  ten  –  mówię  tu  o  konwencji  
chicagowskiej czy załączniku do tej konwencji – nie miał  zastosowania, bowiem jest to  
konwencja  regulująca  kwestie  związane  z  wypadkami  w  lotnictwie  cywilnym  i  nie  
zawiera ona  żadnych norm o charakterze prawnokarnym oraz nie odnosi się  ona do 
międzynarodowej współpracy w sprawach karnych.

Niezła historia, chciałoby się powiedzieć, choć słyszymy ją dopiero w lutym 2011, a więc 
stosunkowo późno, jak na „smoleńskie realia”. Jest to wprawdzie rok przed słynnym na cały 
świat „strzałem prok. Przybyła” i konfliktem między prokuratorami zakończonym dymisją 
właśnie Parulskiego, a w związku z tym zmianą na stanowisku szefa NPW – ale może lepiej  
późno niż wcale, zważywszy na to, co można było wyczytać w notatkach i wspomnieniach 
E.  Klicha.  Sprawę  konfliktu  z  Parulskim  nagłośnił  niedługo  po  rozpoczęciu  „badań 
przyczyn katastrofy” sam późniejszy „akredytowany” (i media poświęcały temu uwagę, jak 
pamiętamy), ale dopiero z Mojej czarnej skrzynki można było się dowiedzieć, że to Parulski 
uważany  był  przez  polski  rząd  za  osobę  nr  1  w  Smoleńsku  i  to  jemu  mieli  się  nasi  
przedstawiciele „od badań” etc. podporządkowywać. 
19 Podkreśliłem ten fragment  także  z  tego  powodu,  że  nie  sądzę,  by  Parulski  (czy  Grochowski)  nie  znał  ruskiego  i  

angielskiego,  tak  jak  to  opowiadał  Klich:  „Chodźmy  do  Morozowa,  porozmawiamy  o  pana  wątpliwościach  
dotyczących Milanowskiego  [meteorologa w polskiej  grupie  – przyp.  F.Y.M] i  trzynastego załącznika”.  No więc  
idziemy, ale w pewnym momencie pytam: „Zna pan angielski?” „Nie.” „A rosyjski?” „Też nie.” „To w jakim języku  
pan będzie rozmawiać?” Gdyby tam występował w roli jego tłumacza, to mógłby sobie pomyśleć, że coś kręcę, nie  
przekazuję mu wszystkiego dokładnie (Moja czarna skrzynka, s. 54). 



Notatka z 14-04-2010 zamieszczona w książce przed cytowanym już przeze mnie pismem 
do  premiera,  szczegółowo  opisuje  konfliktową  sytuację  na  linii  E.  Klich-Parulski20, 
natomiast  notatka z 16 kwietnia sporządzona zostaje po ostrej  telefonicznej  rozmowie z 
ówczesnym szefem MON:

Pan Minister Klich zapytał mnie czy wiem, że  najważniejszą osobą ze strony polskiej w  
Smoleńsku  jest  Pan  Prokurator  Parulski  i  wszyscy  mu  bezwzględnie  na  tym  terenie  
podlegają, stwierdził również, że przed udzieleniem takiej odpowiedzi  [chodzi o udział E. 
Klicha w telekonferencji z Putinem – przyp. F.Y.M.]  powinienem ją skonsultować z nim.  
Odpowiedziałem,  że  nie  wiem jaka jest  rola Pana Prokuratora  bo nikt  mnie  o tym nie  
poinformował. Odpowiedział, że po trzech dniach pobytu powinienem już o tym wiedzieć.  
Zapytałem  również  jak  sobie  wyobraża  techniczną  możliwość  takiej  konsultacji,  czy  
powinienem poprosić Pana Prezydenta Putina  [tak w oryg.  -  przyp.  F.Y.M.]  o przerwę,  
odszukać Pana Parulskiego (nie miałem pojęcia, gdzie jest, widziałem go jedynie czasami  
na podglądzie w odbiorniku telewizyjnym) skonsultować z nim wypowiedź, wrócić na salę i  
udzielić  właściwej  odpowiedzi.  Pan  Minister  Bogdan  Klich  do  tej  pory  nie  udzielił  mi  
wiążącej odpowiedzi (Moja czarna skrzynka, Dokumenty 14-15). 
 
Tę samą sytuację Klich przedstawia też w wywiadzie dla Krzymowskiego (s. 59-60):

o 22.27 doszło do jeszcze jednej nerwowej rozmowy, tym razem z ministrem Bogdanem  
Klichem. Mówię z dokładnością, co do minuty, bo później sobie zanotowałem godzinę tego  
połączenia. Minister krzyczał na mnie i nie dawał mi dojść do słowa. (...) Mówił, że brak  
tłumacza  to  moja  wina,  bo  trzeci  dzień  kieruje  pracami  polskiej  grupy  i  niczego  nie  
załatwiłem.  (...)  Głównie  chodziło  mu  jednak  o  mój  konflikt  z  Krzysztofem  Parulskim.  
Minister mówił, że jest on najważniejszą osobą w Smoleńsku i wszyscy mu tam podlegamy.  
Twierdził, że wszystkie swoje odpowiedzi z wideokonferencji powinienem z nim uzgadniać.  
To  absurd,  bo  jak  miałem  to  zrobić.  Poprosić  premiera  Putina  o  przerwę,  odszukać  
Parulskiego, ustalić z nim, co mówić, wrócić na salę i dopiero odpowiedzieć? 

Także ze słownych relacji (spisanych przez Krzymowskiego w książce) wynika, iż zarówno 
Parulski,  jak i  Grochowski  trzymali  się  na dystans  od Rusków, a nawet obcesowo tych 
ostatnich traktowali21. Wprawdzie Klich twierdzi jakoby Parulski z Grochowskim nie znali 

20 Chodzi  o  sprawę  wspomnianego  już  w  jednym  z  przypisów  Milanowskiego,  polskiego  meteorologa,  który 
współpracował z prokuratorami wojskowymi, co się nie podobało Ruskom i naciskali na Klicha, by zainterweniował.  
(...) Ponieważ (...) nie podlegał mi osobiście, informację o tym przekazałem Panu Mirosławowi Grochowskiemu z  
prośbą o wycofanie Pana Milanowskiego z prac tego  [prokuratorskiego – przyp. F.Y.M.]  zespołu. Po kilkunastu  
minutach  otrzymałem  ponownie  informację  [od  Morozowa  –  przyp.  F.Y.M.] o  dalszym  uczestnictwie  Pana  
Milanowskiego w tym zespole z kategoryczną prośbą prośbą o wyłączenie Pana Milanowskiego z tych działań.  
Ponownie  przekazałem tą  informację  Panu Grochowskiemu z  prośbą o  wykonanie  polecenia.  (...)  Po  pewnym  
czasie, w którym nie było mnie w pomieszczeniu, w którym pracuje sekretariat grupy polskiej, zastałem w nim  
zdenerwowanego Pana prokuratora Parulskiego. Pan Parulski oświadczył, że Pan Milanowski jest niezbędny w  
śledztwie,  a  ja  wycofując  go  z  tego  zespołu  utrudniam  prowadzenie  śledztwa  i  działam  na  szkodę  państwa  
polskiego. Zaznaczył również, że godząc się na prowadzenie badania wypadku według zasad załącznika 13 do  
Konwencji  doprowadziłem do tego, że jesteśmy stroną, która nie ma żadnych praw w tym badaniu (...)  (Moja 
czarna skrzynka, Dokumenty 7-8).

21 Grochowski nie znał na tyle angielskiego ani rosyjskiego, jego rozmowy z Morozowem wyglądały w ten sposób, że  
on mi coś mówił,  a ja tłumaczyłem. A gdy sam próbował po angielsku,  nie zawsze był rozumiany. Poza tym,  
obserwując zachowanie Grochowskiego, Rosjanie mogli przyjąć, że ze mną będzie się lepiej współpracowało, że  
będę łagodniejszy. I na początku rzeczywiście zachowywałem się spokojnie, nie szedłem na ostre spięcie, tak, jak to  
robił  Grochowski.  Uważałem,  że  tak  będzie  lepiej  z  punktu  widzenia  interesu  Polski.  Bo jeśli  już  na  początku  
zacząłbym się wykłócać, Rosjanie by się odizolowali i żadnych dokumentów byśmy nie dostali. I co wtedy bym  
zrobił? Na wojnę z nimi poszedł, GROM przysłał? (...) Było to jedno spięcie, kiedy  [Grochowski – przyp. F.Y.M.] 



języków obcych i dlatego ze „stroną rosyjską” nie konwersowali, ale sądzę, że albo Klich 
mógł nie być we wszystkie działania wtajemniczony (na to zaś wiele wskazuje, skoro potem 
otoczono go dość ostentacyjną opieką kontrwywiadowczą22 i psychiatryczno-wojskową) i 
pewnych zachowań po prostu nie rozumiał,  albo faktycznie działał  na szkodę polskiego 
państwa,  w  co,  jak  na  razie  nie  chce  mi  się  wierzyć23.  Za  tym mniej  korzystnym dla 
„akredytowanego”  rozwiązaniem przemawiałby choćby fakt  podsłuchiwania  B.  Klicha  i 
gen.  M.  Cieniucha podczas  jednej  z  kwietniowych (22-04-2010)  rozmów,  lecz  przecież 
„akredytowanemu”  zupełnie  nic  się  z  tego  powodu  nie  stało24,  jak  wiemy,  co  z  kolei 
mogłoby przemawiać za taką interpretacją głośnych „taśm Klich-Klich”, że od początku to 

zażądał dla Polski sześciu akredytowanych. Niby nic wielkiego, ale Rosjanie mogli kalkulować, że z nim będzie  
trudniej (Moja czarna skrzynka, s. 35). 

22 Z prześwietlaniem przeszłości włącznie, z okresem pełnienia przez Klicha funkcji komisarza w stanie wojennym w 
Kocku, o czym „akredytowany” miał się dowiedzieć od Tuska (s. 160): zaskoczył mnie znajomością mojej biografii:  
„W tym Kocku to przyzwoicie się pan zachowywał”.  Na pytanie Krzymowskiego, czy Klich odebrał to jako sugestię 
zbadania  przeszłości  przez  specsłużby,  „akredytowany”  odpowiada  (s.  161):  Trochę  tak  to  odebrałem,  ale  nie  
widziałem w tych słowach niczego złego. A służby kopały w moim życiorysie głęboko, pewnie sprawdzały, czy nie  
ma na mnie jakiegoś haka. Wiem o tym, bo dzwonił do mnie kolego z promocji w Dęblinie i ostrzegał, że czegoś na  
mnie szukają. (...) Proszę pamiętać, że zostawałem szefem komisji  [tej cywilnej – przyp. F.Y.M.]  jeszcze za czasów 
Prawa i Sprawiedliwości. A wtedy lustrowano wszystkich bardzo dokładnie. (...) Mówili na to „ścieżka zdrowia”. I  
nie była to fikcja, bo znam ludzi,  którzy tej ścieżki nie przeszli.  (...)  Ja nigdy nie współpracowałem z żadnymi  
służbami. Tylko do partii należałem i nic poza tym. 
Klich zaś, gdy rozmowa z Krzymowskim schodzi na temat „taśm” i podsłuchów, przytacza taki epizod (s. 85-86): idę 
do  siebie,  po  drodze  spotykam  panią  Kasię  z  sekretariatu  i  Agatę  Kaczyńską  [z  KBWL  LP  –  przyp.  F.Y.M.]. 
Rozmawiamy, mówię do Agaty „Zostałem wpakowany w gówno”. Chodzi o bałagan prawny po naszej stronie, o to,  
że postawiono mnie w dwóch rolach – akredytowanego i szefa komisji. Że wymaga się ode mnie współpracy z  
prokuraturą, a trzynasty załącznik tego zabrania. Opowiadam jej, iż organizacja jest taka, że nie umieli nawet  
nadać  do  Smoleńska  mojej  walizki  [może  była  sprawdzana  po  prostu  –  przyp.  F.Y.M.].  Chcieli  wsadzić  ją  do  
samolotu do Moskwy akurat, gdy ja wracałem do Polski. Gdybym tego nie powstrzymał, to bym się minął z własną  
walizką w locie. Dzięki Bogdanowi Fydrychowi zatrzymano ją na dyżurce w specpułku. Kończymy rozmowę, a do  
mojego  pokoju  wchodzi  facet  w  robotniczym  kombinezonie,  chyba  jakiś  pracownik  administracyjny.  W  ręku  
trzyma długą sztycę i zaczyna sprawdzać czujniki dymu czy wentylację, w tej chwili już nie pamiętam. Mnie się to  
od razu skojarzyło z podsłuchem, więc żartuję: „Będziecie nas podsłuchiwać?” On chyba nic nie mówi, więc sam  
sobie odpowiadam: „Trzeba, trzeba. Rację musimy mieć my”. To cytat z „Samych swoich”, bardzo lubię ten film.  
Por. wymianę zdań przytaczaną tu: http://www.rp.pl/artykul/459542,799407-Kogo-nagrywal-Edmund-Klich.html. 
Klich  sporządzał  nagrania  także  z  rozmów z  innymi  ministrami,  jak  sam przyznaje  (s.  86):  Tego samego dnia 
nagrałem jeszcze tylko ministra Jarmuziewicza, ale w tej rozmowie nie ma niczego interesującego. Wcześniej w  
czasie rozmowy telefonicznej ze Smoleńska straszył mnie wyrzuceniem z pracy. Przed takimi groźbami chciałem się  
zabezpieczyć.  Ostatecznie na spotkaniu już tego nie powtórzył,  być może dlatego,  że rozmowa odbywała się w  
obecności  innej  osoby  z  ministerstwa.  Jedyne  uwagi  dotyczyły  tego,  że  niczego nie  można  upubliczniać.  
Wszystko musi być tajne,  a  ja  jako szef  komisji  wojskowej  jestem związany całkowitą  tajemnicą.  Tak jak  
wymagał tego minister Klich i Grochowski.  

23 W tym też sensie zarzuty wobec niego sformułowane (w lutym 2011) przez członków PKBWL brzmią dość zabawnie,  
wszak osoby zaangażowane w „badania wraku” mogły składać protesty na ręce różnych instytucji albo zwyczajnie  
ostentacyjnie  wycofać  się  z  prac  „badawczych”,  jeśli  nie  spełniały  one  żadnych  standardów  (por. 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf,  s.  142).  Sprawa  pism  członków  PKBWL  do  C. 
Grabarczyka  i  T.  Arabskiego  wygląda  na  klasyczną  kłótnię  w  rodzinie,  jeśliby  bowiem  rzeczywiście  doszło  do 
lotniczego wypadku „prezydenckiego tupolewa” w Smoleńsku i prace badawcze wyglądałyby tak zdumiewająco, jak  
widzieliśmy to na przykładach „komisji Grochowskiego-Klicha-Millera”, to nie tylko „akredytowanego”, ale wszystkie 
osoby  zaangażowane w owe „komisyjne badania” należałoby postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

24 Mimo że, jak wspomina „akredytowany”: minister Jacek Cichocki kazał sprawdzić, czy nagrywałem Bogdana Klicha  
na  zlecenie  Rosjan,  do akcji  wkroczyła  sejmowa komisja  do spraw służb  specjalnych,  a  media  nazwały  mnie  
„rosyjskim  agentem”.  Por.  też  artykuł:  http://www.rp.pl/artykul/769209.html oraz  http://www.rmf24.pl/raport-
lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-siemoniak-tasmy-klicha-to-sprawa-bardzo-delikatna,nId,421856.

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-siemoniak-tasmy-klicha-to-sprawa-bardzo-delikatna,nId,421856
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-siemoniak-tasmy-klicha-to-sprawa-bardzo-delikatna,nId,421856
http://www.rp.pl/artykul/769209.html
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
http://www.rp.pl/artykul/459542,799407-Kogo-nagrywal-Edmund-Klich.html


była dęta sprawa25, nakierowana na media (analogicznie jak późniejszy „strzał Przybyła”26). 

Ale  i  to  jeszcze  nie  kres  nadawania  na  wojskowym  kanale  i  doprawdy  zaskakujących 
rozjazdów,  jeśli  chodzi  o  precyzyjne   dane.  W  lipcu  2011,  podczas  widowiskowej 
prezentacji finalnej dokumentacji „komisji Millera”, dowiemy się od ppłk. R. Benedicta, że 
Inspektorat Bezpieczeństwa MON (na czele którego stał wtedy Grochowski),  uzyskał  10 
Kwietnia informację o Zdarzeniu o godz. 9.1227:

25 Dwa przynajmniej  elementy tej  rozmowy można  uznać  za  poniekąd teatralne:  gdy  B.  Klich mówi  o  „biurokracji 
carskiej” i opowiada, że na zapisach CVR słychać podczas schodzenia odliczanie parametrów wysokości po angielsku. 
Przypomnę oba fragmenty: 
EK: Nie, ale on zaproponował taką… Znałem go, spotkałem go w Montrealu na takiej konferencji 10-dniowej, ale  
jest to człowiek… bardzo wysoki poziom, ja się od niego uczę bardzo dużo, to jest po prostu menażer. A my jesteśmy  
przygotowani do biurokracji. My robimy biurokrację. Kiedyś będzie więcej czasu, to panu ministrowi powiem, na  
czym to polega. My od razu piętrzymy trudności, pieczątka, podpisy. On mówi: „Żadnych pieczątek. Podpis, data,  
trzeba sobie wierzyć”. I tak jest.
BK:  To  dziwne,  wie  pan,  bo  z  drugiej  strony  na  przykład  wystąpienia  prokuratora  generalnego  i  ministra  
sprawiedliwości sprzed kilku dni…
EK: To znaczy rosyjskiego, rozumiem.
BK: Niech pan posłucha najpierw, ja skończę, dobrze? Wystąpienia naszych, prokuratora Seremeta oraz ministra  
Kwiatkowskiego,  o  udostępnienie  w  ramach  pomocy  prawnej  zawartości  materiałów  źródłowych,  zostały  
odesłane, nieprzyjęte tylko dlatego, że zostały wysłane faksem. W związku z tym musiały być jeszcze raz przesyłane  
drogą… oryginały trzeba było wysłać. Więc to różnie bywa, to znaczy biurokracja carska ma swoje, że tak 
powiem, wpływy w biurokracji Rosji Federalnej i jak ktoś chce, to przełamuje te bariery biurokratyczne,  
jak ktoś nie chce, to nie. Mnie ciekawi też, skoro jesteśmy przy tym wątku, skąd tamta informacja o tym, że on się  
do pana zwróci, bo pan napisał w pierwszym meldunku taką informację, że Morozow się do pana zwrócił, że on  
wystąpi do premiera Tuska, żeby ułatwił panu z nim kontakt.
EK: Nie, nie, nie.
BK: To muszę powiedzieć, że to wydarzenie nie z tej ziemi. Żeby przedstawiciel obcego państwa występował z taką  
inicjatywą  do  przedstawiciela  rządu  polskiego,  że  obce  państwo  będzie  wpływało  na  polski  rząd  w  pańskiej  
sprawie.

 I sprawa zapisów z kokpitu, które zna szef MON, a „akredytowany” nie: 
BK: (...)  ja  w takim razie panu powiem, na podstawie informacji  [szum] wynika z  tego,  że załoga prawie do  
ostatnich sekund była zdeterminowana, żeby to lądowanie wykonać.
EK: Zgadza się.
BK: Że pomiędzy załogą – ku mojemu zdumieniu – w ramach załogi nie było różnicy zdań.
EK: Tego nie wiem.
BK: Że każdy wykonywał swoje czynności,  co jest  dla mnie już zupełnie niewyobrażalne,  do ostatnich sekund.  
Wykonywał w sposób, wydaje się, jak mówią specjaliści, właściwy. Pomimo tego, że ten system ostrzegania o 
zbliżania się do ziemi najpierw sygnalizował wysokość: „ground sixty meters, ground fifty meters,  
ground fourty meters”.
EK: No jeszcze więcej…
BK: …potem zaczął, że tak powiem, wypuszczać komunikaty „pull up, pull up”, a potem się rozdzwonił. Pomimo  
tego, że kontroler lotu sygnalizował w języku rosyjskim to, co już pan opisuje w pierwszej notatce, sygnalizował  
wysokość i sygnalizował, tak, a potem podał komendę „horyzont”.
EK: Ja nie wiem, czy załoga rozumiała, co ta komenda znaczy. To jest podstawowy problem.
BK: Ale też miała sygnalizator w języku angielskim, który sygnalizował w kabinie.
EK: Oczywiście, oczywiście.
BK: Wreszcie po trzecie – „jak” informował na bieżąco pilota o wysokości.
EK: Tej wiedzy nie mam (http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow) 
Sam Krzymowski  zresztą nieco się  dziwi,  rozmawiając  z  „akredytowanym”,  że  ten najpierw nagrywa rozmowę w 
MON-ie, a potem nie wyłącza wcale dyktafonu. Klich tłumaczy to tak:  Musiałem zapomnieć, przez co zarejestrowały  
się nawet odgłosy z łazienki (Moja czarna skrzynka, s. 86). 
Sama zaś historia z dostaniem się tego nagrania do mediów to kolejne kuriozum. Klich zarzeka się, że nic z tym nie  
miał wspólnego i twierdzi, że plik był na jego laptopie w komisji, a „akredytowany” chciał go zrzucić na swój pendrive: 
Być może ręka mi się omsknęła i zamiast wybrać opcję „wyślij do dysku wymiennego”, przerzuciłem je tam, gdzie  
znalazł je Makowski  [ten zaś miał wg Klicha mówić, że znalazł na ogólnodostępnym dysku ministerstwa – przyp. 
F.Y.M.].  Swoją  drogą,  nie  wiem,  dlaczego  on  otworzył  ten  plik  i  go  odsłuchał.  (...)  Następnie  rozpowszechnił  
nagranie  wśród  członków komisji,  tej  resortowej,  i  przekazał  informację  do dyrektor  generalnej,  która  potem  
powiadomiła prokuraturę.

