
Uchod experiment. [Zarys encyklopedyczny] 

Free Your Mind 

 

Wszyscy pamiętamy to załamywanie rąk rozmaitych „emerytowanych pilotów myśliwców” czy innych 

„energetyków lotniska Siewiernyj” związane z tym, że „gdyby on jeszcze parę metrów wyżej 

podszedł, to by nie doszło do katastrofy”1. Innymi słowy, „prezydencki tupolew” właściwie już-już 

„wychodził z jaru” i mógł odejść bezpiecznie, ale niestety – brzoza stanęła na drodze. Załoga zbyt 

późno rozpoczęła procedurę odejścia na drugi krąg, po prostu, jak powie na łamach Czerskiej Prawdy 

dr M. Lasek AD 2014, na kilka dni przed 4. rocznicą tragedii z 10-04, który wprawdzie nie był w 

Smoleńsku ani w dniu „katastrofy”, ani podczas „badań terenowych”, lecz wie, jak było, bo wszystko 

zostało przez badaczy precyzyjnie ustalone.  

 

W jaki sposób KBWLLP mogła ustalić jak było z „prezydenckim tupolewem” na Siewiernym, skoro 

nawet 1) w oblocie nad XUBS (dokonywanym parę dni po „katastrofie”) jej członkowie nie mogli 

wziąć udziału ani też prześledzić pracy urządzeń w „wieży”, 2) nie zachował się magnetowidowy zapis 

pracy „kontrolerów” w dn. 10-04, 3) od czasu przybycia polskich ekspertów do Smoleńska nie 

dysponowała oryginałami rejestratorów i innych urządzeń pokładowych PLF 101, 4) nie udało się 

nikomu na smoleńskiej ziemi zarejestrować na wideo przebiegu „upadku prezydenckiego tupolewa”? 

Ano tak, że pewne działania można było po prostu odtworzyć nad Wisłą. I to z pomocą pilotów 

36SPLT (z eskadry tupolewów), których gremialnie (vide „raport Millera”) posądzano o 

nieumiejętność pilotowania, a w każdym razie o nieprzestrzeganie zasad pilotażu (jak to powie Lasek 

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=Tk4e6x1tL2E od 11’32’’: To jest 40 m poniżej pasa, tu, gdzie stoimy. Możecie sobie 

wyobrazić, a ostatnia komenda była 10 m od ziemi. A według przyrządów to było o wiele poniżej pasa. I samolot odchodzi od 
ziemi. Pilot wychodzi z tego straszliwego spadania, z tego niebezpiecznego zbliżenia z ziemią – on wychodzi zwycięsko, we 
mgle, kiedy nie ma na czym zaczepić oka, kiedy człowiek widzi i czuje samolot tylko za pomocą przyrządów. Według 
przyrządów! Wybaczcie, ale ani jeden pilot nie powie mi, jak za pomocą przyrządów, będąc na granicy przepadania w płaski 
korkociąg, wyjść z tego. Niechże wyjdzie ktokolwiek, niech mi ktoś pokaże choć jednego człowieka, który za pomocą 
przyrządów wyszedł z płaskiego korkociągu - na przykład na małej wysokości na tym zboczu wyjść na 110 m takim dużym 
samolotem. No, ale automat powoli rozpędzał silniki i zdarzyło się to, co wiemy. Potem samolot nie zdołał nabrać 
bezpiecznej wysokości, żeby się nie zderzyć z brzozą. Jeśliby zdołał nabrać choćby jeszcze 5 m, to byłoby wystarczająco, 
żeby wykonać lot – opowiada niezmordowany A. Koronczik ekipie A. Gargas w zaśnieżonym zdradliwym jarze smoleńskim.  

http://www.youtube.com/watch?v=Tk4e6x1tL2E


na konferencji końcowej KBWLLP: Poziom wyszkolenia załóg samolotu Tu-154M zagrażał 

bezpieczeństwu lotu).  

 

[po lewej mjr G. Pietruczuk jako pierwszy pilot uchod experimentu] 

Badacze z KBWLLP, nim opublikowali swój „raport końcowy”, przeszli więc, jak na porządnych 

naukowców przystało, przez fazę eksperymentowania, by nie poprzestać wyłącznie na 

teoretyzowaniu. A że KBWLLP to była komisja wojskowa, czyli badacze w mundurach, to i uchod 

experiment najzwyczajniej w świecie utajniono,  

 

by byle łajza nie wlepiała gał w to, co się dzieje, gdy wojskowa katastrofologia się eksperymentalnie 

rozwija i by byle matoł z aparatem nie pałętał się tam, gdzie obowiązuje surowy zakaz 

fotografowania.  



 

Oczywiście, gdyby KBWLLP uważnie wczytała się w „raport MAK” (ze stycznia 2011), to by wiedziała, 

iż radzieccy badacze w mundurach wyliczyli skrupulatnie, że - przy odpowiedniej prędkości - z 

wysokości zaledwie kilku metrów nad ziemią Tu-154M może odejść, przerywając zniżanie (s. 110).  

 

Podobnie twierdził długoletni pilot tupolewów kpt. J. Więckowski (M. Pilis, A. Dmochowski, List z 

Polski, Poznań 2011, s. 98-99): 

[J]eśli chciałbym wylądować na tym lotnisku, to nie dlatego, że naciskał na to prezydent czy gen. Błasik, 

zresztą doskonały dowódca, którego dobrze znałem, i który na pewno, jeśli pojawił się w kabinie, to nie 

po to, żeby szkodzić. Nawet spodziewałbym się zapisu jego głosu, mówiącego: „Panowie, nic nie widać, a 

mamy już sto metrów. Dalej nie schodzimy, walcie na zapasowe lotnisko!” Gdybym w tym podejściu 

bardzo chciał wylądować, to pewnie zszedłbym poniżej stu metrów, bo każdy pilot ma taką żyłkę, choć 

można za to utracić licencję. Ale zniżyłbym się najwyżej do pięćdziesięciu metrów, na pewno nie niżej, i 



gdybym nadal nie widział ziemi, to po prostu odszedłbym. Natomiast na pewno nie zwiększyłbym ścieżki 

schodzenia do 16 m/s, czyli nie przyspieszyłbym schodzenia trzykrotnie! Przeciwnie: wyprostowałbym lot, 

bo może nieco dalej byłoby lepiej widać. Leciałbym dalej na pięćdziesięciu metrach i szukał ziemi, a gdyby 

nadal nie było widać pasa, nacisnąłbym przycisk „Go Around” i odszedłbym na drugie okrążenie. Potem 

poczekałbym w powietrzu na poprawę pogody. Pół godziny czy czterdzieści minut – na ile pozwoliłby 

zapas paliwa. (…) Z pięćdziesięciu metrów i niżej można to [odejście – przyp. F.Y.M.] wykonać w pełni 

bezpiecznie. Ten samolot wychodził nawet z dwudziestu metrów.  