26 Sprawa prok. Przybyła to rzecz na osobne rozważania, tu tylko przypomnę, że w tej sprawie – obok kwestii konfliktu  
między prokuraturą wojskową a cywilną – był wyraźny wątek „smoleński”. Chodziło o wyciek informacji niejawnych 
do  mediów  oraz  o  sprawę  inwigilowania  dziennikarzy  zajmujących  się  śledztwem  (np.  C.  Gmyza)  
(http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/374332,oswiadczenie-plk-mikolaja-przybyla-z-naczelnej-
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O godz. 9.12 szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów otrzymał informację, że  
wydarzyła  się  zdarzenie  lotnicze  pod  Smoleńskiem  [tak  w  oryg.  -  przyp.  F.Y.M.].  
Przystąpił natychmiast do ukompletowania członków zało-, członków komisji i o godz.  
15. 3o wystartował pierwszy samolot z Warszawy z 6 członkami komisji. Po przylocie na  
lotnisko przystąpili  oni  do oględzin miejsca katastrofy,  a w obecności  przedstawicieli  
strony rosyjskiej do... zidentyfikowania rejestratorów parametrów lotu, które były na  
miejscu  katastrofy  –  na  zdjęciu  żółtym  kółkiem  jest  przedstawiony  właśnie  jeden  z  
rejestratorów  [kadry  z  moonfilmu  S.  Wiśniewskiego  –  przyp.  F.Y.M.].  Procedura  ta 
wykonywana  była  zgodnie  z  międzynarodowymi  standardami  i  w  obecności  stron  
polskiej  i  rosyjskiej  zostały  zabrane  z  miejsca  upadku  samolotu,  po  czym  zostały  
spakowane, oplombowane, jak i ze strony polskiej, jak i rosyjskiej plombami i o godz. 22-
giej 10-04 wraz ze specjalistami wytypowanymi członkami komisji polecieli do Moskwy  
celem ich odczytu (...) 

Na  prezentacji  towarzyszącej  tej  opowieści  Benedicta  na  telebimie  wyszczególnione  i 
opisane  są  trzy  momenty  czasowe  (10  Kwietnia):  9.12,  15.30  i  22.00  (tu:  wylot  z 
rejestratorami)  –  tempo  „działań  komisji”  jest  więc  ekspresowe  od  samego  dnia 
„wypadku”.  Ale ta pierwsza godzina: 9.12? Toż to niemalże pół godziny po „katastrofie”, 
prawda? Co także zastanawiające (na co zwracałem uwagę w Zagadnieniach smoleńskich) 
Grochowski,  załóżmy,  że  zawiadomiony  o  tej  9.12  (lub  niedługo  po28),  choć  na  zdrowy 

prokuratury-wojskowej.html), żeby było jeszcze ciekawiej „wojnę prokuratur” rozpętała 7-01-2012 Czerska Prawda 
(http://wyborcza.pl/1,75478,10923033,Prokuratura_wojskowa_szesc_razy_zlamala_prawo.html)  (por.  też 
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/374348,dziennikarze-gazety-wyborczej-o-probie-samobojczej-
prokurtora-przybyla.html oraz  http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/antoni-macierewicz-o-probie-samobojczej-
prokuratora-przybyla-dramat-zwiazany-z-dylematem-moralnym_221464.html). Sam Przybył po spektakularnej akcji 
9-01-2012 podczas wietrzenia pomieszczenia  „w przerwie”  konferencji  prasowej i  po perypetiach szpitalnych,  w  
trakcie  których  udało  mu  się  jeszcze  udzielić  wywiadu  (http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/prokurator-mikolaj-
przybyl-byl-milion-zlotych-za-moja-glowe_221704.html) (por.  też  http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/zbigniew-
girzynski-samobojstwo-prokuratora-byo-zwyka-mistyfikacja_221671.html; 
http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/Slawomir-Jastrzebowski-szczypta-zenady-czyli-policzek-za-
parulskiego_221669.html), miał trafić na obserwację psychiatryczną, a potem przejść w stan spoczynku. 
Inna  przedziwna,  choć  już  zapomniana  pewnie,  bo  wcześniejsza,  „prokuratorska  historia”,  to  był  epizod z  prok. 
Pasionkiem i „agentami USA” - sprawa rozkręcona także przez Czerską Prawdę: 
"Gazeta"  poznała  kulisy śledztwa,  o  którym głośno od piątku:  szef  Naczelnej  Prokuratury Wojskowej  zawiesił  
prokuratora Marka Pasionka nadzorującego śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wszczęto też przeciwko  
niemu postępowanie dyscyplinarne. Poszło, jak się dowiadujemy, o kontakty z dziennikarzami "Rzeczpospolitej" i  
"Naszego  Dziennika",  agentami  USA  i  byłymi  szefami  ABW.  (...)  nie  kontakty  z  dziennikarzami  zaważyły  na  
decyzji,  by  wszcząć  przeciwko  Pasionkowi  postępowanie  dyscyplinarne,  a  śledztwo  przekazać  cywilnej  
prokuraturze,  bo wojskowa cywilowi  Pasionkowi zarzutu postawić  nie może.  Chodzi  o  tajemnicze  spotkanie  7  
czerwca 2010 r.  w warszawskiej  kawiarni  Green Coffee.  Pasionek spotkał  się tam z pracownikami CIA i  FBI,  
stałymi rezydentami w ambasadzie  USA w Polsce.  Skąd to wiadomo? Bo śledczy przesłuchali  agentów. Jeden  
zeznał, że spotkanie umówili Bogdan Święczkowski, b. szef ABW, i b. wiceszef agencji Grzegorz Ocieczek (obydwaj  
pełnili funkcje za rządów PiS). Dopiero w Green Coffee agenci USA zorientowali się, że oprócz Święczkowskiego i  
Ocieczka przyszedł prokurator Pasionek. Gdy usłyszeli od niego, że nadzoruje śledztwo smoleńskie i ma dostęp do  
poufnych informacji,  zaproponowali,  by natychmiast przenieść spotkanie do ambasady USA. Tam Pasionek w  
obecności Ocieczka i Święczkowskiego mówił agentom o śledztwie i pytał, czy mogą sprawdzić kilka koncepcji.  
Amerykański agent zeznał, że chodziło o prawdopodobieństwo rozpylenia sztucznej mgły, sterowanie samolotem  
na  odległość  i  zmianę  transmisji  danych  w  wieży  kontroli  lotów  
(http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,9772107.html) (por.  też  http://stary.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20110614&typ=po&id=po01.txt)  (http://www.rp.pl/artykul/789134,793626-Prokurator-Pasionek-chce-scigac-
ludzi-generala-Parulskiego.html). 
A i  w Moskwie działy się  (lub nie  działy)  cuda-niewida,  przynajmniej  w sierpniu 2010:  Wbrew temu co podały  
niektóre media nie było zagrożenia, że część akt dotyczących katastrofy pod Smoleńskiem mogła zostać skradziona  
podczas włamania do siedziby Komitetu Śledczego w Moskwie. Odział na który napadli nieuchwytni do tej pory  
rabusie zajmował się wyłącznie rozpracowywaniem rosyjskiej mafii http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/rosja-nie-
skradziono-zadnych-dokumentow-w-sprawie-_151839.html. 

27 Grochowski  w  wywiadzie  dla  NDz potwierdza  ten  stan  rzeczy  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20110809&typ=po&id=po15.txt):  O  katastrofie  dowiedziałem  się  drogą  służbową  od  starszego  inspektora  
bezpieczeństwa lotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego o godz. 9.12.

28 Benedict nie mówi wprost, do kogo informacja o tym, że „wydarzyła się zdarzenie lotnicze pod Smoleńskiem” dotarła.  
Nie zapominajmy, że była to sobota w poświątecznym tygodniu i wcale nie jest pewne, czy Inspektorat Bezpieczeństwa 
w ogóle wtedy nad ranem („przed katastrofą”) pracował.
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rozum wydaje się to mało prawdopodobne, wcale nie leci 10 Kwietnia na XUBS – pojawia 
się tam dopiero nazajutrz z grupą specjalistów:  

W  godzinach  popołudniowych  przybyła  duża  delegacja  wojskowa,  to  znaczy  z  
Inspektoratu MON do spraw bezpieczeństwa lotów, około dwudziestu kilku  osób29. Ja 
oczywiście,  który na początku kierowałem całością,  bo czułem się  odpowiedzialny,  że  
ktoś  musi  tutaj  objąć i  te  sprawy organizacyjne załatwiałem, tam dużo ich nie  było,  
przekazałem całość spraw panu Mirosławowi Grochowskiemu – pułkownikowi, szefowi  
tego  Inspektoratu  i  on  zaczął  przygotowywać się  do  działań.  Wtedy  jeszcze  nie  było  
żadnego spotkania.  Spotkanie z  komisją rosyjską,  to znaczy można powiedzieć tak: z  
czapką  –  z  kierownictwem komisji  rosyjskiej  –  było  kolejnego  dnia  to  znaczy  już  w  
poniedziałek. I układ był na tym spotkaniu taki: szefem komisji rosyjskiej był pan generał  
– już zapomniałem, bo później on przestał pełnić tę funkcję, więc nie chciałbym nazwiska  
przekręcić, mam wizytówkę, mam tę informację zapisaną, jego zastępcą był Morozow. I  
identycznie z naszej strony szefem był Grochowski, ja byłem jego zastępcą. 

(http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-
spraw-transportu-lotniczego/). 

 

Czemu  Grochowskiemu,  którego  Klich  „był  zastępcą”,  tak  długo  zeszło,  że  dopiero  po 
południu 11 kwietnia 2010 zjawił się na XUBS? Bo był w Poznaniu30, jak tłumaczy tenże 
sam Klich w swej książce:

Byłem  przekonany,  że  w  kancelarii  premiera  nad  tą  sprawą  głowią  się  zastępy  
prawników i ekspertów. A po drugie, nawet gdyby rząd zdecydował się na załącznik [13 
do  konwencji  chicagowskiej  –  przyp.  F.Y.M.],  zakładałem,  że  akredytowanym 
zostanie Mirosław Grochowski.  Czułem się, jakby mnie ktoś wyrwał z głębokiego  
snu,  nie  wiedziałem,  po co  lecę do  Smoleńska31. Zorganizuję  pierwsze  dni,  
zostanę  kilka  dni,  przyleci  Grochowski,  a  ja  wrócę  do  Polski.  Tak  wtedy 
myślałem.

29 W  notatce  z  11-04-2010  Klich  pisze:  W  godzinach  popołudniowych  przybyła  duża  delegacja  wojskowa,  z  
Inspektoratu MON ds. bezpieczeństwa lotów, około dwudziestu kilku osób bez tłumacza (Moja czarna skrzynka,  
Dokumenty 3).

30 Nawiasem mówiąc, tyle dróg prowadzi do tego miasta, że aż się ciśnie na usta pytanie o genius loci właśnie Poznania 
w historii warszawsko-smoleńskiej.  

31 W tym miejscu  aż  się  prosi  o  przypomnienie  wypowiedzi  Klicha  z  majowego  (2010)  posiedzenia  przed  komisją  
sejmową, gdy przyznaje on otwarcie, że nigdy się nie zajmował badaniem katastrofy samolotu pasażerskiego:  pan 
Morozow, jako człowiek czterdziestokilkuletni, badał już 30 takich katastrof. Więc jest szalenie doświadczony. My  
na szczęcie nie mamy tylu, prawda, i  dobrze,  ale w związku z tym też nie mamy doświadczenia. Ja nigdy nie  
brałem  udziału  w  badaniu  takiej  katastrofy  w  lotnictwie  cywilnym  (to  skorzystam  sobie  i  popiję  wody) . 
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[MK: Dlaczego akurat Grochowski?]

Bo tupolew był wojskowy, a Grochowski to szef Inspektoratu Bezpieczeństwa Lotów w  
MON-ie. 

[MK: On leciał razem z panem do Smoleńska?]

Nie. Urzęduje w Poznaniu i nie zdążył na samolot.

(Moja czarna skrzynka, s. 18)

Wprawdzie  w  Poznaniu  jest  całkiem  pokaźna  baza  lotnictwa 
(http://www.31blot.sp.mil.pl/),  no ale może nie było komu przerzucić Grochowskiego z 
Poznania do Warszawy ani tym bardziej do Smoleńska32. Nie mógł się też pewnie załapać 
na jaka-40 z Klichem o 15-tej, bo ze stolicy Wielkopolski jest szmat drogi do stolicy Polski. 
Ten  ostatni  zaś  (były)  wojskowy,  E.  Klich,  jak  pamiętamy  z  jego  relacji 
(http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-
spraw-transportu-lotniczego/), też (tak jak Parulski) najpierw uzyska informacje z telewizji 

dowiedziałem się  o  katastrofie  z  mediów. Nawet dzwonił  jeszcze syn.  Mówi:  tato czy  
wiesz,  co  się  dzieje?  Włączyłem  TVN  24,  widzę,  co  się  dzieje,  w  związku  z  tym  
natychmiast zacząłem się pakować i jadę do Warszawy, bo wiedziałem, że już może być  
problem  prawny.  Dlaczego?  Dlatego,  że  samolot  jest  samolotem  –  był  –  samolotem  
lotnictwa państwowego. Załoga była wojskowa. W związku z tym dotyczy to lotnictwa  
państwowego,  którego  nie  obejmuje  załącznik  13  do  konwencji  o  międzynarodowym  
lotnictwie  cywilnym  (por.  też  relację  Klicha: 
http://ww2.senat.pl/k7/kom/kon/2011/089on.pdf, s. 11). 

Potem zaś  otrzyma telefon od „menażera”  Morozowa,  choć przecież  badanie  katastrofy 
wojskowego  samolotu  winno  było  być  prowadzone  z  automatu  przez  Grochowskiego 

32 Grochowski tak opowiada: Nie poleciałem do Smoleńska od razu, trzeba było bowiem wszystko zorganizować tu, na  
miejscu, skompletować komisję. Zająłem się tym natychmiast. Pierwszy samolot Jak-40 startował z Warszawy o  
godz. 15.30. Inspektorat ma siedzibę w Poznaniu, wobec czego członkowie komisji wytypowani z Warszawy i okolic  
zgłosili się do tego lotu. Na tej zasadzie udał się do Smoleńska pan Edmund Klich - on sam zresztą wcześniej do  
mnie dzwonił i zgodnie z zasadami współpracy komisji uznałem, że może być jej członkiem. Jak mówi procedura, to  
szef  Inspektoratu  proponuje  skład  komisji  do  każdego  zdarzenia  lotniczego,  a  minister  go  zatwierdza  swoją  
decyzją. Wylecieliśmy ok. godz. 16.30 z Poznania do Warszawy. Pogoda w Smoleńsku była nieodpowiednia, wobec  
czego o godz. 20.00 podjąłem decyzję, że lecimy nazajutrz rano. I tak się stało.  
(http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt).
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właśnie,  czego  zresztą  Klich  w  swych  późniejszych  wspomnieniach  (Moja  czarna 
skrzynka), jak cytowałem wyżej, nie kryje33. Jako jednak „zastępca” Grochowskiego zaczął 
wnet Klich stawać się „liderem” całej ekipy (wracam znowu do relacji sejmowej z 6-05-
2010), na którym spoczywa oko samego cara Putina:

z naszej strony szefem był Grochowski, ja byłem jego zastępcą. Bo ja mu powiedziałem,  
jeśli chcesz, ty nie znasz, jeśli to będzie procedowane do tego aneksu 13 ja znam ten aneks  
dobrze. Ponieważ wojsko nie działa według tego załącznika, więc on przystał na to, że ja  
będę jego zastępcą, wsparciem. I tam od razu wyszła sprawa liczby akredytowanych.  
Pan  płk  Grochowski  poprosił,  żeby  akredytowano  ze  strony  polskiej  siedmiu  
przedstawicieli.  No to  jest  oczywiste  niezgodne z  załącznikiem,  bo  załącznik  13  jasno  
mówi, że (...) może być jeden pełnomocny akredytowany  (...). 

No i Rosjanie, strona rosyjska nie bardzo chciała przystać ze zrozumiałych względów. Ja  
wtedy  podniosłem  sprawę,  że  –  właściwie  oni  też  już  nie  procedują  zgodnie  z  
załącznikiem 13, bo jeśli chodzi o załącznik 13, to raczej wskazanie jest, że powinien być  
ktoś ze strony cywilnej, z komisji cywilnej. No i na tym się zakończyło to spotkanie. 

W kolejny  dzień –  to  był  poniedziałek  – a  i  kolejny dzień godzina 13.00,  tj.  wtorek,  
trzynastego – przepraszam – o godzinie 12.00 podchodzi do mnie pan Morozow i mówi:  
pan premier Putin zaprasza, no nie mówi się pan w języku rosyjskim tylko jest wy czy  
ciebie, no jest  to taka forma, jak w angielskim, mówi zaprasza ciebie na konferencję  
prasową do Moskwy na trzecią. Ja mówię, jak na trzecią? Przecież jest dwunasta. Chyba  
że jakiś samolot, może przelecę się jakimś Tu-22 albo coś i  to wtedy można, prawda?  
Wszystko możliwe jest, szczególnie w tak mocnym państwie. No i od razu zadzwoniłem  
do  pana  ministra  Grabarczyka,  bo  coś  tutaj  ja  za  wysoko  zaczynam  gdzieś  być  
postrzegany, prawda? (...) Aha i Morozow mi mówi od teraz ja jestem szefem34. 

33 Ciekawostką natomiast jest to, co się dzieje, gdy Grochowski spotykają się w końcu z Klichem na XUBS (w niedzielę, 
11  kwietnia):  Od razu podszedłem do Grochowskiego i  mówię: „Mirek,  teraz ty jesteś  szefem, więc wszystko ci  
przekazuję. To i to jest zrobione, rejestratory poleciały do Moskwy. Jeśli chcesz mnie zostawić, mogę ci doradzać w  
sprawie trzynastego załącznika [do konwencji chicagowskiej – przyp. F.Y.M.]”. Kiwnął głową i pierwsze, co zrobił,  
to  kazał  przygotować walizy z łącznością szyfrowaną i  radiotelefony.  Żeby to  wszystko uruchomić,  
musiał jednak czekać na zgodę Rosjan. [M. Krzymowski: - Dostał ją?] Tak. Kłopot mieliśmy tylko z jedną rzeczą.  
Prosiłem Rosjan o przepustki, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się po lotnisku, w końcu to wojskowy teren.  
Morozow od razu odpowiedział,  że  nie będzie chodzenia samopas. Jeśli  gdzieś chcemy iść,  mamy to  
zgłaszać, i będziemy chodzić z miejscowymi oficerami.  Rosjanie od początku działali w pełni świadomie  
(Moja czarna skrzynka, s. 26). 
Ta szyfrowana komunikacja działać będzie najprawdopodobniej tylko do 15 kwietnia 2010 (vide pismo Klicha do D. 
Tuska,  zamieszczone w części Dokumenty (s. 10-12) w owej książce),  a  więc raptem cztery dni:  Szanowny Panie 
Premierze, proszę o kontakt, bo dzieją się wokół badania wypadku rzeczy szczególne ze strony polskiej. Do tej pory  
nikt nie ma akredytacji. Zabierana jest nagle, nie wiadomo z jakiego powodu łączność kryptograficzna. Ni[e] mam  
możliwości działania (...). 

34 Ruscy  więc  „mianują”  Klicha  na  „akredytowanego”  i  co?  I  właśnie  nic  (jeśli  chodzi  o  polską  stronę):  Dzień  po 
wideokonferencji wchodzę na odprawę. Gen. Siergiej Bajnietow [szef ruskiej wojskowej komisji badającej wypadki 
lotnicze  –  przyp.  F.Y.M.] odczytuje  rozporządzenie  prezydenta  Dmitrija  Miedwiediewa  o  powołaniu  cywilnej  
komisji  pod  przewodnictwem  premiera  Władimira  Putina.  Ten  z  kolei  wydał  odpowiednie  rozporządzenie  o  
badaniu katastrofy przez MAK, w którym komisją techniczną miał kierować Aleksiej Morozow. Wyszło więc na to,  
że szefem całej komisji cywilnej został premier Putin, a u nas co? Zostaliśmy ja z Mirosławem Grochowskim, i  
jeszcze nie wiadomo było,  kto jest  szefem. Odprawa trwa, Morozow przedstawia mnie jako akredytowanego i  
mówi swoim, że od tej pory kontakty z Polakami mogą się odbywać tylko za moim pośrednictwem. Widać, że ich  
maszyna ruszyła pełną parą, a u nas?  Cisza, nikt z Warszawy się do mnie nie odzywa. [I teraz uwaga – 
przyp.  F.Y.M.]  Dopiero  w  czwartek  przyszedł  faks  z  dwiema  decyzjami  ministra  obrony  Bogdana  Klicha:  o 
powołaniu polskiej  komisji  pod moim  kierownictwem i  nominacji  wszystkich jej  członków  – a  
razem  było  nas  dwadzieścia  jeden  osób  –  na  akredytowanych.  Ten  papier  pokazał,  że  nasz  rząd  
całkowicie się pogubił  i niczego nie rozumiał. (...) Po pierwsze, jakie prawo miał do mnie minister Klich? Żadnego –  
nie  jestem  jego  pracownikiem.  Decyzje  w  mojej  sprawie  powinien  podejmować  minister  infrastruktury  albo  
premier. Poza tym załącznik mówi o jednym akredytowanym, a nie o dwudziestu jeden (...) (Moja czarna skrzynka, 
s. 36-37). 