 

Pan Klich mówił wprawdzie, że podczas próby odejścia z dwudziestu metrów na symulatorze samolot 

spadł, ale to niczego nie dowodzi. Nie znamy przecież nawet podstawowych parametrów: ciężaru 

samolotu i prędkości. Moim zdaniem nie powinien spaść. Próby na symulatorze nie budzą mojego 

zaufania. Trzeba po prostu posadzić na sprawnym samolocie dobrą załogę, choćby na tym naszym 

drugim Tu-154M i wykonać podobne podejścia, niekoniecznie na lotnisku w Smoleńsku. Wystarczy w 

Warszawie. Moim zdaniem ten samolot będzie odchodził z każdej wysokości
2
. Tu-154M wystarczy 

nadmiar prędkości kilku kilometrów w stosunku do normalnej prędkości schodzenia, aby po 

przestawieniu na lot horyzontalny mieć gwarancję, że nie przepadnie. Jeśli ma w tym momencie moc 

startową silników, to spokojnie odchodzi do góry. Ten samolot odchodził prawie z każdej pozycji na „Go 

Around”. Można to było zawsze pewnie wysterować i ręcznie, i na automacie.   

Poza tym już w czerwcu 2010 słowaccy piloci prezentowali możliwości (tamtejszego rządowego) 

tupolewa, co do jego odchodzenia z niskich pułapów nad lotniskiem 

(http://www.youtube.com/watch?v=8w7pbHrLP60). Latem 2011 zaś pokazano w Słowacji nawet 

odchodzenie Tu-154M z wysokości kilku metrów (http://www.youtube.com/watch?v=uczTWOw-BvI).  

                                                           
2
 Por. też ostatni wywiad z gen. A. Czabanem (sierpień 2011) twierdzącym, że: gdyby zniżenie samolotu nastąpiło nad 

częścią roboczą lotniska, to też by można było odejść na drugie zajście. Przejście na drugie zajście można wykonać 
praktycznie z każdej wysokości, włącznie z dotknięciem kołami ziemi. Jest to możliwe na wszystkich typach samolotów, 
którymi dysponują Siły Zbrojne RP. Tak można jednak zrobić jedynie w warunkach dobrej widzialności. Nie można jednak 
wykonywać odejścia na drugie zajście poniżej wysokości decyzji przy zajściu precyzyjnym i poniżej minimalnej wysokości 
zniżania przy zajściu nieprecyzyjnym. 

http://www.youtube.com/watch?v=8w7pbHrLP60
http://www.youtube.com/watch?v=uczTWOw-BvI


 

Co więcej, nawet w Dęblinie, jesienią 2010, okazało się, iż Tu-154M 102 „nie przepada” podczas 

odchodzenia znad pasa3. 

 

 

Co innego jednak rządowe samoloty, a co innego symulatory – zwłaszcza te niezawodne radzieckie. 

Płk dr E. Klich (wspominany przez kpt. Więckowskiego) twierdząc, iż na 20 metrach „samolot spadł”4, 

miał zapewne na myśli ten uchod experiment na symulatorze w Moskwie, o którym to eksperymencie 

rozpisuje się „raport MAK” (s. 136-137): 

                                                           
3
 Jeden z eksperymentów, na który w „raporcie Millera” powoływała się KBWLLP, przeprowadzony miał być w Mirosławcu 

(por. s. 257): Wyświetlenie pozycji samolotu na wskaźnikach radiolokatora WISP-75 było możliwe dzięki wynikom lotu 
specjalnego samolotu Tu-154M nr 102 w dniu 28.04.2011 r. na lotnisku MIROSŁAWIEC, w którym odtworzono trajektorię 
lotu samolotu Tu-154M nr 101 w dniu 10.04.2010 r. 
4
 Por. też wywiad z Klichem (Nie było szans na szczęśliwe lądowanie) z grudnia 2010: http://www.rp.pl/artykul/576992.html  

http://www.rp.pl/artykul/576992.html


  

 

Na to, że Klichowi mogło chodzić o uchod experiment omawiany w „raporcie MAK”, wskazuje 

szczególnie poniższy (zaznaczony) fragment: 

 



Na głupie pytanie jakiegoś paranoika, czemu wzięto do moskiewskiego „eksperymentu” prędkość 

pionową ok. 8m/s, a nie np. 3,5m/s, odpowiedź jest prosta: bo przecież przy ca. 8m/s „prezydencki 

tupolew” miał się w Smoleńsku rozbić5. Czemu też przy takiej prędkości próbowano w Moskwie 

„eksperymentalnie” odchodzić z dwudziestu metrów, skoro utrata wysokości tupolewa wynosi w 

takich warunkach ponoć 20-25m, a wedle tego samego „raportu MAK” nawet 30m (s. 110), jeśli nie 

50m (por. ilustr. poniżej z Załącznika 4 do „raportu Millera”)?  

 

Pewnie dlatego, by dowieść, że „nie mogli się uratować” i „do katastrofy i tak by doszło” (tak jak to 

twierdzono na „konferencji MAK” po prezentacji finalnego „raportu”). Skąd jednak wzięto taką a nie 

inną wielkość prędkości samolotu, jeśli po przelocie DPRM, a więc dalszej wschodniej NDB, miało 

dojść do jej zredukowania6? 

 
                                                           
5
 Jak zwracali uwagę piloci analizujący pierwszą wersję „stenogramów rozmów z kokpitu” dla Naszego Dziennika: 

Zastanawiająca jest także podana w stenogramie, nierealna prędkość schodzenia maszyny. Nie dość, że jej wartość jest 
ekstremalna, to jeszcze samolot po 7-sekundowym locie poziomym traci 20 metrów wysokości w 1 sekundę, podczas gdy nie 
powinien w tym czasie przekraczać 4-6 metrów. To nie jest możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu 
(http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-
sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego).  
6
 Mały gaz jest to minimalna moc silników podczas lotu, przed zniżaniem należy ją zredukować do tego poziomu, aby nie 

doprowadzić do wzrostu prędkości samolotu powyżej dopuszczalnych granic – wyjaśniają autorzy Zbrodni smoleńskiej. 
Anatomii zamachu (Komorów, 2011, s. 440) i zeskanowany fragment „raportu MAK” komentują następująco (s. 624): Już w 
samym opisie pod powyższą ilustracją dostrzec można błędy. MAK nie może przecież wiedzieć, że załoga ustawiła prędkość 
280 km/h i to akurat po minięciu dalszej radiolatarni – jak czytamy w opisie pod obrazkiem – ponieważ czarne skrzynki nie 
zapisują takich danych. Jest tam tylko sygnał binarny włączania autopilota w określonych kanałach – to wszystko. Nie da się 
ustalić nic więcej, więc MAK nie może mieć takich danych.  

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego


W tym miejscu, jak zobaczymy z kolei na skanie poniżej, wyliczenia badaczy z Moskwy nieco rozmijają 

się z tymi uzyskanymi z „polskiej czarnej skrzynki” przez badaczy znad Wisły. 

   

Ale to i tak nieważne, no prędkość mogła się zmniejszać, a potem gwałtownie zwiększać (ze względu 

na „pogoń za ścieżką zniżania”). Skoro zaś już mowa o zniżaniu (rzekomo PLF 101), to przywoływani 

już przeze mnie w przypisie piloci analizujący oficjalną dokumentację katastrofologiczną, zwracali 

uwagę na zjawisko przedziwnej oscylacji, w jaką miałby wpaść samolot podczas schodzenia we mgle 

w okolicach XUBS. Przypomnijmy sobie uproszczony schemat tego oscylowania: 

 

Nierzeczywisty jest także sam tor lotu, który wskazuje na tzw. sterowaną oscylację (cykliczna zmiana 

pewnej wielkości względem innej zmiennej, zwykle czasowej lub przestrzennej). Tymczasem autopilot 

miał zadany kąt zniżania 2 stopnie. Oscylacja nie jest możliwa, bo autopilot miał kontrolę nad 

samolotem, w przeciwnym wypadku nie wyrównałby na 7 sekundach. Ponadto tor lotu samolotu po 

odjęciu wpływu terenu przypomina podwójną parabolę.  



 

Większa parabola na wysokości decyzji przechodzi w mniejszą. W przypadku normalnej ścieżki zniżania i 

zdarzeń CFIT - Controlled Flight Into Terrain (sterowane zderzenie z ziemią, dosł. kontrolowany lot w 

teren), tor lotu to nachylona linia prosta lub prosta przechodząca w krzywą (w przypadku części CFIT), 

spadanie swobodne charakteryzuje się torem lotu w kształcie paraboli odwróconej - zaznaczają 

eksperci. Tor lotu, który przyjął Tu-154M przed katastrofą, wskazuje natomiast na dwie możliwości 

przebiegu zdarzeń: świadome zanurkowanie pilota w jar lub przeciągnięcie (spadanie z powodu 

prędkości poniżej minimalnej) z odzyskaniem zdolności do lotu przy ziemi
7
. 

Raczej to pierwsze („świadome zanurkowanie”) niż to ostatnie („przeciągnięcie”), skoro, wedle 

radzieckich badaczy, zaraz po minięciu dalszej NDB załoga miała ścigać ścieżkę, a więc gnać na 

przepadłe8: 

 
                                                           
7
 http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-

sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego  
8
 Por. też „raport Millera” s. 227: Przelot nad dalszą radiolatarnią odbył się na wysokości większej o 120 m niż wskazana na 

kartach podejścia. Jest to bardzo duża różnica, która wymusiła na załodze (pilocie lecącym) decyzję o zwiększeniu opadania 
w celu „dojścia” do założonej ścieżki podejścia, co z kolei skutkowało wzrostem prędkości lotu powyżej znacznika prędkości 
współpracującego z automatem ciągu. Automat zmniejszył ciąg silników do wartości minimalnej. Lot na minimalnej mocy 
silników trwał 40 s. Jest to poważny błąd stabilizacji podejścia, skutkujący tym, że podczas potencjalnej procedury odejścia 
na drugi krąg silniki potrzebują znacznie więcej czasu do osiągnięcia mocy startowej (akceleracja). Dodatkowo, wg IUL pkt 
4.6.2.2-2: jeżeli na wysokościach poniżej 200 m zakres pracy silników, potrzebny dla ustalonego lotu na ścieżce na 
rekomendowanej przyrządowej i pionowej prędkości będzie większy od nominalnego lub obroty sprężarki wysokiego 
ciśnienia będą mniejsze niż 75%, obowiązkowo należy odejść na drugi krąg. Mimo że punkt ten odnosi się do podejść w 
warunkach uskoku wiatru, to stosowanie tej zasady we wszystkich podejściach jest racjonalne i uzasadnione. Jeżeli obroty 
sprężarek wysokiego ciśnienia wynosiły ok. 60%, należało przerwać podejście. Zabrakło reakcji pozostałych członków 
załogi na takie działanie dowódcy. 

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego


Odnośnie do szerszego zagadnienia rejestrowania „pracy silników”, to warto dla porównania spojrzeć 

do „stenogramów CVR” i „danych ATM-QAR” – piloci „prezydenckiego tupolewa” bowiem, zbliżając 

się 10 Kwietnia do ruskiej granicy powietrznej, na przestrzeni kilku minut parokrotnie komunikują się 

właśnie, co do ustawiania poziomu mocy silników: 8:20 7-6. 8:22 Mały gaz. 8:23 7-8. 8:24 8-0. 8:25 

Mały gaz –  

         

 

        

natomiast żadnego śladu po tych zmianach nie widać wśród „zarejestrowanych parametrów lotu” 

poza zmianami liczbowej wartości prędkości przyrządowej (VPRZ) (por. skan poniżej): 

 



Dla porównania odnotowane parametry mocy trzech silników (1, 2 i 3)9 z godz. 7:27 (skan poniżej) 

 

I z godz. 8:34 

 

Ale nie ma co się znów czepiać szczegółów, jak ci natrętni paranoicy od maskirowki. Wróćmy do 

eksperymentowania. KBWLLP o swoim „eksperymencie z uchodem” poinformowała szerzej opinię 

publiczną dopiero podczas lipcowej (2011) prezentacji „raportu końcowego”, ustami znakomitego 

kpt. mgr. W. Jedynaka. Przypomnijmy sobie pokrótce, jak ów „eksperyment” przebiegał10, a 

dokładniej, jak go elegancko zrelacjonowano na szumnej konferencji KBWLLP11: 