Grochowski zresztą, gdy już pojawi się w Smoleńsku, podejmuje decyzje, z których sam 
Klich niewiele rozumie (lub udaje, że nie rozumie): 

We wtorek przed południem Grochowski kazał wszystkim polskim badaczom podpisać  
zobowiązanie  mówiące,  iż  nasze działania są całkowicie utajnione i  nikt pod  
żadnym pozorem nie może niczego ujawniać ani komentować na zewnątrz.  
Doszło  nawet  do  małego  nieporozumienia,  bo  w  notatce,  którą  podpisywaliśmy,  
powoływano się na jakiś dokument, którego nie załączono.  Powiedziałem, że  
nie  podpiszę,  dopóki  nie  zobaczę  tego dokumentu.  Później  okazało  się,  że  dotyczy  on  
rozporządzenia ministra obrony, ale dla świętego spokoju się podpisałem.

Do Grochowskiego i innych wojskowych jeszcze wrócimy35.

I co robi E. Klich? Idzie z tym dziwnym faksem do Rusków: Zabrałem ten papier i poszedłem do Morozowa. Wziął,  
tylko  tak  ogólnie  popatrzył.  Najpierw  miało  być  sześciu  akredytowanych,  teraz  było  dwudziestu  jeden.  
Odpowiedziałem, że to decyzja ministra, a nie moja. Zresztą minister Klich i tak dał się potem ograć. (...) Na liście  
członków polskiej komisji moje nazwisko było na pierwszym miejscu, więc co zrobili Rosjanie? Uznali, że ja jestem  
akredytowanym, a reszta to moi doradcy. Poinformowałem o tym ministra i tak już zostało (s. 37-38). 
Zostało na niedługo, bo przecież pod koniec kwietnia 2010 powstanie nowa/stara komisja pod przewodem Millera. 

35 Choć w tym miejscu można jeszcze zacytować taki fragment  Mojej czarnej skrzynki (s. 68). Krzymowski mówi:  W 
swoim dzienniku [nie jest on częścią książki; oprócz „wywiadu-rzeki” są tylko załączone różne notatki i dokumenty – 
przyp.  F.Y.M.] zanotował  pan: „Grochol  i  spółka  założyli  sobie,  że  wszystko zwalą  na  Ruskich”,  „jako swoją 
państwową misję traktują udowodnienie Rosjanom, że to ich wina”.  Dlaczego? Klich odpowiada:  Ich 
zachowanie tak wyglądało. Nie wiem tylko, czy to była ich inicjatywa, czy może raczej takie instrukcje  
dostawali z Ministerstwa Obrony i z wojska. Mnie takie podejście irytowało, bo Rosjanie szybko musieli się  
zorientować, w co nasi grają. (...) Z wojskowymi Rosjanie nie chcieli rozmawiać, a ze mną – tak. Może widzieli we  
mnie współpracownika i liczyli, że ja im wszystko odpuszczę. A ja po prostu zbierałem dane. 



5. Radiowęzeł garnizonowy – biały szum i strzępy przekazu. Unplugged 

To  oczywiście  nie  wszystko  i  nie  wszyscy  w  historii  warszawsko-smoleńskiej.  Jedni 
wojskowi mają 10 Kwietnia włączone telewizory, inni zaś jakby nie. Dość późno telewizję 
włącza  sobie  Centrum  Operacji  Powietrznych  zajmujące  się  monitorowaniem  lotów 
specjalnych z 10 Kwietnia36. Perypetie COP to już taka część przekazu smoleńskiego Radia 
Erewań,  że niestety,  „całości  materiału”  nie  ma,  po prostu nie ma w sferze  publicznej. 
Dysponujemy  wyłącznie  tymi  strzępami,  które  ujawniły  „cywilne”  media 
(http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-
Bialorusi/;  materiał  z  listopada  2010,  o  czym  należy  pamiętać)  (por.  też 
http://freeyourmind.salon24.pl/294090,czas-na-nowa-narracje).  Zapewne  publikacje  te 
pojawiły się wyłącznie z tego powodu, by się dziennikarze mogli pośmiać, jak to COP „nie 
wiedział o katastrofie”, nie zaś po to, by ujawnione zostały szczegóły wszystkich rozmów w 
tejże instytucji na określonej, newralgicznej przestrzeni czasu – tak by ukazał się szerszy 
obraz ówczesnej sytuacji w wojsku. 

36 W „raporcie Millera” (s. 86-87) jest napisane wyraźnie:  Do zakresu obowiązków Centrum Operacji Powietrznych  
(COP)  należało  m.in.  monitorowanie  przelotów  samolotów  oznaczonych  jako  WAŻNY  poprzez  zbieranie  i  
analizowanie  informacji  dotyczącej  lotów,  monitorowanie  czasów  startów  i  lądowań  statków.  Powietrznych 
oznaczonych  jako  WAŻNY.  Zgodnie  z  zapisami  „Instrukcji  organizacji  lotów  statków  powietrznych  o  statusie  
HEAD” § 4 ust. 1 w zakres obowiązków starszego dyżurnego operacyjnego COP (SDO COP) wchodzi nadzór nad  
działalnością podległych sił  i  środków wojskowych w zakresie zabezpieczenia lotu statku powietrznego o statusie  
HEAD w polskiej przestrzeni powietrznej. 
To ostatnie określenie sugerowałoby, że poza granicami Polski monitorowanie lotów specjalnych nie zachodzi. 
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„Komisja  Millera”,  która,  jak  z  dumą  opowiadał  jej  szef  w  sierpniu  2011  zaraz  po 
zakończeniu przez nią arcyżmudnych prac (http://www.rp.pl/artykul/695503.html), miała 
możliwość  nawet  przegrzebania  rozmaitych  bumag  Układu  Warszawskiego  (w  trakcie 
„badań katastrofy”,  zaznaczam)37,  akurat do stenogramów z COP się nie dogrzebała.  W 
związku z  tym,  w swej  obszernej  dokumentacji  zamieściła  np.  kolejną  wersję  „zapisów 
rozmów z  kokpitu”  PLF 101  i  rozszerzoną wersję  barwnych „zapisów rozmów z  wieży” 
XUBS, natomiast żadnej wersji  zapisów rozmów z COP (ani  tym bardziej  z  EPWA) nie 
załączyła.  

(w prawej kolumnie fragment enigmatycznej wypowiedzi Millera38 na posiedzeniu senatu 8-06-2010; całość stenogramu 
tu: http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/057/57sten1.pdf)

Tak to bywa z wojskowym radiowęzłem, że nie nadaje on wszystkiego i nawet to, co nadaje 
od czasu do czasu, nie jest dostępne dla wszystkich; a ponieważ sprawą „badań komisji” 
zajmował się  ostatecznie39 szef  MSWiA i  to  cywil,  to do części  „papierów” najwyraźniej 

37 Choć nie do wszystkich. Część znich, jakimś warszawsko-smoleńskim cudem znalazło się we fragmentach w  Białej  
Księdze  (http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf).  Klasyczny  przykład  to  treść  tego  pisma: 
Pismo  mjr.  P.  O.,  Szefa  Sekcji  Planowania  i  Ewidencji  Pionu  Szkolenia  JW  2139  do  Szefostwa  Służby  Ruchu  
Lotniczego  RP  z  dn.  31  marca  2010  r.  [tu  zdumiewający  przypis  nr  26:  W  nagłówku  pisma  omyłkowo data:  
31.04.2010  r. -  przyp.  F.Y.M.] dot.  przelotów  JW.  2139  w  dniu  07.04.2010  r.  oraz  10.04.2010  r.  po  trasie  
Warszawa – Smoleńsk – Warszawa. W związku z zapewnieniem przez d-cę eskadry o zaplanowanie [tak w tekście!  
– red.] załóg posługujących się językiem rosyjskim na w/w przeloty samolotów, proszę o anulowanie zamówienia  
„liderów” po w/w trasie. Jednocześnie podtrzymujemy prośbę o przesłanie aktualnych danych dotyczących lotniska  
SMOLEŃSK. 
Czyżby więc „błąd w datowaniu” dokumentu stanowił ślad kolejnej aktywności „fachowców wojskowych” zajmujących 
się twórczą reprodukcją rozmaitych bumag już „po katastrofie”?

38 Inną z mało znanych wypowiedzi Millera jest ta z 11-06-2010 z posiedzenia komisji sejmowych: Czy państwo sobie  
wyobrażają,  że  komisja  Federacji  Rosyjskiej  mogłaby  zakończyć  to  badanie  raportem  różniącym  się  od  
standardów  międzynarodowych,  że  mogłaby  wysłać  taki  raport  do  wszystkich  krajów,  które  ratyfikowały  
konwencję  chicagowską?  Przecież  to  byłoby  ośmieszenie  się  Federacji  Rosyjskiej.  Kto  byłby  odbiorcą  raportu  
dwustronnego?  Strona  rosyjska  i  strona  polska.  Nie  byłby  to  dokument  międzynarodowy 
(http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf, s. 22).

39 Po Grochowskim i po E. Klichu. Ten ostatni tak wspomina zmianę formuły KBWL LP:  Wykiwali mnie koledzy z  
komisji,  tej  starej,  której  przewodniczyłem  w  ministerstwie.  Kiedy  tworzono  komisję  smoleńską  pod  
przewodnictwem ministra Millera, ja już byłem w Moskwie. W tym czasie ktoś od ministra zadzwonił do naszego  
sekretariatu w resorcie i poprosił o wskazanie kandydatów. Listę przygotowali Maciej Lasek i Agata Kaczyńska –  
zgłosili m.in. Targalskiego i Fydrycha, którzy byli ze mną w stolicy. No i oczywiście samych siebie oraz Stanisława  
Żurkowskiego. Mnie trochę zdenerwowało to, że lista powstała bez mojej wiedzy. A chyba wypadało zapytać mnie  
o  zdanie,  w  końcu  to  ja  byłem przewodniczącym  (Moja czarna skrzynka,  s.  99).  Temat  perypetii  przeróżnych 
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dotrzeć się nie udało – i to nie tylko w neo-ZSSR, lecz właśnie w Polsce. Może też się nie 
chciało komisji  do  nich  dotrzeć,  a  może  nie  miało  się  dotrzeć40.  Nieopublikowanie 
stenogramów  COP  to  nie  jedyna  wszak  zagadka.  Kolejną  stanowią  przecież 
nieopublikowane stenogramy z zapisami z jaka-40, ale i one nie zamykają listy „braków”. 
Nie ma też stenogramów z zapisami rozmów w wieży lotniska Jużnyj w Smoleńsku, a ona 
także  tamtego  dnia  funkcjonowała,  co  łatwo  dostrzec  nawet  w  tych  bumagach,  które 
komisja  raczyła  upublicznić.  Nie  ma  stenogramów  z  drugiej  wieży  na  XUBS  (tej 
zachodniej).  Listę  więc  można  ciągnąć,  ale  czy  ktokolwiek  się  tym  choć  odrobinę 
przejmuje? Na pewno nikt z „komisji Millera”, która ostatnio nawet zapowiedziała jakiś 
restart  i  „zwalczanie  kłamstw  smoleńskich” 
(http://wyborcza.pl/1,75478,13074466,Dosc_klamstw_smolenskich.html).  Ekspercka 
telenowela najwyraźniej nie ma jeszcze definitywnego końca. 

komisji, to znowu coś, czym można by zapełnić całą książkę, zainteresowanych odsyłam w tym miejscu do artykułu  
Ryszarda Lubasa O raporcie MAK – słowo odrębne (Lotnictwo, nr spec. 14 (2011), s. 14-19), gdzie Lubas pisze (s. 15):  
To, że zaprezentowany raport MAK otrzymał tytuł „Raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego” nie znajduje  
odzwierciedlenia ani w aktach normatywnych wydawanych przez władze Rosji,  ani w decyzjach wydawanych  
przez władze polskie. W tym kontekście działania publiczne przewodniczącej MAK, pani generał T. Anodiny, jej  
oświadczenia i  rezentacje  czy też  ich brak są prawnie obojętne,  ponieważ nie  reprezentowała  ona stanowiska  
Komisji  Państwowej  kierowanej  przez  premiera  W.  Putina.  Można  wręcz  stwierdzić,  że  waga  dowodowa  jej  
oświadczeń byłaby w hipotetycznym procesie sądowym sprowadzona wyłącznie do jej prywatnych ocen. 
Por. też wypowiedzi Millera:  
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/5D58AA5F938C649BC125781E004BBF81/$file/83_a_ksiazka.pdf 
(posiedzenie z 19-01-2011, a więc parę dni po ogłoszeniu „raportu MAK”). Pamiętając też o tym, że w wywiadzie dla  
Rzeczpospolitej (http://www.rp.pl/artykul/695503.html)  Miller  miał  w  sierpniu  2011  przyznać,  że  lista  braków 
ogłoszonych w Uwagach do raportu MAK jest aktualna, można by się pokusić o stwierdzenie, że i konkluzja z tychże 
uwag  zachowuje  aktualność:  strona  polska  wnosi  o  ponowne sformułowanie  przyczyn  i  okoliczności  wypadku  
samolotu  Tu154M  (...) (http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf,  s.  148).  I  być 
może tak się kiedyś zacznie nadzwyczajna rewizja dotychczasowego śledztwa.  

40 Jakieś światło na te mroczne zakamarki rzucają wspomnienia „akredytowanego”: [Polscy – przyp. F.Y.M.] wojskowi  
ukrywali dokumenty nie tylko przed Rosjanami, ale także przed Polakami. Bogdanowi Fydrychowi nie chcieli np.  
wydać  dokumentów  związanych  ze  sprawami  ruchowymi dotyczącymi  lotu  tupolewa.  On  sam chciał  je  sobie  
przejrzeć,  nawet  nie  miał  zamiaru pokazywać ich Rosjanom  (Moja czarna skrzynka,  s.  72).  Czyżby chodziło  o 
zobrazowania radarowe z polskiej przestrzeni powietrznej? To by była historia dopiero. Oczywiście nie tylko Fydrych 
napotykał  blokady  –  także  sam  Klich  –  i  to  nie  tylko  ze  strony  wojskowych,  lecz  i  MSZ-u.  Wziąłem  notatkę 
Grochowskiego  [dotyczącą rezygnacji przez 36 splt z ruskich liderów na pokładach statków specjalnych w lotach z 
kwietnia 2010 – przyp. F.Y.M.], przesłałem ją ambasadorowi Jerzemu Bahrowi i chciałem drążyć temat. Byłem  
dobrej  myśli,  bo  wyjeżdżając  ze  Smoleńska,  widziałem  się  z  ambasadorem.  Robił  dobre  wrażenie,  taki  
dystyngowany  dyplomata.  W  sprawie  lidera  odpisał  mi  jednak  bardzo  ogólnie.  Gdy  poprosiłem  o 
szczegóły, odpowiedział, że ma polecenie, by nie przekazywać mi informacji. Posłałem w tej sprawie pismo  
do ministra Radosława Sikorskiego, ale niczego nie wskórałem. A szkoda, bo Morozow był bardzo zainteresowany  
wyjaśnieniem  rezygnacji  z  lidera (Moja  czarna  skrzynka,  s.  104-105;  por.  też 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf,  s.  82:  w  wypracowaniu  decyzji  o  całkowitej  
rezygnacji z liderów, zrealizowanej następnie przez 36 splt, uczestniczył m.in. G. C. z Ambasady RP w Moskwie).
Jak wcześniej w rozmowie z Krzymowskim wyjaśnia Klich: Gdyby w tupolewie był lider, do katastrofy pewnie by nie  
doszło, bo on nie dałby się zabić. Szybko dogadałby się z Pawłem Plusninem, że widzialność jest poniżej dwustu  
metrów, i powiedziałby naszym: „Chłopaki, nie macie czego tu szukać. Uciekamy stąd.” To, że takiego człowieka  
zabrakło,  obciążało  obie  strony,  a  rosyjską  nawet  bardziej,  bo  to  tamtejsze  przepisy mówią,  iż  podczas  
lądowania na wojskowym lotnisku w samolocie musi być lider. Oczywiście, Polacy z niego zrezygnowali,  
ale dlaczego Rosjanie nie powiedzieli: „Nie chcecie lidera? To nie będzie lądowania.  Lećcie sobie do Witebska 
czy do Moskwy”. Zgadzając się na lot bez lidera, złamali swoje przepisy (Moja czarna skrzynka, s. 103-104). 
Por. też wypowiedź J. Najdera na posiedzeniu komisji sejmowych 11-06-2010: Jeśli chodzi o kwestię nawigatorów,  
18  marca  br.  36.  pułk  przekazał  do  placówki  zapotrzebowanie  na  realizację  wizyty  zagranicznej,  obejmujące  
również  obecność  nawigatora.  W dniu 24 marca  br.  zostało  to  przekazane stronie  rosyjskiej.  31  marca  br.  w  
oficjalnym piśmie szefostwo służby ruchu lotniczego wycofało się z zapotrzebowania na nawigatorów. Przypomnę,  
że w dwóch przypadkach wizyt ubiegłorocznych: we wrześniu pana ministra Czumy i w kwietniu pana marszałka  
Komorowskiego  na  pokładzie  samolotów  również  nie  było  nawigatorów  
(http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf,  s.  23).  Por. 
też  na  temat  „smoleńskich”  negocjacji  z  Ruskami  przedstawicieli  MSZ  już  od  3-04-2010: 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf, s. 58.  
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            (jedna z wczesnych „rekonstrukcji” w Fakcie)

Wracając do COP. Oczywiście, jeśliby przyjąć za prawdę to, że instytucja ta nie miała wtedy 
bladego pojęcia ani o tym, co wyleciało z EPWA, ani kiedy, ani dokąd, ani co się z tymi  
specjalnymi statkami stało, ani kto był na tym czy innym pokładzie – to należałoby przyjąć 
po  prostu,  że  to  nie  COP  monitorował  te  przeloty41. Nie  COP  był  w  kręgu 
wtajemniczenia. Jeśli nie COP, to co? Ten, kto zna odpowiedź na to pytanie, jest zarazem w 
posiadaniu  drogocennego  klucza  do  wielu  „warszawsko-smoleńskich”  depozytów 
(http://freeyourmind.salon24.pl/461314,depozyty-i-depozytariusze)42. 

Zresztą, gdy dotyka się problemu „łączności z załogą PLF 101”, to w wojskowym radiowęźle 

41 Por.  też  przywoływany  już  wywiad  z  gen.  Czabanem:  Centrum Hydrometeorologii  Sił  Wojskowych  RP  nie  ma  
obowiązku informowania załogi w locie. To należy do dyżurnego operacyjnego Centrum Operacji Powietrznych  
(http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-
ladowac,1473958,6914).  Por.  też  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/gen-czaban-edmund-klich-jest-
niewiarygodny,132001.html 

42 Por. też uwagę świadka A. Macierewicza na posiedzeniu ZP:  Ja mogę tylko dodać do tego, że państwo macie do  
dyspozycji  instrukcję,  tzw.  instrukcję  HEAD,  która  została  wprowadzona  zarządzeniem  ministra  obrony  
narodowej z 9-06-2009 i która konsumowała wszystkie inne dotychczas obowiązujące w tej materii przepisy, także  
porozumienie kancelarii z 2004 r. i inne szczegółowe przepisy - i zbierała je wszystkie razem zarówno problemy  
(...) związane z przyznawaniem samolotu, jak i wszystkie szczegóły; i ona zawiera w jednym z punktów polecenie,  
by taki lot był monitorowany przy pomocy specjalnej radiostacji, która jest tam wymieniona i opisana w tej (...)  
instrukcji.  Więc  obowiązek  jest,  za  to  jak  był  realizowany  to...  (http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-
przesluchanie-sasina).  Na  konferencji  z  20-04-2010  prok.  Szeląg  nie  chce  udzielać  informacji  na  temat  SKW  i  
ewentualnych  relacji  między  danymi  zdobytymi  przez  SKW  a  pracami  NPW 
(http://www.polityczni.pl/seremet,_ustalenia_bed%C4%85_czasochlonne,audio,51,4935.html).
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iskrzy  tak  bardzo,  że  nie  słychać  nic  lub  prawie  nic.  Z  dokumentacji  „komisji  Millera” 
dowiedzieć się możemy np., że prognoza pogody dotycząca XUBS dotarła na EPWA, ale 
nikt jej załodze PLF 101 nie przekazał43. 

Tu warto zatrzymać się na chwilę przy godzinie przekazywania wiadomości z XUBS przez 
załogę  PLF  031.  Jeśliby  wierzyć  danym  oficjalnym,  to  jest  to  blisko  pół  godziny  po 
wylądowaniu jaka-4044.  Czemu z takim opóźnieniem? Nie wiadomo. Z kolei w pierwszej 

43 Oczywiście była jeszcze informacja z Mińska (o złej pogodzie na XUBS), przy czym, jak na to już niejednokrotnie 
zwracałem uwagę na blogu i w Czerwonej stronie Księżyca – jeśliby trzymać się „stenogramów” CVR, to moskiewska 
kontrola obszaru w ogóle nie podejmuje z załogą PLF 101 żadnej konwersacji na temat ewentualnej zmiany planów w  
związku z nielotnymi warunkami na smoleńskim wojskowym lotnisku. 
Najciekawszym kwiatkiem w dokumentacji KBWL LP (a propos kwestii łączności z załogą PLF 101) jest chyba ten 
pochodzący z „raportu Millera” (s. 198): DML 36 splt [dyżurny meteorolog lotniska – przyp. F.Y.M.] miał obowiązek  
przedstawić załodze samolotu Tu-154M prognozę starszego synoptyka CH SZ RP. Starszy synoptyk (...) opracował  
prognozę na przelot i lądowanie samolotu Tu-154M i przekazał ją DML 36 splt.  Mimo to DML 36 splt opracował  
samodzielnie dokumentację lotniczo-meteorologiczną, w tym swoją wersję prognozy na przelot samolotu Tu-154M  
na lotnisko SMOLEŃSK i o godz. 04:10 wręczył ją nawigatorowi samolotu  [skan tego dokumentu jest podany w 
Załączniku  6  na  s.  2/9  –  przyp.  F.Y.M.].  Komisja  stwierdziła,  że  w  dokumentacji  lotniczo-meteorologicznej  
przygotowanej na przelot przez DML nie wykorzystano wszystkich dostępnych danych, a także wprowadzono dane  
już nieaktualne. DML prawdopodobnie nie przejrzał najnowszych depesz i nie zauważył istotnej informacji o mgle i  
niskich chmurach zawartej w prognozie TAF dla lotniska MOSKWA-WNUKOWO. W rozmowie z Komisją na 
temat  zmiany  prognozy CH  SZ  RP  [tenże  –  przyp.  F.Y.M.]  DML  nie  potrafił  uzasadnić  przyczyny 
swojego postępowania. Czy nie jest to kolejna historia „nie z tej ziemi”?

44 Podczas prezentacji „rozmów z wieży w Smoleńsku” ppłk. R. Benedict powie, opisując sytuację związaną z przylotami 
„Wosztyla” i „Frołowa”: Jak-40, który zgłosił się o 6.53 nad lotniskiem, dostaje informacje pogodowe, które są ró-
żne..., które uzyskuje również ił-76. W bardzo krótkich odstępach czasowych. I tak o 6.54 do iła-76 kierownik lotów  
przekazuje informację: zachmurzenie 0,3, widać 4 [km – przyp. F.Y.M.]. Po dwóch minutach ta sama informacja –  
wydawało się, że powinna być ta sama informacja – jak-40 dostaje informację, że jest bezchmurnie i widać 4 km.  
Obserwując pogodę, że pogarsza się i wykonuje się to dosyć dyna-, dynamicznie, podejmują decyzję na wieży, że  
należy wystawić reflektory, które wspomagają... pilota w obserwacji lotniska, tzw. APM-y. W ustawieniu na układ  
dzienny. Czyli stoją po lewej i po prawej stronie pasa, oświetlając tzw. bramkę. Nerwowa systuacja, która wynika z  
deficytu czasu, powoduje, że na wieży przechodzi się na język nieparlamentarny, żeby przyspieszyć wystawienie  
tych APM-ów. O godz.  7.07 do jaka przekazuje się informację,  że widzialność jest  1500m. Po niecałej  minucie  
informacja do iła-76 mówi, że widzialność jest tylko 1000. Sytuacja taka nasuwa jedno tylko sformułowanie: czy  
dane te są faktyczne i czy realne z rzeczywistością. Niemożliwe jest,  aby tak szybko, w tak dynamiczny sposób  
zmieniała się pogoda.  
Pomijając już nieco zawiłą składnię, jaką się posługuje Benedict, to spostrzeżenie, iż niemożliwe są tak szybkie zmiany  
pogody, wydaje się pochodzić z nieco innego języka aniżeli cała pozostała frazeologia tej jego wypowiedzi.  Jeśliby  
bowiem dane pogodowe związane z XUBS były zafałszowane, to należałoby też z dużą ostrożnością podejść do innych  
danych „strony rosyjskiej”. Zakładając jednak (hipotetycznie), że faktycznie tak błyskawicznie zmieniłaby się pogoda 
nad smoleńskim Siewiernym, to przecież załoga Wosztyla natychmiast po wylądowaniu powinna zaalarmować EPWA, 
czyż nie? I gdyby to lądowanie PLF 031 zaszło faktycznie (wg oficjalnych danych) o godz. 7.15, to przekazana na  
Okęcie  informacja mogłaby być (przez tamtejszych kontrolerów) wprost  do załogi  PLF 101,  który (wg oficjalnych 
danych)  stał  jeszcze  na  płycie  lotniska  (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-
okecie-warszawa). 
Jako  dowód,  że  pogoda  była  tak  fatalna,  „komisja  Millera”  na  swej  prezentacji  „dialogów z  wieży  szympansów” 
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notatce, jaką do Tuska wysyła E. Klich, przylot jaka-40 usytuowany jest czasowo koło... 
7.26 pol. czasu:

O godz. 9.26 [rus. czasu – przyp. F.Y.M. ]  [warunki  meteorologiczne]  są  następujące: 
zachmurzenie pełne 10/10 – stratus, podstawa 100m, widzialność 1 km. W tym czasie  
9.26.  ląduje  Jak-40.  W  trakcie  lądowania  KL  [kierownik  lotów  –  przyp.  F.Y.M.] 
stwierdził, że samolot nad progiem, według jego oceny, samolot był 10-15m za wysoko.  
W  związku  z  tym  wydał  komendę  przejścia  na  drugie  zajście.  Załoga  decyzji  nie  
wykonała  i  wylądowała.  O  godz.  9.10.  KL  nawiązał  łączność  z  samolotem  Ił-7645,  
któremu podał następujące warunki do lądowania: widzialność 1200m (w dokumentacji  
stacji meteorologicznej od godz. 9.00. do godz. 9.26. nie ma żadnych zapisów o takim  
widzialności). Przy pierwszym podejściu widzialność była 1200m i samolot przeszedł na  
2  zejście.  Przy  drugim  podejściu  widzialność  pogorszyła  się  do  800m  (mgła)  i  po  
nieudanej  próbie  lądowania samolot  został  skierowany na lotnisko w Twerze.  Próby  
lądowania samolotu Ił-76 były po lądowaniu samolotu Jak-40 (czas ten dokładnie nie  
jest  w  tej  chwili  znany.  Po  odlocie  samolotu  Ił-76  z  KL  nawiązała  łączność  
załoga jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i  
KL  nie  wydał  zgody  na lądowanie.  O  godz.  9.40.  warunki  atmosferyczne  były  

pokazała jednak kadry z mgielnego dokumentu S.  Wiśniewskiego z...  „podejściem iła-76” (tj.  „samolotem tylko w  
zarysie” wg Benedicta – podobnie zresztą wypowie się moonwalker na posiedzeniu ZP z jego udziałem), ale... nie z  
podejściem jaka-40, prawda? Benedict opowiada o podejściu „Wosztyla” i zmieniających się dynamicznie warunkach 
atmosferycznych, ale nie jest ono udokumentowane przez polskiego montażystę, mimo że miało być w niedługim 
odstępie czasu w stosunku do pierwszej próby lądowania „Frołowa” (http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow). 
Wydaje mi się zresztą,  że  dźwięk z wieży „przelatującego iła”  jest dość krótki  w stosunku do tego ciągnącego się 
podczas „przelotu iła” przed oknem hotelowym moonwalkera, zaś reakcje szympansów wyglądają na nieudolny teatr. 
W tym miejscu  jeszcze  zacytuję  fragment  wypowiedzi  Wiśniewskiego  z  telewizyjnej  audycji  Kwadrans  po  ósmej 
(nadanej dzień po przesłuchaniu polskiego montażysty przez wojskowych prokuratorów, w programie brali też udział  
G. Sobczak i płk T. Pietrzak), ponieważ moonwalker odpowiada na pytanie o „4 podejścia do lądowania”: 
z tego akurat, co ja słyszałem w międzyczasie, bo kamera stała sobie w oknie, ja tam miałem pracę w tym miejscu –  
prawdopodobieństwo, że bym nie słyszał, że samochód podlat-  [tak w oryg. F.Y.M.], podchodził do lądowania ze  
cztery razy, jest niewielkie. Tym bardziej, że jak przecież samolot ląduje, a jest to odległość, mówię, około 400-
500m, raczej jest to wątpliwe, tym bardziej, że... w takiej mgle, wiadomo, przecież mgła jako gęste środowisko  
dobrze rozprowadza dźwięk, tak więc prawdopodobieństwo, że był więcej, było więcej niż jedno podejście jest mało  
prawdo-,  a  tym  bardziej  nie  upieram  się  przy  tym.  Trzeba  przeanalizować  te  moje  materiały,  które  miałem  
możliwość  nakręcić.  Ale  z  tego,  co  pamiętam,  bo  od  momentu...  wylądowania  pierwszego  samolotu  
kamera cały czas pracowała w oknie i  ja nie przypominam sobie,  żebym słyszał...  głos silnika  
lądującego  czy  podchodzącego,  czy  próbującego  podchodzić  samolotu.  Bo  to  jednak  słychać,  nie  
oszukujmy się.
W ten sposób polski montażysta sprawia nam kolejną niespodziankę. Jakże to bowiem po wylądowaniu „pierwszego 
samolotu”  nie  było  słychać  żadnych  podejść?  Co  w takim razie  z  mgielnymi akrobacjami  iła-76?  Przypomnę,  że  
wywiad z Wiśniewskim „pod bramą” XUBS nadawany jest w TVP Info po raz pierwszy o 10:47, ale na pewno nagrany 
jest  dużo wcześniej.  I  moonwalker mówi m.in.:  myślałem, że to jakiś pusty samolot (...),  no bo wiem z  
[TVP] Info, że niby to prezydencki samolot, ale chyba raczej nie było tam 70 czy iluś osób .  Zaś ta 
właśnie  TVP  Info  już  od  paru  minut  informuje  o  132 ofiarach  „katastrofy”  (por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/04/medytacje-smolenskie-8-132.html),  a  Siezieniewski  po 
wywiadzie z moonwalkerem mówi o godz. 10:50: To był Sławomir Wiśniewski, montażysta TVP, który jako jeden z  
pierwszych znalazł się na miejscu... zdarzenia. To właśnie dzięki niemu mamy zdjęcia. Pełne emocji wypowiedzi  
naszego kolegi. Nie dziwimy się. Wówczas, kiedy filmował, kiedy... po raz pierwszy patrzył na to, co się dzieje, nikt  
jeszcze nie spodziewał się, że...  to tak ogromna tragedia: 132 osoby...  prawdopodobnie,  według ostatnich, dość  
wiarygodnych, na pokładzie, na pokładzie także Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska i wiele znakomitości polskiego  
życia politycznego i społecznego. Zastanawiamy się, jak to jest możliwe? (...)
Wiśniewski o pustym samolocie, zaś Siezieniewski o 132 ofiarach. Czy nie jest to smoleńskie Radio Erewań? (Por. też  
http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/206187/)        

45 W związku z tym iłem-76 Grochowski zwraca uwagę na jedną zagadkową rzecz: ambasada zwróciła się z pytaniem o  
aktualne  karty  podejścia  i  dostała  odpowiedź,  że  te  z  2009 r.  są  aktualne.  Dopiero komisja  stwierdziła,  że  w  
międzyczasie  zostały  wydane  NOTAM-y,  które  mówiły  o  wycofaniu  części  środków  nawigacyjnych.  Nawet 
załoga  rosyjskiego  Iła-76  o  nich  nie  wiedziała,  bo  pytała  o  możliwość  lądowania  z  drugiego  
kierunku.  Odpowiedziano  jej,  że  tam  nic  nie  ma!  W  Polsce  przed  zmianą  ustroju  informacje  o  środkach  
radionawigacyjnych  też  nie  były  powszechnie  dostępne  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20110809&typ=po&id=po15.txt). Nie chodzi, rzecz jasna, o uwagę sugerującą jakoby w neo-ZSSR nie doszło do 
zmiany ustroju,  tylko o historię z ruskimi lotniczymi depeszami dotyczącymi danego lotniska, które nie są znane 
ruskiej lotniczej załodze chcącej lądować na tym lotnisku. Możliwe więc, że owe unikatowe NOTAM-y (opublikowane 
w „raporcie MAK” na s. 60) powstały już „po katastrofie” na potrzeby radzieckich badań. 

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/206187/
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/04/medytacje-smolenskie-8-132.html
http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow


następujące: zachmurzenie 10/10 przez chmury stratus o podstawie 80m, widzialność  
800 przy mgle.   

(Moja czarna skrzynka, Dokumenty 11)

To lądowanie „Wosztyla” (wedle danych z notatki Klicha) o godz. 7.26 pasowałoby mniej 
więcej do tej 7.45 jako godziny zawiadomienia o złej pogodzie46... no ale nie zgadzałoby się z 
wersjami późniejszymi, a zwłaszcza z mgielnym sitcomem Wiśniewskiego, na którym o tej 
mniej  więcej  (tu  o  7.25,  wedle  wziętych  z  sufitu  wyliczeń  moonwalkera)  godzinie  miał 
podchodzić ił-76:

Z pewnością  też  widzialność (1  km) podana przez  meterologa i  przywoływana wyżej  w 
notatce Klicha, nie jest tą, którą jest zobrazowana na powyższym kadrze. 

 

46 Biorąc pod uwagę jeszcze cyrk z kołowaniem, jaki PLF 031 robił na XUBS. Jednakże w „raporcie Millera” (s. 200) 
historia  wygląda  tak:  kontroler  WPL  36  splt  –  po  wylądowaniu  samolotu  Jak-40  na  lotnisku  SMOLEŃSK 
PÓŁNOCNY o godz. 05:17, przez prawie 30 min od planowanego czasu lądowania nie żądał od załogi 
podania zaobserwowanego w rejonie lotniska stanu WA [warunków atmosf. - przyp. F.Y.M.]. Uzyskane od 
załogi około godz. 05:50 informacje o tych warunkach przekazał DML 36 splt dopiero o godz. 06:32, po interwencji  
dyżurnego synoptyka CH SZ RP. Pytanie więc, czy pogoda była tak fatalna, czy też mimo fatalnej pogody Wosztyl nie 
informował na czas ludzi w 36 splt, czy też kontrolera nie obchodziła pogoda na XUBS, bo wiadomo było, że tam PLF 
101 nie poleci.



Jak czytamy w „raporcie Millera” (por. skan poniżej, warto też zwrócić uwagę na przypis 
133),  o  godz.  7.45  PLF  101  już  miał  być  poza  polską  przestrzenią  powietrzną,  stąd 
powiadomić załogę PLF o sytuacji na XUBS można było wykorzystując telefon satelitarny 
lub łączność HF.

Ta koincydencja (wiadomość ma dotrzeć na EPWA, gdy już z załogą nie mogą się połączyć 
drogą radiową służby ruchu lotniczego) wygląda zastanawiająco, lecz nie przywiązywałbym 
do  niej  większej  wagi,  jako  że  trudno  tu  mówić  o  jakichś  twardych  danych  i 
udokumentowanych  (wiarygodnie)  kwestiach.  Ciekawostką  jednak  w  tym  właśnie 
kontekście jest dana, która figuruje w tymże samym „raporcie Millera”, związana właśnie z 
połączeniami  dokonywanymi  za  pomocą  telefonu  satelitarnego.  Jak  widać  ze  skanu 
poniżej,  chwilę  po  przekazaniu  tej  wieści  pogodowej,  jakieś  połączenie  satelitarne  jest 
wykonane (o godz. 7.46.59, a więc blisko 2 minuty później)47 

47 Natomiast  godzina  8.21  pasowałaby  do  połączenia  L.  Kaczyńskiego  z  J.  Kaczyńskim,  pozostawałby  zaś  problem 
połączenia I. Tomaszewskiej z mężem o godz. 8.19: Ten telefon, który otrzymałem o 8.19 w sobotę 10. kwietnia, nie  
był  jej.  Był  to  pewnie  satelitarny telefon pana prezydenta  -  mówi  w "Faktach" Jacek  Tomaszewski.  Dodał,  że  
rozmowa nie trwała długo. - Powiedziała mi tylko: jestem w samolocie. Ja na to zadałem pytanie: Dopiero teraz?  
Przecież mieliście startować o siódmej. Ona już nie odpowiedziała mi na to pytanie, w tle słyszałem jakieś głosy i to  
wszystko.  No  i  oczywiście  nie  dostałem  SMS-a  z  komunikatem:  orzeł  wylądował  -  mówił  Tomaszewski. 
(http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html).  Jeśli  informacje  zamieszczone 
w „raporcie  Millera” byłyby prawdziwe,  to  Tomaszewska nie  dzwoniłaby z  tego telefonu, którego użył  Prezydent.  
Skoro  telefonowała,  to  musiały  zajść  jakieś  nietypowe  i  zapewne  niepokojące  okoliczności,  o  których  chciała 
zawiadomić męża. Do dziś jednak nie znamy dokładnych danych dotyczących tego właśnie połączenia (skąd i z jakiego 
aparatu telefonowano).

http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html


jak  zaś  wiemy  z  prac  ekspertów,  nie  ma  śladu  w  rozmowach  w  kokpicie,  po  takim 
połączeniu.  Inne  oficjalne  kwiatki  związane  z  łącznością  (znajdujące  się  w  „raporcie 
Millera”)  to  wyłączenie  radiostacji  awaryjno-atowniczej  (por.  przypis  35  na  skanie 
powyżej)48.

48 Na s. 73 „raportu Millera” możemy jeszcze przeczytać: Decyzję o dalszej eksploatacji samolotu bez ARM-406P podjął 
Szef Sekcji Techniki Lotniczej (STL) 36 splt, który do czasu rozwiązania problemu przez zakład remontowy zalecił  
wykonywanie lotów z wyłączoną radiostacją ratowniczą (tu przypis 44 o treści: W przypadku zaistnienia wypadku 
tego  samolotu  w  trudno  dostępnym  terenie  lub  nad  akwenem,  brak  radiostacji  ratowniczej  automatycznie  
wysyłającej  sygnał  pozwalający  na  jego  lokalizację  mógłby  poważnie  utrudnić  lub  wręcz  uniemożliwić 
prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej.).  Wyłączenie radiostacji ELT nie miało wpływu na prowadzenie  
akcji poszukiwawczo-ratowniczej w dniu 10.04.2010 r.
„Komisja Millera” podaje te informacje bez jakiegokolwiek komentarza, więc i my nie powinniśmy się dziwować tymi 
dziwnościami.



Wracamy znów do Centrum Operacji  Powietrznych.  Z tych strzępków dialogów w tejże 
skrytej  (10  Kwietnia)  w  cieniu  instytucji  (http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-
monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/)  też  co  nieco  daje  się  wszak 
„wyzyskać”49,  choć nic na temat komunikatu o terrorystycznym zagrożeniu. Oto o godz. 
8.52 (jeśli wierzyć tymże danym) jeden z oficerów mówi: póki co rozmawiałem z BOR-em.  
BOR na razie  nie  ma żadnej  informacji.  Ja tu  poleciłem,  żeby Okęcie…  (no i  niestety 
dalszego  ciągu  tej  wypowiedzi  brak).  Jest  też  wcześniej  wymiana  zdań  na  temat 
nieczynnego Witebska, przy czym informacja ta ma pochodzić od „poprzednika”: Witebsk 
powiedział  mi  poprzednik,  że  jest  nieczynne.  (...)  No,  tak  mi  powiedział  poprzednik. 
Pytanie  zatem,  kiedy  nastąpiła  w  COP-ie  zmiana  oraz,  jaką  wiedzę  o  przelotach  miał 
„poprzednik”. Podobne pytanie można postawić ws. kontrolerów z Okęcia, ale to jak na 
razie informacje „poza zasięgiem”50. 

(wypowiedź na posiedzeniu dwóch komisji sejmowych 11-06-201051)

W Białej Księdze ZP pojawia się wątek kooperacji między BOR-em52 a COP-em, lecz są to 

49 Tak jak i  z ustaleń „komisji  Millera”.  Na skanach przywoływanych a propos informacji  „Wosztyla”  o pogodzie na 
XUBS pojawia się informacja o tym, że zmiana kontrolera (kontrolerów?) na EPWA nastąpiła o „około” godz. 8 rano.  
Przyjmując, że dyżur pełniony był w godz. 6-8, to jeszcze inni ludzie mogli dyżurować w godz. 4-6.

50 Śladowe dane występują w dokumentacji „komisji Millera” (Załącznik 6, Zabezpieczenie meteorologiczne, s. 7), gdzie 
jest wzmianka o przesłuchaniach kontrolerów: DML [dyżurny meteorolog lotniska – przyp. F.Y.M.] 36 splt przekazał  
o godz.  06.32,  uzyskany od załogi  samolotu Jak-40 przez kontrolera (krl)  TWR 36 splt,  stan WA na lotnisku:  
widzialność  2  km  przy  zamgleniu  i  chmury  stratus  o  podstawie  60  m.  Komisja  na  podstawie  wys łuchania 
kontrolerów WPL (tu przypis 3:  Obu kontrolerów – zdającego i przyjmującego w dniu 10.04.2010 r. o  
godz. 06.00 dyżur) ustaliła, że kontroler miał wcześniej te informacje (około 05.45), ale nie przekazał ich DML 
36 splt.

51 http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf   
52 Na temat  działań BOR (w kontekście  „Smoleńska”)  oficjalnie  wiadomo bardzo  niewiele.  Por.  wypowiedź  gen.  P.  