                                                           
9
 „OBRSNCS1” oznacza „obroty SNC [sprężarki niskiego ciśnienia – przyp. F.Y.M.] silnika nr 1”; zakres pomiarowy 

(rejestratora MSRP) dot. tychże obrotów obejmuje wartości od 0 do 110% – por. Zał. 4, s. 556. Podobnie odnotowywane są 
obroty silników 2 i 3.  
10

 Szczegółowego raportu z tego, w jakich warunkach wykonano „eksperyment” – jakie wykonywano czynności, jak 
wyglądała praca załogi, co wskazywały przyrządy etc., KBWLLP nigdy i nigdzie nie opublikowała (podobnie jej 
intelektualna spadkobierczyni, „komisja Laska”). Nie upubliczniono nawet nagrań z kokpitu, które pozwoliłyby 



 

(…) na kolumnie sterowniczej, na wolancie dowódcy jest przycisk ODEJŚCIE. Między pilotami znajduje się 

konsola sterowania silnikami, to są dźwignie, którymi tymi silnikami sterujemy – one w tej chwili są 

sterowane przez automat. A proszę zwrócić uwagę na urządzenie TAWS [powyżej po prawej kolorowy, 

zielono-żółty ekran – przyp. F.Y.M.]. Lotnisko, na którym był dokonany ten lot, specjalnie zostało tak 

wybrane, aby nie było w bazie danych tego urządzenia. Chcieliśmy zobaczyć, czy urządzenie TAWS 

zachowa się podobnie, jak na lotnisku smoleńskim w dniu 10-04. Jak to wyglądało?... Pilot… samolot jest 

sterowany przez autopilota. Jak widzicie, sterowanie silnikami odbywa się przy użyciu automatu. Za 

chwilę, po dojściu, o…, w tej chwili sygnalizacja TAWS. Proszę zobaczyć, co się pojawia na ekranie. 

Właśnie to jest ten TERRAIN AHEAD, TERRAIN AHEAD.    

 

Wysokość minimalna, dowódca naciska raz – brak reakcji. Drugi raz – i zrywa, przesila urządzenie, 

urządzenie autopilota. I wtedy przechodzi na wznyżanie [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]. Manu… manualnie 

należy dopchnąć moc silników. Silniki samoczynnie, automatycznie nie zwiększyły swojej pracy, 

obrotów.  

Tak, zdaniem komisji wyglądały te chwile między komendą „Odchodzimy” do realizacji, realizacji tych 

czynności. Na tym ujęciu filmowym widzieli państwo załogę, która była przygotowana do tego lotu. Piloci 

                                                                                                                                                                                     
zrekonstruować sytuację podczas tego „eksperymentalnego” zniżania (czy np. słychać startową moc silników, w jaki sposób 
określana jest wysokość przez pilotów, jak zaprogramowano TAWS-a, jak ustawiono nastawniki RW itp.).   
11

 http://www.tvn24.pl/raporty/raport-millera,364 cz. II materiałów wideo; por. też http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-
kraju,3/ustalenia-komisji-millera-calosc-konferencji,179626.html. 

http://www.tvn24.pl/raporty/raport-millera,364
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ustalenia-komisji-millera-calosc-konferencji,179626.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ustalenia-komisji-millera-calosc-konferencji,179626.html


znali swoje zadanie, wiedzieli, że mają spróbować uruchomić to urządzenie. Gdy nie zadziała, mieli wtedy 

dokonać ręcznego przesilenia autopilota. Ta chwila trwała 4 sekundy. Pilot przygotowany do tego 

potrzebował 4 sekund, aby zareagować na niezadziałanie przycisku ODEJŚCIE.  

Tak że te 5 sekund daje się wytłumaczyć tym, że dowódca statku powietrznego przekonany, jak państwo 

widzieli na poprzednim filmie, że ten samolot odejdzie automatycznie, a było brak reakcji na naciśnięcie 

tego przycisku, potrzebował 5 sekund na to, żeby zareagował. To była dość szybka reakcja, ale trzeba 

wyraźnie powiedzieć w tym miejscu, że gdyby manewry związane z odejściem samolotu były ćwiczone na 

symulatorze, to sprawność tego działania byłaby w oczywisty sposób podniesiona, ale przede wszystkim 

załogi dowiedziałyby się na pewno, że ten manewr jest niewykonalny w miejscu, gdzie nie ma ILS-a i po 

prostu wtedy zdani są tylko na to, żeby robić to ręcznie. (…) 

Jaka była wysokość minimalna ustalona przez tę „przygotowaną do lotu załogę”, jak ustawione 

były przyrządy pokładowe? Jedynak, a z nim cała KBWLLP, nie podali tego ani podczas lipcowej 

(2011) konferencji prasowej, ani później, tj. w czasach funkcjonowania rezolutnej „komisji Laska”. 

Przede wszystkim, jak sygnalizowałem w jednym z przypisów, KBWLLP w swej dokumentacji nie 

zamieściła żadnego protokołu/raportu z tak przeprowadzonego uchod experimentu – dokumentu 

pozwalającego miarodajnie ocenić, jak w szczegółach wyglądały warunki, w jakich 

„eksperymentowano” i jakie dokładnie wykonywała (a jakich nie wykonywała) czynności 

„przygotowana załoga”. Trwający kilkadziesiąt sekund filmik z konferencji KBWLLP, zagadywany przez 

Jedynaka, nie odtwarza przecież pełnej sytuacji z kokpitu podczas newralgicznego „eksperymentu”.  

 

A do pełnego obrazu tego, jakie działania podejmuje „przygotowana”, by nie rzec ustawiona, załoga 

(mająca imitować pilotów z PLF 101 z 10-04), wymagane są przecież jeśli nie zapisy rozmów z kabiny 

(załogi), to choćby dane parametryczne obrazujące to, co się z „eksperymentalnym” statkiem 

powietrznym działo. Nie gdzie indziej a w niezawodnej dokumentacji KBWLLP wszak jest stwierdzone 



czarno na białym, iż samo wciśnięcie przycisku ODEJŚCIE nie pozostawia śladu w zapisie MSRP/ATM-

QAR, jeśli zakres odejścia nie aktywuje się12.  

 

Ale też oglądając filmik KBWLLP nie możemy mieć pewności, czy Pietruczuk w ogóle nacisnął UCHOD, 

czy też tylko… markował przed kamerą takie naciśnięcie (potem zaś za pomocą wolantów i dźwigni 

wywołano „zerwanie autopilota”).  