Bielawnego  z  czerwca  2010:   Została  zorganizowana  grupa  rekonesansowa,  która  23  marca  wyjechała  do  
Smoleńska i  Moskwy w celu przygotowania wizyty.  W rekonesansie uczestniczyli  funkcjonariusze BOR, którzy  
zajęli się sprawami bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy z Federalną Służbą Ochrony. Ustaliliśmy wszystkie zasady  
dotyczące bezpieczeństwa wizyty pana premiera  w dniu  7  kwietnia i  pana prezydenta  w dniu  10 kwietnia.  5 
kwietnia wyjechała grupa przygotowawcza do przygotowania obu wizyt. Ponadto, na mój wniosek,  
pan generał wysłał dodatkowe siły w dniu 7 kwietnia do zabezpieczenia wizyt.  25 marca wpłynął  
meldunek dowódcy ochrony pana prezydenta o wyjeździe pana prezydenta wraz z małżonką do Smoleńska i o  

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf
http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/


dość skąpe dane i w generalnym stylu „nikt nic nie wie”:

COP więc kontaktuje się z BOR „około 8.30” ws. smoleńskich warunków atmosferycznych, 
ale już nie z PLF 101, który (wedle oficjalnej narracji, zaznaczam) miałby o tej godzinie 

składzie delegacji.  24 marca wpłynął  meldunek oficera odpowiedzialnego za zabezpieczenie byłego prezydenta  
pana Ryszarda Kaczorowskiego. 
Od tego momentu  na  moje  polecenie  została  zawiązana teczka  zadaniowa,  w której  gromadziliśmy wszystkie  
dokumenty oraz plany ochronne związane z wizytą. 24 marca została ona rozpoczęta, a 19 kwietnia zakończona.  
Drogą niejawną wysyłaliśmy pisma do ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej w celu ustalenia szczegółowego  
zakresu  ochrony,  do  czego  obliguje  nas  instrukcja  działań  ochronnych.  Wystosowaliśmy  także  pisma  do  
ambasadora  RP  w  Republice  Białorusi,  do  dyrektora  zespołu  organizacyjnego  prezydenta  RP  pana  Janusza  
Strużyny,  do  dyrektora  protokołu  dyplomatycznego,  do  dyrektora  szefa  sztabu  Komendy  Głównej  Straży  
Granicznej  i  do dowódcy  36.  pułku specjalnego.  Wszystkie  pisma,  do  których  wysłania  jesteśmy zobligowani,  
zostały  przez  nas  wysłane.  Nie  pominięto  żadnego  pisma.  Teczkę  zatwierdziłem  osobiście  do  realizacji.  
Wyznaczyliśmy  funkcjonariuszy  grupy  ochrony  osobistej  pana  prezydenta,  pani  prezydentowej,  byłego  
prezydenta, którzy mieli realizować zadania w dniu 10 kwietnia.  
(http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf,  s.  7).  Z  kolei 
J.  Najder  na  tymże  posiedzeniu  dodaje:  Od  dnia  5  kwietnia  do  7  kwietnia  w  Smoleńsku  przebywała  grupa  
przygotowawcza przed wizytą pana premiera Tuska. 9 kwietnia nastąpił przyjazd grupy przygotowawczej przed  
przyjazdem pana prezydenta. Funkcjonariusze BOR, którzy przylecieli 7 kwietnia, pozostali do 11 kwietnia. Ci sami  
funkcjonariusze  dokonali  oceny  zabezpieczenia  wizyty  pana  premiera  i  pana  prezydenta.  Było  to 3 
funkcjonariuszy (s.  9).  Co  już  brzmi  jak  opowieści  dziwnej  treści  (por.  też  na  temat  relacji  borowców 
http://freeyourmind.salon24.pl/402171,opowiesci-dziwnej-tresci;  oraz  http://wpolityce.pl/wydarzenia/31143-
kolejny-koziol-ofiarny-akt-oskarzenia-wobec-pawla-bielawnego-bylego-wiceszefa-bor-trafil-do-sadu-bielawny-
niedawno-otrzymal-awans-generalski). 
Ktoś, kto robiłby sobie nadzieje, że w biuletynie (nr 3839/VI kad.) z posiedzenia sejmowych komisji z czerwca 2010 
pozna odpowiedzi na wiele pytań, byłby w błędzie. Biuletyn ten to „klasyka” dokumentacji „smoleńskiej” - mnóstwo 
stawianych  kwestii  (zawieszonych  w  próżni),  tyrady  poszczególnych  parlamentarzystów  –  i  brak  jakichkolwiek 
konkretnych ustaleń. Posiedzenie zwyczajnie się urywa, jakby „nie było czasu” na dyskusję z zaproszonymi gośćmi.  
Pojawia się wprawdzie wypowiedź gen. M. Janickiego dotycząca „miejsca katastrofy” (s. 24):  Czy funkcjonariusze  
BOR wykonywali zdjęcia? Jest kilka zdjęć zrobionych przez funkcjonariuszy BOR. Podczas przesłuchania  
w prokuraturze sami zgłosili to panu prokuratorowi i obecnie wszystkie zdjęcia znajdują się w rękach prokuratury.  
Nie ma innego miejsca znajdowania się zdjęć – nie wiadomo jednak, czy to na serio, czy nie. Czyżby rzeczywiście 
tylko kilka zdjęć zrobili funkcjonariusze BOR na XUBS? Ciekawostką natomiast w biuletynie jest stwierdzenie Millera, 
przyznającego, iż brano pod uwagę opcję z ocenzurowaniem pierwszej wersji „stenogramów CVR”: 
Państwo poruszyli szereg ważnych spraw, które – moim zdaniem – prowadzą do szukania prawdy i które chcę od  
razu wyjaśnić. Najpierw podnoszą państwo kwestię stenogramu z 2 maja, a dlaczego nie z 2 czerwca czy  z 31 
maja, bo wówczas strona polska ten stenogram odzyskała. Otóż nie ma innego stenogramu. Oczywiście,  
że praca po stronie międzypaństwowego komitetu lotniczego trwa, ale to nie jest powód, aby ta instytucja wydała  
kolejny dokument. Członkowie komitetu są w toku prac, a nie na etapie końcowym. Długo zastanawialiśmy się, czy  
stenogram  podać  do  publicznej  wiadomości,  ze  względu  na  wymienione  nazwiska  i  na  przytoczone  słowa.  
Rozważaliśmy, czy nie poddać stenogramu cenzurze przed opublikowaniem, omijając fragmenty,  
które nie mają znaczenia z punktu widzenia szukania przyczyny wypadku. Wiedzieliśmy, że gdybyśmy 
sobie pozwolili na takie ograniczenie treści w celu ochrony możliwości identyfikacji niektórych fragmentów co do  
autora wypowiedzi, to państwo powiedzieliby nam, że to nie jest w ogóle żaden dokument, tylko to, co chcieliśmy  
podać do wiadomości, bo „prawda się od nas oddala”, a „im dalej, tym gorzej”. Musieliśmy podać do wiadomości  
pełny zapis, czym niektórych zszokowaliśmy. W praktyce międzynarodowej tak się nie robi. Gdyby nasza dyskusja  
publiczna była inna, to nie musielibyśmy tego robić (s. 20).
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lecieć gdzieś z wolna między ASKIL a XUBS53.  BOR z „centrum kierowania” dzwoni do 
BOR na EPWA, a tam stwierdza się, że maszynę przejął nadzór rosyjski i nasza kontrola  
lotów nie ma z nią łączności. I nieco dalej pojawia się informacja (niestety bez dokładnego 
wskazania godziny),  jakoby COP już  koło 8.50 miał  jakieś  wieści  o  możliwym wyborze 
zapasowego lotniska, ale dopytywał BOR o szczegóły. Bezskutecznie. Natomiast parę minut 
później szef ekipy „katyńskiej” C. Kąkolewski ma telefonować z kolei do Warszawy, chcąc 
dowiedzieć  się  czegoś  o  problemie  z  lądowaniem  samolotu  (skan  poniżej).  Przy  okazji 
dowiadujemy się o kolejnej „zmianie dyżurnego” (w kolejnej instytucji), tym razem właśnie 
w BOR-ze w „centrum kierowania”, która to zmiana miała zajść o godz. 7. 

53 Por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/10/ZS-FYM-3.pdf oraz  dyskusję  pod  wpisem  arturba: 
http://arturb.salon24.pl/282326,czas-lotu-warszawa-smolensk . W „raporcie Millera”, w którym w przypisie 140 na s. 
245  dowiadujemy  się,  że  [g]ranica  strefy  bliższej  lotniska  SMOLEŃSK  PÓŁNOCNY  wynosi  60  km  od  środka 
lotniska. Punkt ASKIL znajduje się w odległości 70 km od lotniska, jest też taki opis tego, co się miało dziać 
między ASKIL a XUBS: 
Podczas  zniżania  lot  był  wykonywany  zgodnie  z  planem  do  punktu  nawigacyjnego  ASKIL.  Odnosząc  się  do 
złożonego planu lotu po punkcie ASKIL, lot powinien być kontynuowany do punktu RALOT. Kurs zawarty między 
punktami ASKIL i RALOT wynosi 076 stopni. Po przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 zmienił kurs na 
050,  a  dowódca  statku  powietrznego  zgłosił  się  zgodnie  z  poleceniem  MOSKWA  KONTROLA  na  łączność  z  
KORSAŻEM, przekazując,  że wykonuje lot z kursem na dalszą radiolatarnię i zniża się  do 3600 metrów. Analiza  
zachowanych danych FMS wskazuje,  że załoga już  wcześniej zaprogramowała taką  trasę  (od punktu ASKIL do 
DRL1  [tu  przypis  128:  Nazwa  punktu  zdefiniowanego  przez  załogę  w  FMS  odpowiadała  położeniu  dalszej  
radiolatarni na kierunku 079 na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY (a więc od zachodu – przyp. F.Y.M.)], co było 
sprzeczne ze złożonym wcześniej planem lotu oraz otrzymywanymi poleceniami z organów ruchu 
lotniczego. Radiolatarnia ta nie pracowała,  ponieważ  została wyłączona z  eksploatacji  (...).  ATC nie wydało 
zgody na zmianę trasy, więc działanie załogi było naruszeniem przepisów lotniczych. Dodać tu należy, że samolot  
nie osiągnął wysokości lotu 3600 m (zgodnie z zezwoleniem). Zniżanie zostało zatrzymane na wysokości 3706 m i  
stan taki trwał  od godz.  6:23:49 do 6:25:48 (2 min), mimo że o godz.  6:23:42 dowódca przekazał  do KORSAŻA 
informację,  że z kursem na dalszą radiolatarnię zniża się do wysokości 3600 m. Brak osiągnięcia nakazanej 
wysokości był kolejnym odstępstwem od zasad ruchu lotniczego i może świadczyć o braku współpracy 
załogi (s.  220).  To  pytanie  stawiałem  już  w  Zagadnieniach  „smoleńskich” (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/10/ZS-FYM-3.pdf)– czy to więc zapis „lotu Protasiuka”? Tego wątku (tj. sfałszowanego zapisu 
FMS-a – wgranego najprawdopodobniej podczas przelotu innej załogi, przelotu połączonego z manewrem touch and 
go w  okolicach  XUBS)  tu  jednak  szerzej  sprawy  nie  analizuję,  gdyż  koncentrują  się  wokół  niej  Zagadnienia 
„smoleńskie”. Pozostaje na razie otwartym pytanie, czy takiego zdublowania lotu (i wgrania danych z nim związanych) 
dokonałaby polska załoga, czy ruska – i z czyjego polecenia.
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6. Radio Erewań – kanały szyfrowane

W historii warszawsko-smoleńskiej tak już niestety jest, że więcej nie wiemy niż wiemy, co 
dodatkowo dowodzi,  iż  spora  część  autentycznego  przekazu  z  10  Kwietnia  pozostaje  w 
formule top secret54, a przecież miałoby dojść do zwykłego lotniczego wypadku i to z winy 
nieuważnych, ignorujących zagrożenia i ostrzeżenia, pilotów. 

54 Por.  debatę  parlamentarną  z  29-04-2010 
(http://www.polityczni.pl/sejm_o_tragedii_smolenskiej,audio,56,4970.html;  wystąpień  B.  Klicha  i  E.  Kopacz  tu 
jednak nie ma; por. stenogram:  http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/d43880e41ebf5310c125771500009ffd/
$FILE/65_b_ksiazka.pdf) i wystąpienia: Tuska, Cichockiego i Millera. 
Tu zacytuję  jedynie  fragmenty.  Tusk:  Zwróciliśmy się o pomoc międzynarodową w jednym z przypadków, gdy  
mogła ona przynieść nam pewne informacje. Nie widzę żadnych przeszkód, aby korzystać z pomocy ekspertów  
międzynarodowych. Minister Miller wie, że ma tutaj pełną swobodę działania, również jeśli chodzi o korzystanie  
lub obecność przy jego osobie albo w komisji ekspertów NATO-wskich czy międzynarodowych. Przyjmuję wszystkie  
inne  sugestie  dotyczące  np.  map  NATO-wskich.  Nie  jestem specjalistą  w tym zakresie,  ale  przyjmuję  to  z  jak  
najlepszą wolą,  tzn.  przekażę także te informacje,  które wynikają z  państwa pytań, do prowadzących sprawę  
instytucji (s. 133), 
Cichocki:  (...)  od  samego  początku,  kiedy  tylko  informacja  o  tragicznej  katastrofie  dotarła  do  Polski,  służby  
odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa podjęły wszelkie niezbędne działania, współpracując na gruncie RCB i  
Centrum Antyterrorystycznego  (s.  138).  (...)  krótka  odpowiedź,  jeżeli  chodzi  o  sprawy  związane  ze  zdjęciami  
satelitarnymi NATO. Jak państwo wiecie, NATO nie posiada własnych satelitów, satelity posiadają poszczególne  
kraje  natowskie.  Służby  podległe  Ministerstwu  Obrony  Narodowej  skorzystały  z  możliwie  najszybszego  trybu  
otrzymania  zdjęć  satelitarnych  od  jednego  z  krajów  natowskich  i  takie  zdjęcia  zostały  nam  niezwłocznie  
przekazane  po  skierowaniu  tej  prośby do tego kraju.  Zatem takimi  zdjęciami  strona polska  dysponuje  i  jeżeli  
zaistnieje taka potrzeba, również zostaną one udostępnione prokuratorom czy komisji. Tak więc nie korzystaliśmy  
z kanału natowskiego, bo trwałoby to pewnie parę tygodni, tylko od razu zwróciliśmy się do kraju, który posiada w  
tej kwestii ogromne kompetencje i możliwości, i niezwłocznie taka prośba została zrealizowana – te zdjęcia zostały  
przekazane. Chciałbym też powiedzieć, że tym krajem oczywiście były Stany Zjednoczone. Obecnie trwa wizyta  
ministra  spraw  zagranicznych  pana  Sikorskiego  w  USA.  Wczoraj  minister  odbył  również  spotkanie  z  
kierownictwem CIA oraz NSA, czyli głównej służby dysponującej satelitami Stanów Zjednoczonych, i także miał  
okazję wyrazić podziękowania za pomoc (s. 139), 
Miller:  Nasze  poszukiwanie  współpracowników  do  badań  nie  obejmuje  tylko  Polaków.  Mamy  wstępną  zgodę  
również  przedstawicieli  spoza Polski,  z  Europy, z organizacji  międzynarodowych, którzy wyrażają swoją chęć  
udziału w naszych pracach w roli ekspertów (s. 136). 
Na  styczniowej  debacie  sejmowej  (2011),  odbywającej  się  już  po  publikacji  „raportu  MAK”, Tusk  wypowie  tę 
zagadkową, przypominającą kalambur, frazę: Ja wówczas nie miałem i dzisiaj nie mam wątpliwości, że dla Polski  
lepiej  znać  prawdę  i  nie  mieć  wojny  niż  nie  znać  prawdy  i  mieć  wojnę  
(http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/5D58AA5F938C649BC125781E004BBF81/$file/83_a_ksiazka.pdf,  s. 
47). Dylemat wszak powinien być sformułowany inaczej – zwykle to poznanie prawdy (np. o jakiejś zbrodni) prowadzi 
do wojennych reperkusji, wiążących się np. z odwetem za coś dokonanego przez wroga. Jeśli zaś poznanie prawdy nie 
prowadzi do wojny, to znaczy, że wróg może być trzymany na wodzy w jakiś specyficzny sposób. Nie wiem, czy można 
iść tak daleko w interpretacji tej frazy Tuska, że założenie o zamachu w Smoleńsku (np. w postaci wysadzenia czy  
zestrzelenia samolotu) byłoby tą nieprawdą, która musiałaby prowadzić do wojny – jednakże wydaje mi się, że gdyby 
samolot z prezydencką delegacją został podczas podchodzenia do lądowania zniszczony za pomocą aktu wojennej 
agresji, to NATO nie tylko by o całej sytuacji wiedziało, lecz i odpowiedziałoby zbrojnym kontratakiem na neo-ZSSR i  
nie bawiono by się w żadne „badanie katastrofy”. 
Ktoś może powiedzieć, dlaczego w takim razie nie widzieliśmy kontrataku NATO po uprowadzeniu polskiej delegacji, 
tylko właśnie (parodniowe w gruncie rzeczy) badania  nieistniejącej katastrofy? Odpowiedziałbym, że  na razie  nie 
wiemy,  jak  wyglądały  dramatyczne  wydarzenia  z  10  Kwietnia,  gdyż  objęte  jest  to  najwyraźniej  wysoką  klauzulą 
tajności. Jakiś drobny ślad działań zbrojnych może stanowić ten komentarz zamieszczony 10-04 o 9.30 na jednym z  
forów,  (a  którego  screen można  znaleźć  tu:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-
61.pdf, s. 10) o treści: mieszkam przy granicy z białorusią i latają jakieś samoloty i helikoptery pełna mobilizjacja  
armii!! (pisownia oryg.). Innym śladem może być wypowiedź przywoływana przez p. H. Wassermann w filmie Lista 
pasażerów: Wiesz, staruszko, tak mówił do mnie, może być niebezpiecznie (ta wypowiedź, co do planowanej wizyty w 
Katyniu, miała paść z ust min. Z. Wassermanna w czwartek 8-04-2010).    
Cichocki, jak cytowałem wyżej w tym przypisie, nieco półgębkiem wspomina w sejmie (a propos 10-04) o Centrum 
Antyterrorystycznym  (http://www.abw.gov.pl/palm/pl/113/62/Centrum_Antyterrorystyczne_CAT.html). 
Przypomnę (ze strony CAT),  czym się ta instytucja zajmuje:  CAT funkcjonuje w systemie całodobowym 7 dni w  
tygodniu.  Służbę  w  nim  pełnią,  oprócz  funkcjonariuszy  ABW,  oddelegowani  funkcjonariusze,  żołnierze  i  
pracownicy  m.in.  Policji,  Straży  Granicznej,  Biura  Ochrony  Rządu,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Wywiadu  
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Celnej. Realizują oni zadania w ramach kompetencji  
instytucji,  którą reprezentują.  Ponadto z  Centrum Antyterrorystycznym aktywnie współpracują inne podmioty  
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Wieść  dziennikarska  niesie  (tak  przynajmniej  ustalili  M.  Krzymowski  i  M. 
Dzierżanowski)55, że już o godz. 8.42 (10 Kwietnia) Wosztyl ma dzwonić z XUBS na EPWA, 
informując o Zdarzeniu. Treści tego telefonu ani jakiegoś potwierdzenia, że doszło do takiej 
rozmowy (materialnego w postaci nagrania lub formalnego w postaci  raportu po takim 
połączeniu) nie znamy. Dysponujemy ponownie (który to już raz) tylko czyjąś ustną relacją, 
co do wiarygodności której nic nie wiemy. Załóżmy jednak roboczo, że faktycznie doszłoby 
do  takiego  połączenia,  mimo  że  sam  Wosztyl  o  nim  za  bardzo  w  swych  nielicznych  i 
lakonicznych wywiadach nie mówił56.

uczestniczące  w  systemie  ochrony  antyterrorystycznej  RP,  takie  jak  Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa,  
Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych,  Państwowa  Straż  Pożarna,  Generalny  Inspektor  Informacji  Finansowej,  
Sztab Generalny Wojska Polskiego,  Żandarmeria Wojskowa itp.  Istotą systemu funkcjonowania CAT ABW jest  
koordynacja  procesu  wymiany  informacji  między  uczestnikami  systemu  ochrony  antyterrorystycznej,  
umożliwiająca wdrażanie wspólnych procedur reagowania w przypadku zaistnienia jednej z czterech kategorii  
zdefiniowanego zagrożenia:  zdarzenia terrorystycznego zaistniałego poza granicami Polski mającego wpływ na  
bezpieczeństwo RP i jej obywateli; zdarzenia terrorystycznego zaistniałego na terenie Polski mającego wpływ na  
bezpieczeństwo RP i  jej  obywateli;  uzyskania  informacji  o  potencjalnych  zagrożeniach  mogących wystąpić  na  
terenie Polski i poza granicami RP; uzyskania informacji dotyczących prania pieniędzy lub transferów środków  
finansowych mogących świadczyć o finansowaniu działalności terrorystycznej. 
Jeśliby więc w CAT pracowali ludzie mający trochę oleju w głowie, a nie jest to chyba przesadne założenie, to jedną z  
form  rozpoznania  sytuacji  w  Smoleńsku  (przed  10-tym  Kwietnia)  byłoby  zdobycie  z  wyprzedzeniem  zdjęć 
satelitarnych lotniska,  gdy Ruscy zaczęli  uniemożliwiać polskiej stronie dokonanie rekonesansu XUBS. Gdyby zaś 
takimi  zdjęciami  dysponowano,  wiedziano  by,  że  Ruscy  szykują  „miejsce  katastrofy”.  Por.  też 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-61.pdf s. 12, komentarz ze smoleńskiego forum 
dotyczący 9 kwietnia 2010. 

55 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/biae-plamy-smolenskie.html  :  -  Tak,  słucham  –  słuchawkę  
podniósł wojskowy kontroler lotów porucznik Piotr Lauks. Była 8.42. Trzy kwadranse wcześniej służbę przekazał  
mu kapitan Tomasz Wiak, który mimo że był już po służbie, siedział jeszcze na Okęciu.
-  Tu  sto  pięćdziesiąt  cztery  chyba  się  rozbił  –  powiedział  głos  w  słuchawce.  Nie  zdążył  dodać  nic  więcej,  bo  
połączenie się zerwało. To był porucznik Artur Wosztyl, dowódca Jaka-40, który godzinę wcześniej przyziemił na  
Siewiernym (godzinę? - a zdawało mi się, że o 7.15 – przyp. F.Y.M.). Lauks odłożył słuchawkę i spojrzał na Wiaka.
- Tu sto pięćdziesiąt cztery chyba się rozbił – powtórzył mechanicznie słowa Wosztyla. Wiak chwycił za telefon i  
zaczął nerwowo wybierać numer służbowy Jaka-40. Robił to kilkakrotnie, ale cały czas było zajęte. Członkowie  
załogi jaka nie odbierali, nie odpowiadał też telefon satelitarny tupolewa. Po chwili oddzwonił Wosztyl: tupolew  
zderzył  się  z  ziemią,  nie  doleciał  do pasa  startowego,  zabrakło  mu  około kilometra  (Smoleńsk.  Zapis  śmierci, 
Warszawa 2011, s. 49).

56 Por.  http://wpolityce.pl/wydarzenia/39589-nasz-wywiad-artur-wosztyl-o-zakazie-robienia-zdjec-na-miejscu-
katastrofy-i-sluzbowym-zakazie-mowienia-o-katastrofie; 
http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html (tu Wosztyl, gdy podawane są za radzieckimi 
ekspertami godziny połączeń z PLF 101 stwierdza krótko:  Nie spoglądałem na zegarek – co na pewno nie ułatwia 
nam zadania; por. też ustalenia L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego:  „Było to  około godz. 8:35 polskiego czasu.  
Stojąc przy swoim samolocie, usłyszeliśmy dźwięk silników Tu-154M podchodzącego do lądowania. Rozpoznałem  
to po charakterystycznym dźwięku pracy silników tego modelu  samolotu”  –  opowiadał  prokuraturze,  według  
naszych informacji, por. Artur Wosztyl, dowódca Jaka-40 (http://www.panstwo.net/335-rozdzial-vi-%E2%80%93-
katastrofa))  oraz http://freeyourmind.salon24.pl/234903,dwoch-wosztyli-w-smolensku. Cały czas zresztą nie zostały 
opublikowane „taśmy z  jaka-40”,  które na pewno byłyby pomocne przy  rekonstrukcji  przynajmniej  jakiejś  części  
wydarzeń z 10-04 na XUBS. 
Przypomnę w tym kontekście fragment tej majowej (2010) relacji Wosztyla: Siedziałem w jaku jakieś 700-800 m od  
miejsca katastrofy. Samolot podchodził do lądowania na ustalonym zakresie pracy silnika. I nagle usłyszałem, że  
dodał  obrotów,  potem dźwięk jednego milknącego silnika,  potem jakieś  trzaski,  huki.  Pomyślałem: "no,  chyba  
chłopaki się rozbili".  Akurat wtedy z wieży wyszedł jakiś człowiek. Zapytaliśmy, gdzie jest tupolew. - Odleciał -  
odpowiedział.  Byliśmy  w  szoku.  Jak  to?!  Nie  słyszeliśmy  silników  odlatującego  tupolewa! 
(http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=3).  Ani słowa o sięgnięciu po telefon i 
dzwonieniu zaraz na EPWA.  
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(czy podpis pod tymi dwoma zdjęciami można traktować poważnie?)  

 (czy te dane też należałoby brać serio57?)

Zakładając więc teraz zupełnie hipotetycznie, że do wypadku dochodzi o 8.41, czyli w tzw. 
godzinie  Morozowa  (nie  mylić  z  tą  Batera58),  to  czy  połączenie  XUBS-EPWA  już 
minutę później to nie za szybko jak na „smoleńską historię”, w której tak wielu 
ludzi  i  tak  dużo  instytucji  wykazało  się  niebywałą  wprost  opieszałością  i  dezorientacją 

57 Tak jak i te stwierdzenia zamykające „raport Millera”: Radiostacja ARM-406P [tu przypis 167 o treści: Służy do 
zlokalizowania  samolotu  po  wypadku  lotniczym] podczas  całego  lotu  10.04.2010  r.  pozostawała 
wyłączona, co nie miało wpływu na wypadek (s. 311). Gdyby bowiem wziąć literalnie tę uwagę tak jak jest 
sformułowana, to oczywiście, należałoby się zgodzić, że wyłączenie radiostacji służącej do znalezienia samolotu po  
wypadku  nie  miałoby  wpływu  na  zajście  wypadku,  lecz  miałoby  chyba  wpływ  na  tempo  przeprowadzenia  akcji 
ratunkowej, czyż nie? Nie wspomnę już o tym, że osoba odpowiedzialna za takie wyłączenie tego typu radiostacji  
(gdyby doszło do wypadku) powinna wylądować za kratkami. 
Szczególnie jednak lektura Uwag do raportu MAK prowokuje do pytania, czy to, co jest zawarte w tym dokumencie, 
napisane  jest  na  poważnie  (http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf)  albo  czy 
komedią nie było „dogrywanie końcóweczki” (z zapisów CVR) przez Millera, bo „szpula dochodzi do końca i cofa”  
(http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100611&typ=po&id=po35.txt;  por.  też  www.youtube.com/watch?
v=CG5d4xqlG1Y. 

58 http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera   
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(właśnie, co do chwili i przebiegu Zdarzenia, oraz co do właściwej reakcji na nie)? Wosztyl 
w  majowym  (2010)  wywiadzie 
(http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=3)  powiada, 
że akurat wtedy z wieży wyszedł jakiś człowiek, który miał twierdzić, że tupolew odleciał, 
zaś kilka sekund potem zawyły syreny alarmowe. 

Jak pamiętamy (aż za dokładnie,  sądzę),  o tych syrenach mówiono przez długi czas,  że 
miały zawyć o godz.  8.56, co później symbolicznie celebrowano w całym naszym kraju59. 
Oczywiście, gdyby Wosztyl spojrzał wtedy może nie na zegarek, bo na ten, jak wiemy, nie 
spoglądał, jak przyznaje w wywiadzie60, ale na telefon, z którego miał się łączyć z Okęciem, 
to byśmy wiedzieli dokładnie. Połączenie to zadzwia swoją błyskawicznością szczególnie w 
kontekście oporu, z jakim do PLF 101 przesyłano wieści właśnie z EPWA (np. komunikaty 
pogodowe,  o  czym  już  w  niniejszym  opracowaniu  wspominałem)  –  ale  i  to  nie  jest 
najdziwniejsze.  Jeśliby  bowiem o  8.42  36  splt  wiedział  o  „wypadku  w Smoleńsku”,  to 
czemu by Centrum Operacji Powietrznych nie wiedziało do godziny 9-tej rano? 

Czemu też Inspektorat MON zajmujący się bezpieczeństwem lotów dopiero o godz. 9.12 
(jak  zapewniał  na  prezentacji  „raportu  Millera”,  Benedict)  miał  uzyskać  tę  tak  ważną 
wiadomość?  Można  też  postawić  takie,  może  nieco  zaskakujące  dla  osób  śledzących 
„smoleńską  historię”,  pytanie:  czemu  Wosztyl  nie  pojawił  się  na  XUBS  przed 
kamerami i  mikrofonami dziennikarskimi,  tylko musieliśmy słuchać relacji 
jedynego w swym rodzaju moonwalkera?

Było  przecież  mnóstwo  czasu  na  opowiedzenie  dziennikarzom,  co  i  jak  się  stało.  A 
zwłaszcza, kiedy. No bo chyba nie o godz. 8.56, prawda? Jak-40 stał na płycie XUBS przez  
wiele godzin, nim z Sasinem i resztą osób, pomknął z powrotem do Warszawy. Gdy zaś 
Wosztyl  pojawi  się  na  krótko  z  wywiadem dla  TVN24 i  parominutową  opowieścią  „co 

59 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-sobote-o-856-zawyja-syreny-zadzwonia-  
dzwony,wid,12180671,wiadomosc.html?ticaid=1fcd1 

60 Wiele osób tamtego dnia, zwłaszcza spośród wyjątkowo ważnych świadków, nie spoglądało na zegarek.
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słyszał”,  to  na jej  koniec  pojawi  się  na  jego twarzy zagadkowy uśmiech,  który  wszyscy 
zapewne  zapamiętaliśmy  jako  wyjątkową  osobliwość  w  kontekście  wspominanego 
lotniczego wypadku61.

7. Komunikacja poza ewidencją

Gdyby jednak tego wszystkiego w smoleńskim Radiu Erewań było  mało,  to  o  tym,  kto 
miałby czym lecieć 10-04, miał nie wiedzieć nie tylko COP, ale nawet ówczesny szef MON 
(który też się „wybierał”, lecz nie poleciał62). Tak przynajmniej twierdził w zamieszczonym 
pod  koniec  grudnia  2010  (czemu  nie  jeszcze  10  Kwietnia?)  wywiadzie  dla  Czerskiej  
Prawdy B. Klich.  

Na pokładzie Tu-154 leciało wielu dowódców. Pan się na to zgodził?
BK:  - Nie było takiej zgody. Była na ich udział w uroczystościach. Decyzję, jak zostaną  
rozmieszczeni  pomiędzy  poszczególne  środki  lokomocji,  podejmowała  Kancelaria  
Prezydenta.

Kiedy pan się dowiedział, że wszyscy będą na pokładzie Tu-154?
BK:  - Po katastrofie. Przed nią zakładałem, że część poleci Tu-154, część jakami, część  
pojedzie pociągiem63.

61 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa.
62 Jeśliby wierzyć Sasinowi, to sytuacja wyglądała tak:  ja informację o tym, że p. min. Klich nie będzie uczestniczył,  

tylko że za... w jego zastępstwie będzie uczestniczył p. min. Komorowski  [Stanisław – przyp. F.Y.M.] otrzymałem od 
p.  min.  Stasiaka,  który rozmawiał telefonicznie z min. Klichem w tej  (...)  sprawie.  Poinformował mnie (...),  że  
zachodzi potrzeba zmiany yyy... na, że tak powiem, liście delegacji: p. min. Klicha na p. Komorowskiego i potem już  
po prostu p. min. Klich nie leci. Ale nie podał mi przyczyn (http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-
sasina). Natomiast M. Komorowski wspomina: widzieliśmy się ostatni raz podczas świąt Wielkiej Nocy, i wtedy nie  
mówił mi, że ma lecieć. Podobno ta decyzja, że minister Bohdan Klich nie poleci i żeby leciał Ojciec, zapadła późnym  
wieczorem  w  czwartek  czy  nawet  w  piątek  9  kwietnia (Joanna  Racewicz,  12  rozmów  o  pamięci.  Oswajanie  
nieobecności, Warszawa 2012, s. 100)

63 Por. też wypowiedź posła J. Zielińskiego na posiedzeniu komisji sejmowych 11-06-2010:  ktoś zdecydował, iż taki  
skład delegacji znalazł się  na jednym pokładzie i to nie powinno było się zdarzyć. Chciałbym zacytować pismo,  
które minister obrony narodowej Bogdan Klich skierował do kancelarii w dniu 24 marca. „Z uwagi na fakt, że w  
dniu 10 kwietnia br. zamierzam towarzyszyć panu prezydentowi w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej z  
satysfakcją  przyjąłem  propozycję  Kancelarii  Prezydenta  RP,  dotyczącą  zaproszenia  najwyższych  dowódców  
Wojska Polskiego. Uważam, że takie wzmocnienie polskiej delegacji podkreśli wagę obchodów i jednocześnie będzie  
dowodem szacunku, jakim Siły Zbrojne otaczają historię”. Pan minister Klich wiedział doskonale, którzy dowódcy  
będą na pokładzie. To jemu podlega 36. pułk. Dlaczego sam ostatecznie nie poleciał, nie wiem. Nie mam takiej  
wiedzy,  ale  podziękował i  zamierzał  wziąć udział  w delegacji.  Dyskusja na temat  tego,  kto  jest  winien,  że  na  
pokładzie znalazły się akurat te osoby, jest bezsensowna. O tym decydował de facto minister obrony narodowej. 36.  
pułk podlega ministrowi obrony narodowej i obsługuje loty VIP-ów.   
(http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf, s. 18).
Klich zaś podczas „sejmowej debaty smoleńskiej” pod koniec kwietnia 2010 twierdzi:  Pan poseł Stec pytał o to, czy  
dowódcy wojsk występowali  do mnie  o  zgodę na wspólny wyjazd.  Nie  występowali.  Otóż  chciałbym państwu  
uświadomić, że w myśl porozumienia pomiędzy czterema kancelariami, podpisanego przez ówczesnego ministra  
obrony narodowej w 2004 r.,  dysponentem, czyli  organizatorem danego lotu,  jest  jedna z czterech kancelarii:  
prezydenta, Sejmu, Senatu bądź premiera. Jedna z tych kancelarii kontaktuje się z wojskiem, za pośrednictwem  
dowództwa Sił Powietrznych, z dowództwem 36. pułku, bo to 36. pułk jest wykonawcą tego zamówienia. A zatem w  
wypadku  każdego  takiego  lotu  to  kancelarie  są  dysponentami  i  organizatorami,  natomiast  wojsko,  36.  pułk,  
jedynie  realizuje  zamówienie.  Odbywa  się  to  poza  ministrem  obrony  narodowej  i  poza  urzędem  
ministra obrony narodowej. Jak do tej pory nie było praktyki, aby o konkretnym wylocie minister bądź jego  
urzędnicy byli  informowani.  Natomiast potwierdzam, co sobie cenię, że Kancelaria  Prezydenta zwróciła się do  
mnie z informacją wyprzedzającą, że zamierza zaprosić, ale do wzięcia udziału w uroczystościach 10 kwietnia,  
dowódców Sił Zbrojnych i wymieniła nazwiska i funkcje.  Informacja o locie tych dowódców na pokładzie  
jednego samolotu w myśl porozumienia z 2004 r. nie została mi dostarczona , bo też nie musiała mi  
być,  w  myśl  obowiązującego  prawa,  dostarczona.  Wiedziałem,  że  szef  Sztabu  Generalnego  generał  
Franciszek Gągor  udaje  się  wraz  z  panem  prezydentem  do Katynia  na  pokładzie  tego  samego  
samolotu,  ale  to  tylko  dzięki  rozmowie  z  nim  w  przeddzień  wylotu 
(http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/d43880e41ebf5310c125771500009ffd/$FILE/65_b_ksiazka.pdf,  s. 
134). Nic więc dziwnego, skoro dysponentem lotu była prezydencka kancelaria, że tak niewiele na temat ustaleń z 36 
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http://wyborcza.pl/1,111900,8951988,Szef_MON__W_dokumentach_wszystko_gra.html 

Podobną niewiedzą wykazał się „Szef Oddziału Transportu Lotniczego DSP”, o czym można 
było przeczytać w niezawodnym „raporcie Millera”:

splt  można  z  dokumentacji  „komisji  Macierewicza”  wyczytać.  B.  Klich  informuje  wcześniej  (w  tym  wystąpieniu 
sejmowym) o dwóch datach związanych z planowaniem wylotów, tj. że: [w] dniu 3 marca do 36. pułku lotniczego  
wpłynęło zamówienie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie którego rozpoczęto wstępne  
planowanie  i  przygotowywanie  tego  lotu.  Po  odpowiednich  korektach,  które  bardzo  często  się  zdarzają,  i  po  
otrzymaniu  30 marca  kolejnej  korekty zamówienia,  te  dwa lotniska zostały wytypowane  [Mińsk i  Witebsk – 
przyp. F.Y.M.]. Załoga w dniach 8 i 9 kwietnia, a zatem w przeddzień i dwa dni przed tym lotem, dopracowywała  
szczegóły,  planowała lądowanie także na lotniskach zapasowych. Te dane jednak są dość ubogie,  by odtworzyć 
przebieg  „planowania”,  warto  jednak  dodać,  że  w „raporcie  Millera”  data  zamówienia  to  9 marca 2010 (s.  13, 
aczkolwiek na s. 82 mowa jest o 3-03 i 9-03)), co zgadzałoby się z datą na dokumencie, którego skany zamieściłem tu: 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/12/Zbrodnia-smole%C5%84ska-recenzja-Free-Your-
Mind.pdf,  s.  48-41;  jednakże  dokumentów z  „korektami”  nie  udało  mi  się  dotąd  znaleźć,  a  te  bumagi  są  chyba 
najważniejsze. Jedynie w „raporcie Millera” (s. 81) mowa jest o  imiennych zaproszeniach wysyłanych przez KP do 
Dowódców (w przypisie 52 czytamy: Imienne zaproszenia wystosowane z Kancelarii Prezydenta RP w dniu 25.03  
wskazywały samolot specjalny jako środek transportu – nie jest więc podane, o jaki samolot chodzi).  
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miał on też zeznać, że CASA miała być samolotem zapasowym dla delegacji prezydenckiej, 
tym  niemniej:  Komisja  nie  znalazła  potwierdzenia  wystawienia  takiego  samolotu  w  
złożonych  zapotrzebowaniach  („raport  Millera”,  s.  86  przyp.  6164).  Nic  w  tym  jednak 
dziwnego, skoro już w związku z 7 kwietnia 2010 działy się niezwykłe wprost cyrki wokół 
samolotów, które miały wziąć udział w lotach specjalnych. Cyrki były tak wielkie, że Ruscy 
ponoć  nie  wiedzieli,  na  lądowania  jakich  w  końcu  statków  powietrznych  mają  wydać 
zgody65 i dopiero w przeddzień wylotów podano, jakie samoloty zostaną wykorzystane (por. 
skan poniżej).

Czy mogło mieć to związek z 10-tym Kwietnia? Właśnie – czy mogły? Pewien dodatkowy 
blask na ten mroczny zaułek rzuca ten lakoniczny komunikat z Białej Księgi poniżej:

64 Por. też wypowiedź jednej z posłanek dot. interpelacji właśnie ws. CASY: http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-
przesluchanie-sasina. W „raporcie Millera” opisywana jest historia „samolotu zapasowego jak-40” (zapasowego dla 
tupolewa niby): Zgodnie z dokumentami samolotem zapasowym dla Tu-154M na dzień 10.04. był samolot Jak-40 
nr 044. Nie istniał żaden plan w razie konieczności użycia samolotu zapasowego uwzględniający znaczną różnicę 
pojemności  tych  samolotów.  Dodatkowo,  na  skutek  awarii  samolotu  Jak-40,  nr  045,  decyzją  jego  dowódcy 
nieskonsultowaną  z przełożonymi,  do wykonania zaplanowanego rejsu został  wykorzystany samolot o  nr 044  
(samolot  zapasowy dla  operacji  HEAD).  Gdyby zaistniała  konieczność  użycia  samolotu  Jak-40 jako  samolotu  
zastępczego dla  Tu-154M,  to  w  rozkazie  dziennym na  10.04.2010  r.  nie  wyznaczono  dla  niego  załogi.  Należy 
również  podkreślić,  że  gdyby  nie  awaria  samolotu  Jak-40  nr  045,  to  przelot  delegacji  dziennikarzy  do  
SMOLEŃSKA zostałby wykonany samolotem, dla którego nie została wydana zgoda dyplomatyczna przez FR (s. 
169). Z tego by wynikało, że Wosztyl nie tylko dokonał samowolki, zabierając delegacji prezydenckiej jeden ze statków 
powietrznych, ale też i sam 36 splt nie zabezpieczył w należny sposób (zgodnie z HEAD) wylotów delegacji. Wydaje się 
to wszystko po prostu opowieścią przedziwnej treści, a nie faktografią. 

65 W jednym z  przypisów w „raporcie  Millera”  możemy znaleźć  takie  stwierdzenie:  Wydanie  przez  MSZ Federacji  
Rosyjskiej  zezwolenia  na  wykonanie  lotów  bez  obecności  liderów  na  pokładzie  polskich  samolotów  było 
naruszeniem przez stronę rosyjską własnych regulacji, wskazanych w AIP FR i WNP (rozdział GEN 1.2-9 pkt 3.10 i  
3.12). Bez spełnienia tego warunku nie powinna być wydana zgoda na wykonanie rejsów ew. nawet w trakcie 
wykonywania lotu, po stwierdzeniu braku na pokładzie lidera, samoloty powinny być skierowane 
na lotnisko, na którym nie jest wymagane spełnienie tego wymagania, lub zawrócone do polskiej  
przestrzeni powietrznej (s. 166, przyp. 96).
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albowiem  oprócz  załogi  tupolewa wymieniony jest  „kpt.  P.  jako specjalista”. 
Jeśli to  legendarny kpt. G. Pietruczuk (ten ze słynnego prezydenckiego lotu tupolewem do 
Tbilisi),  a chyba wszystko na to wskazuje, to mamy potwierdzenie relacji  zamieszczonej 
swego czasu przez media, a dotyczącej właśnie podróży tego pilota 7 kwietnia 2010 (oprócz 
Stroińskiego i Protasiuka66; screeny poniżej)67. 