 

                                                           

12
 Por. też http://www.bibula.com/?p=29761: Klich w tym samym wywiadzie popełnia także kolejne błędy merytoryczne. 

“Większość ekspertów, z którymi się konsultowałem, uważa, że naciśnięcie przycisku ‘odejście’ nie pozostawia śladu w 
rejestratorze lotu, jeśli na ziemi nie ma ILS, jeśli cały system nie został aktywowany”. Diametralnie innego zdania jest ekspert 
ds. bezpieczeństwa lotów, doświadczony pilot-instruktor Michaił Makarow, który pilotował samoloty takie jak Tu-154M i 
Airbus A-320: – Moim zdaniem, pan Klich najwyraźniej nie ma pojęcia, o czym mówi. Oczywiście, że wciśnięty przycisk 
odejścia na drugi krąg, czerwony przycisk, pozostawia ślady w czarnych skrzynkach, jak każde odejście na drugi krąg – 
tłumaczy Rosjanin. – Nie wiem, kto, gdzie i kiedy tego człowieka uczył pilotażu, jestem pewien, że nikt z Aerofłotu – dodaje. 
Faktem jest, że zastosowanie tej procedury zostawia w rejestratorze sygnał dźwiękowy. Mimo to Edmund Klich 
wypracował misterną koncepcję katastrofy, w której pilot po nieudanym wciśnięciu przycisku miałby zwlekać z ręcznym 
odejściem na drugi krąg i w efekcie tego znaleźć się tak nisko, by już nie móc się poderwać. – To kompletna bzdura. Tę teorię 
wysnuł Siergiej Amielin, a Edmund Klich chętnie ją podchwycił.  

http://www.bibula.com/?p=29761


Piszę o markowaniu nieprzypadkowo, gdyż autorzy cytowanej już przeze mnie Zbrodni smoleńskiej, 

nie mogąc wyjść ze zdumienia, co do ustaleń „MAK” i KBWLLP dotyczących UCHODA, zeskanowali 

nawet (na s. 649 swej książki) fragment rus. instrukcji użytkowania tupolewa, by sprawa ODEJŚCIA 

została raz na zawsze wyjaśniona, a więc, że przycisk ten działa w każdych warunkach13: 

 

Byłoby zresztą dziwne, gdyby sprawa z UCHODEM i odchodzeniem tutką miała się inaczej – 

zważywszy choćby na to, w jakim stanie (analogicznym do tego widzianego na smoleńskim 

Siewiernym) jest wiele lotnisk na ruskiej ziemi. I nie tylko ruskiej, jak stwierdza jeden z pilotów 

cytowany przez autorów Zbrodni smoleńskiej (s. 643): 

 

 

                                                           
13

 Por. też http://www.bibula.com/?p=29761: - Ten przycisk jest niezależny od ILS. Wielokrotnie wykonywałem tym 
samolotem odejścia. Nawet jak od początku lecimy w trybie ręcznym, bez włączonego autopilota, to ten system powinien 
działać. Po wciśnięciu przycisku “Uchod” [odejście] samolot zadziera automatycznie nos i zadaje moc niezbędną do 
odejścia. Potem trzeba tylko zmniejszyć kąt wychylenia klap (gdy wariometr wskazuje już dodatnią wartość wznoszenia) i 
schować podwozie. Dalej trzeba już tylko w odpowiednim momencie schować klapy, ponieważ prędkość samolotu rośnie do 
wartości, przy której klapy muszą być schowane – tłumaczy pilot PLL LOT kapitan Boeinga 767, który 2,5 tys. godzin wylatał 
na Tu-154M. (…)   

http://www.bibula.com/?p=29761


 

(j. w., s. 650). W tejże książce, dodajmy, omawiany jest także uchod experiment pokazany na 

finałowej konferencji przez KBWLLP – co więcej, fachowcy wojskowi z ZNE także twierdzą, iż 

Pietruczuk mógł zamarkować przed kamerami użycie przycisku UCHOD (s. 653): 

Pilot wcisnął przycisk, co nie zainicjowało automatycznego odejścia – reakcji maszyny nie było. [Tu 

przypis o treści: Eksperymenty przeprowadzono na stosunkowo niskiej wysokości, co nie było konieczne. 

Nie chodziło przecież o rozbicie drugiego samolotu lub zbędne stresowanie załogi. Jak widać na drugim 

filmie, tam gdzie planowane było niezadziałanie „uchoda” – dowódca załogi wcisnął ten przycisk, wobec 

braku reakcji maszyny naturalne jest jego drugie wciśnięcie (takie dyspozycje wydał zapewne ppłk 

Benedict) tymczasem podziałał tutaj instynkt pilota, zbliżająca się ziemia i mjr Pietruczuk skrócił czas 

reakcji – tylko dotknął przycisku „uchod” markując jego naciśnięcie i od razu ręcznie pociągnął za 

stery. Ta próba była więc niezgodna z logicznymi założeniami i powinno się ją powtórzyć. Zresztą  

prawidłowe przeprowadzenie eksperymentu, gwarantujące uniknięcie sytuacji, jak opisana, wymagało 

zastosowania tej procedury w zasłoniętej kabinie. Ponieważ byłoby to ryzykowne akurat na wysokości 

100 metrów, eksperyment winien być przeprowadzony na 250-300 metrach.] Był to bardzo dobry chwyt 

propagandowy, ponieważ można było pokazać tą próbę opinii publicznej i naocznie uzmysłowić 

nieprzekonanym – „patrzcie! wcisnęli i nie działało!” W rzeczywistości w czasie eksperymentu nie 

dowiedziono, czy przycisk mógł być wykorzystany. Chodziło najpewniej tylko o uzyskanie nagrania 

niedziałającego przycisku i wzmocnienie jego pokazaniem prezentacji bezwartościowego raportu. 

    



Najważniejszym eksperymentem byłoby nastrojenie autopilota (przełączniki – w polskiej wersji oznaczeń 

– „pochylenie” i „lądowanie”, przycisk „ścieżka”, ewentualnie przycisk „zajście”) na lotnisku bez ILS i 

spróbowanie wykorzystania automatycznego odejścia – wtedy samolot odszedłby i to właśnie próbowała 

wykonać załoga w Smoleńsku. (…) bez tego trzeciego, najważniejszego lotu próbnego nie było (…) tak 

zwanej próby badawczej. Była tylko próba kontrolna (porównawcza) – zachowanie urządzenia bez 

właściwego nastrojeni[a] i bez ILS oraz z nastrojeniem na ILS i z ILS. Użycie we właściwy sposób 

„odejścia” na lotnisku bez ILS – nie zostało sprawdzone (nie opublikowano nagrań, ani wyników tej 

próby). Tezy komisji nie zostały podtrzymane. 