66 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7764434,Kpt__Protasiuk__doskonale_znal_jez__rosyjski_i_lot  
nisko.html 

67 Przy okazji mamy podaną liczbę osób z załogi Stroińskiego (7 osób), co z kolei warto zestawić z danymi dot. cateringu  
zamówionego  na  7-04-2010 (http://p.web-album.org/65/76/6576761cc589a8d93e629a90a7a0c32aa,4,0.jpg),  gdyż 
wedle tych danych miało lecieć aż 11 osób załogi w tupolewie, zaś w jaku-40 5 osób (licząc z kapitanami obu statków 
powietrznych), więc też jakby z naddatkiem lub „specjalistą osprzętu” do pomocy w razie awarii, gdyż 10 Kwietnia na  
pokładzie  PLF  031  miał  być,  jak  wiemy,  Wosztyl,  R.  Kowaleczko,  R.  Muś  i  stewardessa  A.  Żulińska  (por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/04/stewardessa.html). 
W  „raporcie  MAK”  (s.  15-16),  jak  pisałem  w  lipcu  2012,  pojawia  się  jedna  ciekawostka  odnośnie  do  statków  
powietrznych zgłaszanych na 7-04-2010 (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/kwestia-7-kwietnia-
2010.html):  Zgodnie z zapotrzebowaniami, na 7 kwietnia 2010 roku planowano trzy rejsy po trasie Warszawa  
(EPWA) - Smoleńsk „Północny” (XUBS) - Warszawa (EPWA) samolotów Tu-154M (b/n 101, rejs PLF 102) i dwóch  
Jak 40 (b/n 044, rejs PLF 034 i b/n 044 [tu przypis nr 3 o treści: „W zapotrzebowaniu wskazano dwa jednakowe 
numery  boczne.”  -  przyp.  F.Y.M.],  rejs  PLF  035)  z  delegacją  polską  na  czele  z  Prezesem  Rady  Ministrów  
Rzeczpospolitej Polskiej  (por. też  http://freeyourmind.salon24.pl/420839,maskirowka-po-polsku). Nie za dużo tych 
jaczków o tym samym n-rze? Warto byłoby przejrzeć spisy załóg z 7-04-2010.
Wracając zaś do tego dokumentu dot. cateringu (dla załóg i pasażerów), to 11 + 5 = 16, w sam raz więc na dwie obsady 
do dwóch tupolewów. Czy z tego względu J. Olechowski będzie mówił 10 Kwietnia na antenie TVP Info (o godz. 9.44),  
że  7  kwietnia  oni  nie  przylecieli  tupolewem  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-
przeczaco-kreca-gowami.html)?: 7 kwietnia do Katynia przyleciał premier Donald Tusk z całą rządową delegacją.  
Oni nie przylecieli tupolewem. Ponieważ  ten tupolew był niesprawny, skorzystano z pomocy wojska –  
delegacja  przyleciała w części  rządowymi CASami oraz  innymi statkami powietrznymi,  jakimi  
dysponuje polski rząd, czyli jakami, też starymi, wysłużonymi samolotami. Oni nie podróżowali tupolewem. 
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Oczywiście nie są to jeszcze twarde jak ruska stal dowody na przelot dwóch tupolewów (101 
i  102 – niewykluczone nawet,  że obu jako „101”) 7 kwietnia 2010, ale na pewno jakieś 
dodatkowe  przesłanki  ku  takiej  właśnie  hipotezie  (por.  notki  intheclouds,  jak  np. 
http://clouds.salon24.pl/304662,tajemnice-lotu-7-04-2010, 
http://clouds.salon24.pl/278143,o-trzech-samolotach-do-smolenska i  mój  Aneks-3  do 
Czerwonej  strony  Księżyca  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf))68.  W  tej  przywołanej  wyżej  informacji  B. 

68 Nie ma zarazem wątpliwości, że gdyby już 7-04-2010 zastosowano przy wylotach manewr z dwiema tutkami, to o tym 
musieli wiedzieć także Ruscy, którzy, z oczywistych dyplomatycznych względów, na takie lądowania musieliby wyrazić 
zgodę. 
Nomen omen Wałęsa (uczestnik  uroczystości  z  7-04),  z  którym na antenie  TVP Info Siezieniewski  rozmawia 10 
Kwietnia, o godz. 10:41, na uwagę:  Dziwna sprawa z tymi samolotami, prawda, czy, czy nie powinno być tak, że  
jednak w niektórych sprawach politycy powinni postępować i odważniej, i rozważniej, by nie kończyło się taką  
tragedią?  -  odpowiada:  Oczywiście  tak,  ale  jechałem  tym  samolotem,  jechałem  w  salonce  razem  z  
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Stroińskiego (z  Białej Księgi) pojawia się wszak jeszcze takie intrygujące zdanie:  Kpt. P. 
miał  udać  się  do  Samary  celem  nadzorowania  remontu  Tu154M/102. 
Wypadałoby więc zapytać, czy  kpt. P.  faktycznie udał się do tej Samary 7 kwietnia 2010? 
Czy  może  „Samara  przyszła  do  niego”,  że  sparafrazuję  słynnę  przysłowie  o  górze  i 
Mahomecie?

 
http://clouds.web-album.org/photo/505518,7-kwietnia-smolensk 

„Samara” mogła przyjść nie tylko do jednego  kpt. P., ale i do całego 36 specpułku przed 
wylotami z 7 kwietnia 2010. O całej sprawie mogłaby co nieco wiedzieć posłanka M. Zuba 
(uczestnicząca w pracach ZP jako kolejny ze świadków), której charakterystyczny płaszcz 
widać z prawej strony kadru z filmu Klimowicza, a która to posłanka, tak się szczęśliwie 
składa, była w Katyniu69 (jak również na wycieczce na stację Gniezdowo70) i 7-04, i 10-04. 
Czy w związku z tym też leciałaby dwukrotnie jakimś tupolewem? Na pewno powinna to 
wiedzieć.  Jeśliby  zaś  leciała  10  Kwietnia,  to  nie  tym  tupolewem,  co  miał  „smoleńską 

premierem Tuskiem, rozmawialiśmy o tym [chodzi o kwestię awaryjności statków powietrznych – przyp. F.Y.M.] 
i  on mówił, że... pa..., parę dni temu te maszyny przeszły... remont za 70 milionów, tylko nie wiem, 
euro czy, czy złotówek, a więc porządny remont – bardzo pięknie... wygląda[ły] i w środku, i w ogóle, i pięknie się  
prowadziły,  a  więc  tutaj...  to  nie  jest  to.  Oczywiście  –  klasa  tych  samolotów,  wyposażenie,  to  inna  sprawa.  
Natomiast teraz nie możemy zrzucać na samolot, bo jak mówię, one przed chwilą był w remoncie.  
O 11:28 w TVP Info pojawia się red. G. Kwolek (uczestnik lotu z 8-04-2010 do Pragi), który mówi m.in. o remontach 
tupolewów, a po chwili dodaje jeszcze (a propos rozbieżności w liczbach ofiar – wtedy między 88 (Paszkowski) a 132 
(rus.  dane):  (...)  Pamiętajmy  o  tym,  to  są  przystosowane  samoloty  cywilne.  132,  jak  się  nie  mylę,  to  jest  
maksymalna pojemność cywilnego Tu-154M, ale to jest  samolot przystosowany. On ma z przodu...  część,  taką  
salonkę prezydencką, w której mieści się kilka osób, potem jest też taka mini-salonka dla ministrów, która też jest  
luźniej znacznie zabudowana, jeżeli chodzi o fotele i potem jest tradycyjna część pasażerska, więc ta pojemność  
samolotu się zmniejsza i ona jest właśnie około 90 osób. I myślę, że stąd to nieporozumienie też. Przypuszczam, że  
Rosjanie,  podając  pierwszą  cyfrę,  po prostu  brali  pod uwagę,  pierwszą  liczbę,  brali  pod uwagę  maksymalną  
pojemność, ładowność takiego samolotu [„pierwsza cyfra” to była 87 – przyp. F.Y.M.]. (...) Pamiętajmy też, są dwa 
generalnie...  te dwa samoloty, które latają – jeden ma luźniejsze ustawienie foteli – dziennikarze  
mówili o tym, że to jest taka wersja prezydencka, drugi trochę ciaśniejszy, taka  premierowska. I to 
chyba  ten  drugi  właśnie,  ta  wersja  premierowska,  był  ten,  to  ten  samolot,  którym  lecieli...  
przedstawiciele Polski właśnie do Smoleńska...

69 W materiale  z  TVP Info  z  10-04 pojawia się  w kadrze  o  godz.  10:18,  w  tle  korespondencji  w Moskwy W.  Paca  
(cytowanej już  przeze  mnie w jednym z  przypisów).  Chwilę  później  (o  tejże  10:18)  pojawiają  się  pierwsze kadry 
materiału wideo operatora Sępa, który goni z kamerą w stronę „miejsca katastrofy”, zostanie jednak przez Rusków 
zatrzymany na wysokości jednego z wozów strażackich (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-
info-10iv-od-940.html). Nawiasem mówiąc prowadzący program S. Siezieniewski powie w komentarzu na żywo do 
filmiku Sępa:  My oglądamy cały czas pierwsze obrazki z tego miejsca wydarzenia, widzą państwo, że...  praca  
dziennikarzy nie jest tam łatwa. Są... na wszystkich odcinkach prowadzących do lotniska ludzie, którzy zabraniają  
przejścia dziennikarzom. Dziennikarze chcą dowiedzieć się i pokazać... jak najwięcej. Niestety, nie jest to łatwe. O 
10:27 Siezieniewski  doda,  komentując  kadry z księżycowej wędrówki Wiśniewskiego:  To są najnowsze obrazki  z  
miejsca katastrofy, szanowni państwo, rzeczywiście, widząc te szczątki, trudno wierzyć, że ktokolwiek przeżył tę  
katastrofę. Trudno tu uwierzyć o cud, choć z całą pewnością będziemy się za ten cud modlili. Tak dzieje się w tej  
chwili na Cmentarzu Katyńskim. 

70 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki.
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katastrofę”, jak się domyślamy, tylko może „Samarą”; i nie tyle w delegacji prezydenckiej, 
co w delegacji tzw. świętych, którym nie zadaje się kłopotliwych pytań.

Natomiast  otwarcie  o  przelocie  i 
lądowaniu na wojskowym lotnisku w Smoleńsku dwóch tupolewów (przy  okazji  innych 
uroczystości,  rzecz  jasna)  opowiada  i  przed  ZP 
(http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska71),  i  w  książce  Mgła 
niezapomniany M. Wierzchowski z prezydenckiej kancelarii (s. 125-126):

71 MW: To znaczy... Dwa lata wcześniej ja przyleciałem, bo wtedy były dwa tupolewy... które, które przyleciały na te  
uroczystości...  W jednym była delegacja  oficjalna,  a  w drugim były (...)  Rodziny (...)  Katyńskie  i...  wtedy tak  
naprawdę nasz,  yyy,  przynajmniej  mój udział...  w obecności na tym lotnisku wyglądał  następu...  Ten samolot  
wylądował, yyy, bo one się minęły w powietrzu (...). Najpierw wylądował samolot z Rodzinami, wysiedliśmy, one  
wsiadły  do  (...)  autokarów,  oczekiwały.  Potem  przyleciał...  wylądował  drugi  samolot  z  p.  Prezydentem  (...).  
Wsiedliśmy do autokarów i po prostu pojechaliśmy na uroczystości.  (Posłanka):  Na Siewiernym? MW:  Tak, tak,  
tak, tak. To... było to samo lotnisko i... (...) wysiedliśmy z (...) samolotu, wsiedliśmy do autokarów i (...) różnica to 
była dziesięciu minut, tak? Powiedzmy, piętnastu. Ląduje samolot, drugi już robi sobie...  gdzieś  
podejście do, do, do lądowania, ląduje, podjeżdżają s..., on kołuje na, na miejsce postojowe, podjeżdżają schody,  
delegacja wysiada, p. Prezydent jest witany (...). Wsiadamy w kolumnę i po prostu udajemy się na uroczystości na  
cmentarz... 
Zwracam na tę relację uwagę ze względu na niedużą odległość czasową między lecącymi tupolewami. 
Ciekawą wypowiedź innego ówczesnego urzędnika KP można znaleźć  w książce  Mgła na  s.  109.  A.  Kwiatkowski 
wspomina: Rano jeszcze esemesy, ostatnie w trakcie kołowania tupolewa w Warszawie, plany, konkrety, a potem...  
właściwie zrozumiałem to, stąpając wśród resztek samolotu: chwilę wcześniej byli, chwilę później ich nie ma. To  
strasznie  trudno  zrozumieć.  Kwiatkowski  wprawdzie  znalazł  się  w  pewnym  momencie  na  „rozszerzonej  liście 
pasażerów  prezydenckiego  tupolewa”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-
polegych.html), oficjalna jednak wersja wydarzeń sytuuje go wraz z innymi prezydenckimi akustykami w Smoleńsku 
przynajmniej  dzień wcześniej (bo dwa dni wcześniej w Mińsku). Pytanie zatem, o jakim esemesowaniu w trakcie 
kołowania tupolewa mówi (czyim do kogo) – no i pytanie, dlaczego Kwiatkowski na wieść o „katastrofie”, tak jak i  
sporo  innych  osób,  dzwonił  zaraz  do  Polski,  by  uspokoić,  że  jemu  się  nic  nie  stało  
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pierwsze-telefony.html).
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byłem  trzy  lata  wcześniej  na  tym  lotnisku  i  nie  sprawdzałem  go  wcześniej.  Wtedy  
przylecieliśmy  dwoma  tupolewami,  w  jednym  przedstawiciele  rodzin  katyńskich,  w  
drugim – cześć delegacji i byli tam też oficerowie Wojska Polskiego. Naprawdę do głowy  
mi nie przyszło, że może być coś nie tak [z lotniskiem – przyp. F.Y.M.].  Wtedy samoloty 
wylądowały,  wysiedliśmy  na  lotnisku,  zajęliśmy  miejsca  w  kolumnie,  ruszyliśmy  na  
uroczystości,  wróciliśmy,  wsiedliśmy  i  wystartowaliśmy.  Nikt  z  nas  nie  widział,  jak  
wyglądają budynki obsługi, jak wygląda wieża72.   

8. Walkie-talkie i maskowanie komunikowania

Tym razem, strojąc smoleńskie Radio Erewań, zacznijmy od pewnej historii, którą zupełnie 
marginalnie przywołuje E. Klich podczas swego wystąpienia przed senacką komisją obrony 
narodowej: 

Ja  w swojej  karierze  badającego  wypadki  lotnicze  miałem taką  sytuację:  w  2001  r.  
nałożyły nam się komendy dwóch kierowników lotów na poligonie. I jeden mówi, że on  
wydał  komendę  nakazu  lądowania,  a  jej  nie  było.  Okazało  się,  że  oni  pracowali 
niezgodnie z przepisami z dwóch radiostacji i jedna radiostacja jak gdyby  
przykryła  drugą.  I  tam  był  ułamek,  końcówka  komendy  z  tej  słabszej  
radiostacji. Udało  się  to  bardzo  precyzyjnie  odczytać  na  Politechnice  Gdańskiej  w  
katedrze dźwięku i obrazu, odczytać, kto to mówił i jakie to było słowo, końcówka słowa.  
A więc możliwości techniczne są bardzo duże i myślę, że instytut ekspertyz sądowych  
takie możliwości ma i mógł odczytać wszystko. Według mojej oceny to jest tylko kwestia  
odpowiedniego oprzyrządowania.
http://ww2.senat.pl/k7/kom/kon/2011/089on.pdf, s. 28

72 W  tym  kontekście  jednak  zaskakująco  brzmi  wypowiedź  Plusnina  (vide 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html),  który  twierdzi  w  pewnym 
momencie:  10:12:25  (rus.  czasu) РП Значит,  на  меня  выходил  борт,  Москва  который  отправила,  наш  
российский борт, попросили фактическую погоду, возможно, они его сразу или на Внуково, или на Минск,  
ранее, года три назад, как-то мы на Минск отправляли./  Znaczy, łączył się ze mną samolot, który 
Moskwa wysłała, nasz rosyjski samolot, poprosił aktualną pogodę, możliwe, że oni go od razu albo  
na Wnukowo, albo na Mińsk, jakieś trzy lata temu to myśmy jakoś do Mińska wysyłali. Czyżby więc 
Wierzchowskiemu Mińsk się pomylił ze Smoleńskiem, czy też Plusninowi?
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Po co to, zdawać by się mogło, odległe wspomnienie? Nie tylko po to, by unaocznić, jakie 
cuda-niewida potrafią fachowcy wojskowi wyrabiać właśnie w dziedzinie komunikowania73, 
co  szczególnie  warto  mieć  na  uwadze  w  kontekście  „łączności”  z  10  Kwietnia,  ale  też 
dlatego, że teraz w programie Radia Erewań będzie coś, co wymaga wprawnego ucha – 
nałożą się  bowiem różne kanały,  tak jakby ktoś niedokładnie  ustawił  jakąś  rozgłośnię  i 
jakby przebijały naraz sygnały różnych stacji. 

Mówimy oczywiście o „historii warszawsko-smoleńskiej” - i to tej mundurowej, że się tak 
obrazowo wyrażę.  Widzieliśmy,  jakie  osobliwości  się  pojawiały  do  tej  pory,  lecz  znowu 
należy powtórzyć: to nie wszystko. Dochodzi bowiem do „lotniczego wypadku”, z pewnym 
ociąganiem się przybywają tacy czy inni eksperci, taka czy inna delegacja – no i co dalej?  
Znów sięgnijmy do wspomnień E. Klicha:

73 To wojskowe maskowanie to temat rzeka, zwłaszcza w dziedzinie dźwięków, łączności, elektroniki, radiolokacji etc. - 
chodzi przecież o wprowadzenie w błąd przeciwnika. Z rzeczy interesujących nas w kontekście „operacji Smoleńsk” 
warto wspomnieć, że maskowanie dźwiękowe może polegać np. na tym, że nadaje się przez megafony warkot silników.  
Maskowanie łączności służy ukryciu przed nieprzyjacielem systemu komunikowania się organizowanego w trakcie 
bojowych  działań.  Maskowanie  elektroniczne  ma  przeciwdziałać  rozpoznaniu  radioelektronicznemu  i  obejmuje 
dezinformowanie  radioelektroniczne  (organizowanie  pozornych  sieci  i  kierunków  łączności  radiowej  i  
radioliniowej, przekazujących mylne informacje) oraz zespół przedsięwzięć biernych, np. ograniczenie lub zakaz  
pracy radiostacji w pewnych okresach działań operacyjnych, częste zmiany danych radiowych, stosowanie anten  
kierunkowych  itp.  (Encyklopedia  techniki  wojskowej,  Warszawa  1978,  s.  358).  Natomiast  maskowanie 
przeciwradiolokacyjne ma utrudnić wykrycie jakichś obiektów przez urządzenia radiolokacyjne używane przez wroga. 
Przy  tej  okazji  (i  w  kontekście  10  Kwietnia,  rzecz  jasna)  można  wspomnieć  o  maskowaniu  operacyjnym,  gdyż 
charakterystycznymi przedsięwzięciami m.o. są pozorne manewry, demonstracyjne przemarsze i przewozy wojsk  
oraz  rozbudowa  pozornych  rubieży  i  rejonów  ześrodkowania  wojsk.  M.o.  organizowane  jest  na  szczeblu  
operacyjnym, a realizowane siłami różnych rodzajów wojsk przy wykorzystaniu maskowania bezpośredniego,  
elektronicznego oraz za pomocą dezinformacji (Encyklopedia..., s. 359).



[M. Krzymowski: Wojskowi zamieszkali w tym samym hotelu co pan?]

Rosjanie na początku chcieli ich zakwaterować w hotelu obok, ale okazało się, że to jakiś  
robotniczy  internat,  straszne  warunki.  Nasi  nie  chcieli  w nim spać  i  szybko  z  niego  
uciekli.  Pojechali  do  jakiegoś  dużego  hotelu  w  innej  części  miasta.  Jedynie  Fydrych  
zamieszkał tam, gdzie ja. Najpierw w recepcji powiedzieli mu, że wszystko jest zajęte, al  
w  końcu  załatwił  sobie  pokój.  Mimo  to  po  kilku  dniach  wymeldowaliśmy  się  i  
przenieśliśmy do hotelu wojskowych w centrum miasta. 

[MK: Pomieszczenia do pracy były przyzwoite?]

Sztabowy budynek w drugiej części lotniska. Warunki były takie jak u nas w latach 60.  
Chociaż gdyby dziś pojechać do jakichś opuszczonych koszar, to pewnie by się znalazło  
jeszcze  coś  podobnego.  To  lotnisko  było  od  wielu  miesięcy  nieczynne  i  większości  
budynków  nie  używano.  Z  drugiej  strony  trudno  mieć  do  Rosjan  pretensje,  bo  oni  
pracowali w identycznych warunkach i dali nam to, co mieli. Niektórzy wojskowi aż 
zdjęcia sobie tam robili. Mnie to strasznie denerwowało, uważałem, że nie  
powinniśmy  się  tak  zachowywać  wobec  gospodarzy,  którzy  sami  nie  mieli  
niczego lepszego. W końcu zagroziłem nawet, że jeśli te zdjęcia gdzieś wyciekną, będę się  
domagać wyciągnięcia konsekwencji. 

(Moja czarna skrzynka, s. 26-27).

Naturalnie, w sytuacji, w której zbyt wiele do roboty nie było, zwłaszcza że pobojowisko w 
tempie  ekspresowym sprzątano buldożerami,  to  strzelanie  sobie  pamiątkowych fotek w 
ruskich  koszarach  mogło  być  niezłym  sposobem  na  zabicie  czasu,  ale  czy  zarazem  ta 
ostentacja nie zdradzała czegoś dodatkowego? Czego? To już rzecz do zastanowienia dla 
Państwa. I pozostawiam ją w tym miejscu bez komentarza. O ile bowiem doskonale znana 
jest nam kwestia dość poważnego braku fotograficznej dokumentacji z XUBS (pisano o tym 
otwarcie w polskich  Uwagach do raportu MAK), ów brak można było dostrzec także w 
opasłej dokumentacji „komisji Millera”74, o tyle historia z pamiątkowymi fotkami naszych 
wojskowych w ruskich koszarach stanowi nowość.   

Ale  i  zachowanie  Rusków  też  warte  jest  prześledzenia75.  Krzymowski  pyta  w  pewnym 

74 Jak pisałem niedawno na blogu, Miller przyznał, że utajniony Załącznik 7 dotyczy tylko obrażeń załogi, nie stanowi  
zatem  jakiejś  zbiorczej  dokumentacji  dotyczącej  wszystkich  ofiar  tragedii  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/472154,o-pozytkach-zwiazanych-z-matrioszkami).