To właśnie wojskowi fachowcy z ZNE, jak pamiętamy14, powołując się na sobie tylko znane źródła, 

twierdzili, iż na północnym smoleńskim lotnisku w dniach poprzedzających planowany przylot 

prezydenckiej delegacji z Polski ćwiczono ruskim tupolewem zniżania i odejścia znad XUBS (s. 659)15: 

 

Wróćmy jednak teraz na chwilę do Warszawy, gdzie 6 kwietnia 2010 dokonywany jest komisyjny 

oblot Tu-154M bn. 101 i kiedy UCHOD w rządowym tupolewie miał zadziałać – dokładnie jak w tym z 

kolei uchod experimencie, który załoga Pietruczuka przeprowadziła na lotnisku wyposażonym w ILS16 

(ilustr. poniżej). 

                                                           
14

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-1.pdf s. 56-58. 
15

 Jeśli faktycznie takie manewry odbywałyby się na Siewiernym, to dyżurujący w hotelowym oknie polski montażysta, 
dokumentujący najrozmaitsze przyloty oraz zmiany pogody w Smoleńsku, powinien mieć ich wideo zapis. 
16

 Por. relację Jedynaka: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ustalenia-komisji-millera-calosc-
konferencji,179626.html (cz. I od 35’05’’) 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-1.pdf
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ustalenia-komisji-millera-calosc-konferencji,179626.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ustalenia-komisji-millera-calosc-konferencji,179626.html


 

[W tej chwili naciska przycisk „odejście”. Proszę zwrócić uwagę na dźwignie silnika, silników …   

 

… Automatycznie przesunęły się do przodu. Samolot rozpoczyna wznoszenie. Na ekranie TAWS nie pojawił się żaden 

komunikat. Takiego właśnie manewru spodziewał się dowódca statku powietrznego [PLF 101 – przyp. F.Y.M.], mówiąc o 

tym, że odejdą w automacie – opowiada Jedynak podczas prezentacji wyników eksperymentów KBWLLP] 

 



Na wykresie w „raporcie MAK” (wersja anglojęz., s. 66) schematycznie pokazany jest przebieg tego 

oblotu 

 

– z wykonaniem odejścia włącznie. Gdyby wziąć na serio tę szarą podziałkę (opisaną z lewej strony), 

to by wychodziło, iż odejście dokonano z wysokości 0 m.  

 

Jak też widać po prawej na powyższym powiększonym wycinku ilustracji – 7-04-2010 PLF 102 (z ppłk. 

B. Stroińskim i mjr. A. Protasiukiem – którzy brali udział w oblocie z 6-04) także wykonał jakieś 

„odejście”. Wedle wyliczeń ZNE (por. Zbrodnia smoleńska, s. 513) wykonano najpierw zniżenie z 

600m na 400m i ponowne wejście na 600m. Z kolei na innym wykresie w „raporcie MAK” (s. 159 

wersji anglojęz.; niebieska linia ma obrazować PLF 102 z 7-04, a czerwona PLF 101 w dn. 10-04): 



 

pokazane jest zejście to z ~562m do ~345m i wejście na ~487m (wg ZNE: nastąpiło obniżenie 

wysokości z 560 do 350m i wzniesienie się do 480m (Zbrodnia smoleńska, s. 513). Na tym nie koniec, 

ponieważ w „raporcie MAK” (s. 128) mowa jest jeszcze o tym, że załoga PLF 102 samowolnie zeszła z 

500m na 300m, po czym została odesłana przez „kierownika lotów” z powrotem na 500m. 

 

Ktoś powie, zapewne i słusznie, że dane wykorzystane do sporządzenia powyższych barwnych 

wykresów mogą być wzięte z sufitu17  

 

[Zbrodnia smoleńska, s. 512]
18

 

                                                           
17

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/503150,trotyl-z-afganistanu  
18

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ladowal-w-
smolensku-tuz-przed-tragedia,211724.html oraz relację Stroińskiego tu: 
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,13417544,Byly_szef_36__specpulku__Raport_Millera_podaje__ze.ht

http://freeyourmind.salon24.pl/503150,trotyl-z-afganistanu
http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ladowal-w-smolensku-tuz-przed-tragedia,211724.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ladowal-w-smolensku-tuz-przed-tragedia,211724.html
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,13417544,Byly_szef_36__specpulku__Raport_Millera_podaje__ze.html


 

ale w takim razie i dane dot. „końcóweczki” powinny stanąć pod dużym znakiem zapytania. „Komisja 

płk. Latkowskiego” natomiast jeszcze inaczej aniżeli ZNE i „MAK” rekonstruuje przebieg zdarzeń 7-04-

2010, twierdząc (nie wiadomo na jakiej podstawie), że Plusnin brał udział w sprowadzaniu PLF 102:  

tego dnia kontrolerzy nie mieli lotnikom zbyt wiele do powiedzenia. Pogoda, jako się rzekło, była 

rewelacyjna i załoga sama wiedziała, jak lecieć.  

– Kontroler, o ile pamiętam, powiedział nam tylko, że wchodzimy w drugi zakręt kręgu 

nadlotniskowego, czyli że wchodzimy w krąg nadlotniskowy. To była chyba jedyna informacja od niego – 

opowiada jeden z członków załogi lecącej 7 kwietnia.  

Kiedy samolot, poruszając się już po kręgu nadlotniskowym, zmniejszył prędkość do 420 kilometrów na 

godzinę, a załoga zaczęła przygotowywać się do lądowania, pilot włączył automat ciągu, urządzenie 

odpowiedzialne za utrzymanie prędkości lotu. Włączył je, bo tak było mu najwygodniej. Od tego 

momentu ani pilot, ani mechanik nie musieli już ustawiać prędkości, zmieniając położenie manetek 

gazów; zadanie to przejął automat. Dowódca zgłosił wieży, że widzi pas startowy, zanim jeszcze ustawił 

samolot na prostej do lądowania, czyli w osi pasa. 

 – Posadku razrieszaju – odpowiedział kontroler Paweł Plusnin.  

Samolot wszedł na ścieżkę zniżania. Automat ciągu pracował nadal, mimo że instrukcja użytkowania 

tupolewa w locie nie przewiduje korzystania z niego przy podchodzeniu do lądowania w trybie innym niż 

automatyczny lub półautomatyczny (automat ciągu może być włączony tylko w trakcie podejścia 

wykorzystującego sygnał ILS). Zarówno podejście, jak i lądowanie przebiegały bardzo spokojnie. W 

kabinie panowała cisza przerywana tylko czytaniem checklisty i kolejnymi komendami. Alarm TAWS nie 

włączył się, mimo że lotniska Siewiernyj nie było w bazie danych tego komputera.  

– Nie było ostrzeżeń. Wystarczyło nacisnąć przycisk „Terrain Inhibit” obok ekranu TAWS. To zadanie 

drugiego pilota – opowiada dalej jeden z członków tamtej załogi. Maszyna przeleciała w poprzek doliny 

znajdującej się przed bliższą radiolatarnią prowadzącą, nawet jej nie zauważając. – Lubię sobie z góry na 

teren, nad którym lecę. Pogoda była idealna, a mimo to nie zauważyłem żadnego jaru. Drzewa tak tam 

rosną, że wywołują złudzenie, iż teren jest płaski – dodaje.
19

 

                                                                                                                                                                                     
ml (- Ten samolot [Tu-154M - red.] przeszedł wiele modyfikacji i niektóre z nich doprowadziły do tego, że ręczne podejście do 
lądowania przy dwóch radiolatarniach było mocno utrudnione - tłumaczył Stroiński. Mimo tego stwierdzenia w odpowiedzi 
na kolejne pytanie musiał przyznać, że sam 7 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku lądował właśnie "ręcznie". - Mieliśmy ładną 
pogodę, a poza tym lubię sobie polatać w rękach - uciął). Por. też nt. Stroińskiego 
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow,2     
19

 J. Osiecki, T. Białoszewski, R. Latkowski, M. Prószyński, Ostatni lot. Raport w sprawie katastrofy, Warszawa 2011, s. 26-27.  

http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,13417544,Byly_szef_36__specpulku__Raport_Millera_podaje__ze.html
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow,2


 

Nie pojawia się więc w tych wspomnieniach incydent z odsyłaniem załogi PLF 102 z pułapu 300m na 

500m (po samowolnym zniżeniu), jak podaje „raport MAK”, ani kwestia trasy, jaką, zgodnie ze 

zgłoszonym odpowiednim instytucjom planem lotu, miał pokonywać PLF 102, by wylądować na 

XUBS. W Załączniku 4 do „raportu Millera” (s. 503) wśród „danych FMS-a” odzyskanych przez 

specjalistów z Universal Avionics zaprezentowana jest taka (zapisana w bazie) trasa tupolewa: 

 

zgodnie z nią PLF 102 leciałby zapewne z ASKIL (powyżej niewymieniony wśród punktów 

nawigacyjnych) na drugi zakręt kręgu nadlotniskowego położony na północnym zachodzie względem 

Siewiernego, 



 

(zgodnie ze schematem rozrysowanym przez doc. S. Amielina), by następnie dokonywać okrążenia 

lotniska od północy i podchodzić do lądowania od wschodu, czyli nad zdradliwym jarem. Jak jednak 

wiemy z „raportu MAK” sekwencja punktów nawigacyjnych przy takim podejściu powinna być 

odmienna aniżeli w tabeli z Zał. 4, skoro punkt 10XUB położony jest jakieś 18,5 km na wschód od 

środka lotniska (skrótowo poniżej „KTA”) 

 

a DRL (dalsza wschodnia NDB), jak pamiętamy, ca. 6,2 km. Kolejność punktów nawigacyjnych w tabeli 

z „danymi FMS-a” powinna być odwrotna: 10XUB – DRL – XUBS, tj. taka, jaką miał niby lecieć w 

„końcóweczce” 10 Kwietnia „prezydencki tupolew”. Tymczasem, wedle ustaleń K. Galimskiego i P. 

Nisztora20, w trzech depeszach ATS (Air Traffic Services – służba kontroli ruchu lotniczego) w dniu 7-

04-2010, w planie lotu PLF 102 miała być zgłoszone (trzykrotnie), jeśli chodzi odcinek między 

Białoruską SSR a Rosją: UM863  AKSIL/KO700S0810  B102  RALOT  DCT21. Trzy dni później w 
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 Kto naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 142-143. 
21

 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html


analogicznych (trzech) depeszach to samo zestawienie miało być (trzykrotnie) powtórzone w planie 

lotu PLF 10122, a więc nie może być tu mowy o przypadku lub zbiegu okoliczności23: 

 

Innymi słowy, PLF 102 powinien 7 kwietnia przylatywać na Siewiernyj od południa, a następnie od 

południowego wschodu z punktu RALOT (skan poniżej, na nast. stronie) kierować się na DRL i w ten 

sposób wchodzić na prostą do lądowania zgodnie z kursem magnetycznym 259. (Poniżej kadr z 

filmiku ponoć z 7-04-201024)  
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 Kto naprawdę ich zabił?..., s. 144-145. 
23

 Osobną sprawą jednak jest to, dlaczego oficjalnie rozpowszechniano by taki właśnie plan lotu, jeśli według niego nie 
miałyby lecieć polskie załogi (zarówno PLF 102 7 kwietnia 2010, jak i PLF 101 w dn. 10-04). 
24

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html Film przeszedł przez ręce fachowców 
wojskowych i kadry z polanką samosiejek „wypadły”, co wykazał lordJim: 
http://www.youtube.com/watch?v=7oP163A08Kg. Pojawia się też pytanie, czy to zdjęcia z podchodzenia do lądowania, czy 
może z odlotu: http://www.youtube.com/watch?v=BMjqQywxTvE – tak jak odlatywał 10 Kwietnia (właśnie kierując się na 
wschód PLF 031). Nawiasem mówiąc, podczas posiedzenia ZP polskiemu montażyście trafia się takie przejęzyczenie 
(odnośnie do 7-04-2010): Pos. Chłopek: Skąd pan wiedział, że samolot będzie podchodził ze wschodniej strony?  (…) SW: 
...może nie tyle co wiedział, że akurat ten samolot będzie podchodził od tej strony, ale mając tą wiedzę i doświadczenie, w 
tym sensie, że dwa dni wcześniej lądowały z tego samego kierunku – samolot... yyy... z premierem Tuskiem i z premierem 
Putinem, było to takie..., powiedzmy, założenie teoretyczne. Jeśli od tej strony te samoloty startowały i lądowały, znaczy lą- 
lądowały od tego samego kierunku, to jest duże prawdopodobieństwo, że akurat to będzie ta strona. Jest to po prostu... no, 
nie wiem, że traf, ale na chybił-trafił. Albo trafi, albo nie. Jest to może się komuś wydać takie dziwne lub banalne, ale jeśli 
dwa dni wcześniej lądują samoloty od tego, z tego kierunku, to jest duże prawdopodobieństwo, że to też będzie z tego 
kierunku (http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu). Ruski filmik z 7-04-2010 jest tu: 
http://www.youtube.com/watch?v=aybaIMyagX0 Porównanie lordaJima obejmujące dwa filmiki z 7-04 tu: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rs7FQDrcGfE    