75 To rzecz, którą też tylko szkicowo w niniejszej publikacji traktuję, choć zasługuje na osobne, szersze opracowanie.  
Przede wszystkim Ruscy najpierw podają na XUBS wieści o tym, że delegacja z powodu mgły uda się na zapasowe  
lotnisko  do  Moskwy  lub  Mińska  (http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie;  por.  też  Załącznik  59: 
http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf,  s.  111,  gdzie  jest  mowa  o  Moskwie,  Mińsku  lub 
Witebsku), a następnie, jakiś czas potem, by tak rzec: na różne sposoby informują o katastrofie. Bahr o „katastrofie” 

http://stary.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie
http://freeyourmind.salon24.pl/472154,o-pozytkach-zwiazanych-z-matrioszkami


momencie Klicha o oblot nad smoleńskim Siewiernym:

Rosjanie od razu powiedzieli, że nas nie dopuszczą. My chcieliśmy być i w samolocie, i na  
wieży. Oni, że nie, absolutnie nie ma mowy, to są obiekty wojskowe, zakaz wstępu. W  
kwestii  samolotu  jeszcze  ich  rozumiem.  To  wojskowa  maszyna  z  wojskowymi  
procedurami.  Nie  daj  Boże,  coś  by się  stało,  trzeba by  za  nas  płacić  odszkodowanie.  
Mogliśmy oczywiście podpisać porozumienie w tej sprawie, ale nie chcieli. „Trudno- to  
chociaż – mówimy – wpuście nas na wieżę”. Nie, nie ma mowy. Morozow chyba by się  
zgodził, ale wojsko go przyblokowało. (...) Mówili, że wieża jest wojskowa, a poza tym  
będziemy zakłócać pracę kontrolerów. Pierwszy argument był bez sensu, bo myśmy w tej  
wieży byli już wcześniej i wtedy im to nie przeszkadzało, że to wojskowy obiekt. W tej  
sytuacji zaproponowaliśmy wynos. (...) Obok wieży stawia się namiot i robi takie same  

dowiaduje  się  z  „panicznych ruchów” na  płycie  lotniska,  ale  przecież  nie  widzi  ani  nie  słyszy  upadku samolotu.  
Wierzchowski sądzi,  nawet, że wylądowali,  bo słyszeć ma jedynie świst silników. W Katyniu zaś rozmaite „Jurije”  
podchodzą (albo do dziennikarzy – jak w przypadku R. Poniatowskiego (vide film  Poranek)),  albo do borowców 
(http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101104&typ=po&id=po01.txt:  W  dniu  katastrofy,  tj.  10  kwietnia,  
cała  grupa  oficerów  BOR  między  godz.  9.00  a  9.  30  czasu  moskiewskiego  pojechała  do  Katynia.  Tu  grupa  
podzieliła między siebie konkretne zadania, weszła też w kontakt ze służbami rosyjskimi i polskimi żołnierzami,  
którzy byli już na miejscu. O katastrofie dowiedzieli się od funkcjonariusza rosyjskiego, który - według  
naszego informatora - w zeznaniach K. figuruje jako "Jurij".  Z relacji wszystkich funkcjonariuszy BOR  
wynika, że niemal natychmiast udali  się samochodem na miejsce wypadku. Pilotowała ich rosyjska milicja. W  
trakcie  jazdy  Cezary  K.  próbował  dodzwonić  się  do  znajdującego  się  na  pokładzie  tupolewa  ppłk.  Jarosława  
Florczaka. Telefony nawiązały połączenie, natomiast nikt nie odbierał - zrelacjonował R. Potwierdza to Cezary K.),  
por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/biae-plamy-smolenskie.html.  
Ruscy poza tym otaczają błyskawicznie „teren katastrofy”, nie dopuszczając dziennikarzy, urządzają najpierw cyrk z 
„gaszeniem tupolewa”, potem cyrk z wozami strażackimi tłukącymi się po lotnisku, gdy już od dawna nic się nie pali 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/cyrk-strazacki.html). Potem jest cyrk z karetkami, tragifarsa 
z  milicjantami  opowiadającymi,  że  nie  wzywali  karetek,  bo  nie  było  po  co  (relacja  J.  Olechowskiego 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html)  albo  że  takiej  
tragedii nie było jeszcze w historii Rosji i nawet w historii świata (por. korespondencję B. Włodarczyk w TVP Info z 
godz.  10:43),  gonitwy  za  dziennikarzami,  podczas  których  ruscy  funkcjonariusze  się  przewracają 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pogon.html). 
Nieco później pojawi się upiorne widowisko z trumnami – rzecz chyba bez precedensu w przypadku jakiejkolwiek 
autentycznej lotniczej katastrofy; „miejsce wypadku” będzie zaś od razu dewastowane, a równocześnie będą znoszone  
wkoło  naręcza  kwiatów  etc.  (Moskwa  ogłosi  żałobę  narodową 
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115539,miedwiediew-zarzadzil-zalobe-w-rosji.html),  pod wieczór zaś Ruscy 
ustawiają rejestratory na przybycie polskich przedstawicieli itd. 
Por. też bardzo osobliwą odpowiedź Millera na zdawałoby się dość prozaiczne (w kontekście lotniczego wypadku)  
pytania  J.  Polaczka:  Jak  byśmy  dziś  dyskutowali,  gdyby  załoga  samolotu,  chroniąc  życie  pasażerów,  zdołała 
wylądować na podwoziu, samolot uległby rozbiciu, ale można by przypuszczać, że część osób by przeżyła. Po kilku  
tygodniach  od katastrofy nadal  nie  znamy momentu uruchomienia  akcji  ratowniczej.  Pojawiają  się  sprzeczne  
informacje, że był to czas od 10 do kilkunastu minut.  Jaki był sprawdzony czas dojazdu na koniec pasa 
startowego  na  lotnisku  w  Smoleńsku  przez  straż  pożarną  i  karetki?  Jaka  jest  norma  na  tym  
lotnisku? Na Okęciu jest to 5 minut od momentu naciśnięcia guzika, kiedy kontroler straci kontakt ze statkiem  
powietrznym. Co by się stało, gdyby połowa ludzi przeżyła? Jak by państwo realizowali reakcję ratowniczą w  
sytuacji,  kiedy 15 minut po katastrofie są podejmowane wysiłki,  aby dotrzeć do szczątków samolotu? W jakich  
okolicznościach prowadzilibyśmy dziś tę dyskusję? Nikt nie może zabrać głosu, bo wszyscy członkowie delegacji  
zginęli (http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf, s. 14). 
Miller:  Wypadek nie zdarzył się na płycie lotniska. Nie mówmy zatem o tym, jak długo straż pożarna na Okęciu  
dociera do końca pasa startowego. Nikt nie zapyta, jak długo straż dojeżdża do zdarzenia poza terenem  
drogi startowej. Proszę o przenikliwość przy zadawaniu pytań. Nieraz pytanie sugeruje ocenę (s. 22). 
Dla osób niezorientowanych „w temacie” taka odpowiedź mogłaby się jawić jako zupełnie uzasadniona, ale przecież  
Miller  nie  mógł  nie  wiedzieć  (stojąc  już  parę  miesięcy  na  czele  KBWL LP),  że  „miejsce  katastrofy”  miało  leżeć 
nieopodal (paręset metrów od) remizy strażackiej przy XUBS. I to nie kto inny a „strona polska” zadawała w grudniu 
2010 pytania dotyczące przedziwnej opieszałości smoleńskiej straży pożarnej i pogotowia (vide  Uwagi do raportu 
MAK) w docieraniu na „teren wypadku” (http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag).
Poza tym Miller nie tylko odpowiada „niepoważnie”, dorzuca też takie spostrzeżenia: jeżeli państwo uważają, że 
jest interesem Polski ujawnić wszystkie elementy ochrony bezpieczeństwa ludzi najważniejszych w  
państwie, to mam inne zdanie. Jest się skutecznym, dopóki stosuje się metody, przeciwko którym nie można  
zastosować  ze  strony  podejrzewanej  o  działanie  w  złej  wierze  skutecznych  przeciwdziałań.  Na  żadnym 
posiedzeniu  nie  ujawnimy  wszystkich  szczegółów  procedur  bezpieczeństwa,  ponieważ  nie  ma  
takiej  praktyki  na  świecie,  żeby  prace  operacyjne  były  przedmiotem  jakiejkolwiek  dyskusji  
publicznej(http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A09BEC5EB570516BC12577610046B16D/$file/0383906.pdf, s. 
19).
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stanowiska jak w środku. Trzeba tylko podłączyć się do urządzeń w wieży, żeby sygnał  
szedł też na zewnątrz. No i zapewnić cień, bo ekrany na dworze muszą być ocienione.  
Inaczej niczego nie widać. Niestety na to Rosjanie też się nie zgodzili.  (...) Bali się, że  
zobaczymy, w jaki sposób był sprowadzany tupolew. A mielibyśmy co punktować. Ten  
ich  radar  mógł  być  bardzo  niedokładny.  Znacznik,  który  pokazuje  na  nim położenie  
samolotu, to taki rozmazany punkcik. Według mojej oceny kontrolerom trudno było na  
jego podstawie dokładnie odczytać wysokość, a szczególnie w sytuacji gdy polskie załogi  
nie  podawały  swojej  wysokości.  Gdyby  to  robili,  kontrolerzy  mogliby  wprowadzać  
ewentualne poprawki. 

(s. 38-39)

Krzymowski dopytuje o możliwość obserwowania oblotu z zewnątrz – na co Klich:

Tu  też  próbowali  nas  ograć.  Umówili  się  z  nami  na  konkretną  godzinę,  a  potem  
przyspieszyli wszystko o prawie pół godziny. Przez to nasi przyszli w rejon lądowania  
spóźnieni  i  nie  widzieli  pierwszego  zejścia  do  lądowania.  Na  szczęście  następne  już  
obejrzeli. Dzięki temu złapaliśmy Rosjan na kolejnym kłamstwie. Dwa miesiące później  
zaproszono nas na omówienie oblotu. Przygotowali  wizualizację, ale lot  doprowadzili  
tylko  do  odległości  półtora  kilometra  od  pasa.  Twierdzili,  że  samolot  ze  względów  
bezpieczeństwa odszedł na drugie zejście. A to nieprawda, bo pogoda była bardzo dobra i  
nasi widzieli, że lądował. (...) od razu powiedziałem, że jeśli chcą z nas idiotów robić, to  
my nie będziemy w żadnym omówieniu uczestniczyć. (...) Podejrzewam, że Rosjanie nie  
chcieli  nam pokazać kłopotów z tym radarem. Podczas omówienia zostaliśmy zresztą  
oszukani po raz kolejny. Przekonywano nas, że prawidłowa ścieżka zniżania, czyli kąt,  
pod którym powinien schodzić samolot, wynosi 3 stopnie i 10 minut. Bogdan Fydrych od  
razu to wychwycił, bo kiedy 24 kwietnia był na wieży, widział, że powinno być 2,40 a nie  
3,10 (s. 40-41).   

Jak zaś wyglądało „badanie wraku”? To dopiero jest historia, ponieważ Polacy wcale się nie 
kwapią  do  tego.  Znowu  się  posłużę  cytatem,  gdyż  ktoś  mógłby  nie  uwierzyć,  jeślibym 
napisał  po  prostu,  iż  po  lotniczym  wypadku  badaczom  nie  było  spieszno  do 
przeprowadzania oględzin wraku samolotu (s. 41-43): 

W środę, 14 kwietnia, była odprawa, na której Georgij Jaczmieniew poprosił wszystkich  
Polaków  o  plan  pracy.  Poszedłem  do  szefa  naszego zespołu technicznego  i  mu  to  
pokazałem,  prosząc  o  przygotowanie  planu badania  wraku.  On mówi,  że  czeka na 
propozycje  rosyjskie.  Na  to  ja,  że  lepiej  przygotować  własny  plan  działania  i  
wymagać od Rosjan uczestnictwa w tych badaniach. Nie, on będzie czekać. Mówię o tym  
Grochowskiemu, a  on go popiera.  Następnego dnia sytuacja się powtarza. Pytam o  
plan,  Wierzbicki  mówi,  że  nie  ma.  Płk  Grochowski  znowu  go  popiera  i  grozi  mi 
wyjazdem  ze  Smoleńska.  Poprosiłem,  by  zgłosił  swoim  przełożonym  w 
Sztabie  Generalnym,  że  jego  człowiek  chce  czekać  na  Rosjan.  W  dzienniku 
zapisałem sobie nawet: „Wierzbicki nie ma żadnej inicjatywy. Chodzi i się dziwi.” (...)

Chodził i niczego nie robił, zamiast atakować. Wojskowi w ogóle mieli problem,  
bo nie znali języka i nie mieli kontaktu z Rosjanami. A w pierwszych dniach byliśmy bez  
tłumacza.  (...)  Powiedziałem  [Wierzbickiemu  –  przyp.  F.Y.M.]  (...) w  obecności  
Grochowskiego,  jego szefa:  „Proszę  przygotować plan  pracy”.  On odmówił,  a  ten  go  



poparł. Co miałem zrobić? Pobić go?

Krzymowski zatem pyta: Wierzbicki w ogóle znał się na konstrukcji tupolewa?, zaś Klich 
odpowiada jeszcze bardziej  zdumiewająco:  Z tego,  co wiem,  w Smoleńsku nie było 
nikogo, kto w tej dziedzinie byłby specjalistą. I  Krzymowski  ponownie:  Czy to 
znaczy, że Polacy w ogóle nie chodzili do wraku? Na co Klich: Jeśli chodzili, to niewiele z  
tego wynikało. W czerwcu zrobiłem odprawę w Moskwie, na której omawialiśmy wyniki  
pracy. Wierzbicki przedstawił na niej tylko tyle, ile przekazali mu Rosjanie76. 

Kolejny  więc  przykład  „niespieszenia  się”  przedstawicieli  polskiej  strony  i  zupełnej 
nonszalancji,  jeśli  chodzi  o  „badania”,  takiej  jakby  w ogóle  nie  zamierzano dokonywać 
drobiazgowych  analiz  związanych  ze  szczątkami  „prezydenckiego  tupolewa”,  tylko 
cierpliwie  czekano  na  „opracowanie  badań”  przez  „gospodarzy”77.  Natomiast  Ruscy  nie 
tylko ekspresowo i  to  bez  specjalnego skrywania się  z  tym, w ciągu paru dni  sprzątają 
„miejsce katastrofy”, ale, co jeszcze ciekawsze, w niedługim czasie sporządzają już „raport 
końcowy MAK”, jakby ich jakieś smoleńskie lub moskiewskie diabli gnały. Tak, tak, proszę 
Państwa,  raport końcowy już gotowy jest  w czerwcu 2010, o  czym za chwilę,  wcześniej 
bowiem wróćmy do pierwszych dni po tragedii, kiedy to Klich odkrywa, że Ruscy polskich 

76 Z kolei Grochowski w sierpniu 2011, a więc już po zakończeniu prac przez „komisję Millera”, relacjonuje tak:  Do 
katastrofy podeszliśmy tak jak do każdego wypadku lotniczego. Zabraliśmy sprzęt pomocny na miejscu: aparaturę  
pomiarową,  geodezyjną,  wykrywacze  metali,  sprzęt  fotograficzny.  Już  pierwszego  dnia  poszliśmy  na  miejsce  
zdarzenia i rozpoczęliśmy czynności pomiarowe.  Spędziliśmy na tym cały dzień, do nocy. Obeszliśmy całe  
miejsce katastrofy, udaliśmy się także jak najdalej po trajektorii ostatniej fazy lotu, szukając śladów, które mogłyby  
świadczyć, że coś działo się z samolotem w powietrzu. Od razu zwróciliśmy uwagę na brzozę, niedaleko której  
leżała końcówka skrzydła. Doszliśmy do drzewa przy bliższej radiolatarni, gdzie było widać, że jest ścięcie, i do  
wąwozu  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt).  (Na  marginesie  tej 
wypowiedzi  można  wspomnieć  o  odkryciu  świadka  Macierewicza  ogłoszonym  już  we  wrześniu  2010  podczas  
konferencji prasowej: Hipoteza, że maszyna straciła fragment skrzydła po zderzeniu z brzozą jest „nader wątpliwa” 
(http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/macierewicz-atakuje-prokurature-nie-wypelnia-swoje_152729.html)). 
I  Grochowski  dodaje  po  chwili:  Pierwsze  spotkanie  z  członkami  komisji,  która  wtedy  zajmowała  się...  no,  
przynajmniej  wrakiem,  odbyło się  12  kwietnia  rano.  Tam było czterech  czy pięciu  przedstawicieli  Polski,  gen.  
Bajnietow i pan Morozow, który został przedstawiony jako zastępca Bajnietowa. Jeszcze jeden zastępca był w  
Moskwie,  przy  rejestratorach.  Na  tym  spotkaniu  zaczęliśmy  rozmawiać,  na  jakich  zasadach  pracujemy.  
Zaproponowałem, że co najmniej sześciu członków mojej grupy powinno się znaleźć w składzie komisji Federacji  
Rosyjskiej, której przewodniczącym (tak się przedstawiał) był generał. Podałem nazwiska. Zaproponowałem, że  
będę zastępcą generała, moim z kolei zastępcą miał być pan Edmund Klich. W skład komisji miało wejść po dwóch  
polskich  ekspertów  do  podkomisji  lotniczej  i  technicznej  (...)  Opierałem  się  na  doświadczeniach  z  badania  
katastrofy  białoruskiego  samolotu  Su-27  [rozbił  się  30  sierpnia  2009  r.  na  pokazach  akrobacji  lotniczych  w  
Radomiu]. Wtedy byłem przewodniczącym komisji. Włączyliśmy białoruskich ekspertów do komisji jako stałych  
członków. Badanie zakończyło się i obie strony nie wniosły zastrzeżeń. (...) 
Pan  generał  zanotował  nasze  propozycje  i  powiedział,  że  będzie  się  konsultował  z  Moskwą.  Rozmowa  była  
rzeczowa, ze strony rosyjskiej nie czułem żadnej niechęci. Zawsze trzeba wybrać jakiś wariant działania, żeby obie  
strony były usatysfakcjonowane.  Przedstawiłem nasze  potrzeby.  Chodziło o  zgodę na używanie  naszych  
krótkofalówek, o przepustki do wraku. Już wtedy prosiłem też o możliwość zgrania rozmów z wieży i jeszcze  
kilka innych spraw. Powiedział, że się tym wszystkim zajmie.  Podczas tych rozmów był też temat, czy to  
powinien być aneks 13,  czy nie.  Dla mnie to nie było tak istotne.  Zależało mi głównie na tym,  
żebyśmy  uczestniczyli  w  pracach  tej  komisji  na  zasadach,  jakie  zaproponowałem.  Potem 
dowiedziałem się od pana Edmunda Klicha, że nastąpiła zmiana zasad procedowania.
Czy nie jest to intrygujące? Naturalnie, Grochowski odsyła do E. Klicha po dalsze wyjaśnienia tej sytuacji. Zwróćmy 
jednak  uwagę  na  to,  że  dla  Grochowskiego,  tak  jak  i  dla  Parulskiego  sprawa Załącznika 13,  a  więc  i  Konwencji  
chicagowskiej wcale nie była priorytetowa. Gdyby tego było mało, to sam „akredytowany” stwierdza w rozmowie z 
Krzymowskim, że Ruscy się do tych przepisów nie stosowali:  Nasi politycy,  w szczególności ci  z rządu, zamiast  
dyskutować  o  trzynastym  załączniku:  czy  jest  dobry,  czy  zły,  powinni  uderzać  w  Rosję  za  to,  że  często  nie  
przestrzegała umowy, na którą się zgodziła (...) Nie dopuścili nas do oblotu, blokowali dostęp do dokumentów, nie  
przekazali  nagrania  pokazującego  pracę  radaru  na  wieży.  Najwięcej  spraw  dotyczyło  jednak  wyjaśnienia  
bałaganu u kontrolerów lotu.  W Moskwie często były prowadzone narady Rosjan bez mojego uczestnictwa, co  
także było niezgodne z załącznikiem trzynastym (Moja czarna skrzynka, s. 73). Mimo to polska strona wszystko to 
przyjmowała z zadziwiającą spolegliwością.

77 Z podziwu godną wyrozumiałością przyglądając się dewastowaniu „miejsca katastrofy”, przewożeniu części wraku etc. 
Na pytanie Krzymowskiego, czy podczas pobytu w Smoleńsku dzwoniono (z kancelarii premiera, ministerstwa lub  
ambasady) do „akredytowanego”, by dowiedzieć się,  czy czegoś potrzebuje, Klich odpowiada:  Nie było ani jednej  
takiej sytuacji, zero (Moja czarna skrzynka, s. 65). 

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/macierewicz-atakuje-prokurature-nie-wypelnia-swoje_152729.html
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt


przedstawicieli podsłuchują (s. 69).

Niedługo po tym, gdy dowiedziałem się, że wojsko zwija łączność specjalną i nie będę  
miał jak słać meldunków do Warszawy, spotkałem się z Morozowem. Zaproponował mi,  
że może załatwić, by moje meldunki były przesyłane bezpośrednio do premiera Donalda  
Tuska.  A  ja  wcześniej  pytałem  naszych  szyfrantów,  czy  mają  możliwość  przesyłania  
moich  pism  prosto  do  premiera,  bez  żadnych  pośredników.  Skąd  Morozow  o  tym  
wszystkim wiedział?78

(dokończenie w cz. 2 Aneksu-4)

Free Your Mind

78 Klich odmawia skorzystania z takiej pomocy, lecz sprawa ta powróci tydzień później (22-04-2010) podczas słynnej  
rozmowy z szefem MON (podsłuchiwanej przez „akredytowanego”).