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html
http://www.youtube.com/watch?v=7oP163A08Kg
http://www.youtube.com/watch?v=BMjqQywxTvE
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu
http://www.youtube.com/watch?v=aybaIMyagX0
http://www.youtube.com/watch?v=Rs7FQDrcGfE


Wbrew temu, co wspominał (cytowany wyżej za „komisją płk. Latkowskiego”) jeden z członków załogi 

PLF 102, nie byłby to drugi lecz czwarty zakręt kręgu nadlotniskowego, jeśli już: 

 

 

Zwracam na to uwagę także w kontekście planu lotu „prezydenckiego tupolewa”, w którym to planie 

figurował również (jak w przypadku PLF 102) punkt RALOT25: 
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 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html


 

KBWLLP wyjaśnienie tej zagadki widziała w zwyczajnym powieleniu planu PLF 102, czyli z dn. 7-04-

201026: 

 

aczkolwiek w depeszy (10-04) z godz. 7:36, dodajmy, nie podawano dokładnej trasy PLF 101. 

                                                           
26

 Podobne wyjaśnienie znalazła „komisja płk. Latkowskiego”: Wszystko wskazuje na to, że ktoś z pułku, przygotowując plan 
lotu z delegacją prezydenta, bezmyślnie przepisał ustalenia dotyczące lotu z 7 kwietnia, czyli wizyty w Smoleńsku premiera 
Donalda Tuska. Dlaczego jednak nie wykrył tego nadzór? (Ostatni lot. Raport…, s. 34).  
Przyjmując jednak taki (absurdalny, nie ma co kryć) scenariusz wydarzeń, załoga PLF 101 powinna zgłosić (choćby 
moskiewskiej kontroli obszaru, a następnie „kontrolerom” smoleńskim – por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod), że od ASKIL nie leci tą trasą, która została zapisana w przesłanym planie 
lotu – co więcej – piloci powinni rozmawiać między sobą na temat tejże zmiany podczas lotu (wszak wśród „danych FMS-a”, 
jeśli chodzi o zaprogramowaną trasę, nie ma już punktu RALOT). Jeśli jednak PLF 101 nie wyleciał z Okęcia o 7:00, a np. pół 
godziny później, to niewykluczone, iż opracowany mógł być inny plan lotu. Tego „innego” jednak nie upubliczniono.   

http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod


 

Wracając jednak do 7-04-2010 i PLF 102. Jeśliby faktycznie obrano wtedy taką trasę, jak zdaje się 

sugerować zapis z tabeli z Zał. 4 (a sekwencja punktów nawigacyjnych „końcóweczki” byłaby w niej 

przypadkowa (a więc nie DRL-10XUB-XUBS, tylko 10XUB-DRL-XUBS)), to leciano by na smoleńskie 

północne lotnisko najdłuższą drogą i zarazem niezgłoszoną w planie lotu27. Czemu jednak obrać 

miano by akurat taką trasę, skoro można było lecieć od południowego zachodu smoleńskiego 

Siewiernego: z ASKIL do DRL1, czyli na zachodnią dalszą radiolatarnię i wchodzić na prostą do 

lądowania na XUBS? Byłby to wariant drogi najkrótszej, najszybszej, najbezpieczniejszej (ze względu 

na łagodne ukształtowanie terenu po zachodniej stronie XUBS).  

 

I byłoby to rozwiązanie zupełnie zrozumiałe, jeśliby bowiem w 36 SPLT piloci z eskadry tupolewów 

NIE wiedzieli kompletnie nic o wyłączeniu zachodnich pomocy nawigacyjnych (zgodnie z ustaleniami 

                                                           
27

 Czy też nie zgłaszano by korekty żadnym instytucjom zajmującym się kontrolą ruchu lotniczego? 



„MAK” i KBWLLP), to tym bardziej załoga PLF 102 mogła zmodyfikować swoją trasę z tej ASKIL-

RALOT-DRL na zachodnie podejście zgodnie ze schematem poniżej: 

 

Ślady takiej korekty trasy na podejściu od zachodu (tym razem w przypadku „prezydenckiego 

tupolewa”) dają się odnaleźć wśród „danych FMS-a” przypisywanych statkowi powietrznemu PLF 101 

– po ASKIL jest zachodnia dalsza NDB, czyli DRL1: 

 

W takim scenariuszu też załoga PLF 101 mogłaby z powodzeniem wykorzystać przycisk UCHOD, 

zniżając się właśnie od zachodu, niedługo po minięciu zachodniej dalszej NDB, tj. DRL1  (DPRM 

poniżej): 

 

i całkiem uzasadnione byłoby (w perspektywie katastrofologicznych „badań” i „śledztw”) to, że wśród 

„danych parametrycznych” rejestratorów przypisywanych PLF 101 ślady po takim UCHODZIE 



całkowicie zniknęły (wszak do „upadku tupolewa” doszło po wschodniej stronie smoleńskiego 

wojskowego lotniska). W Zał. 4, jeśli chodzi o powrót z XUBS na EPWA (zakładając, iż z 7-04-2010) 

mamy zapis trasy pomijający nawigacyjne punkty pośrednie – jest tylko XUBS i ASKIL28: 

  

a więc nie za wiele. W obliczu zaś braku jakichkolwiek „stenogramów” z 7-04-2010 (nie mówiąc o 

szczegółowych danych parametrycznych dot. lotu PLF 102) nie sposób właściwie ustalić, jak 

rzeczywiście było z lotami i ich „kontrolą” owego dnia. Tak jakby to była jakaś niesamowita wojskowa 

tajemnica – w jaki sposób odbywał się lot właśnie PLF 102. Ktoś może spytać: dlaczego ten lot 

(„premierskiego tupolewa”) miałby być taki ważny w kontekście rekonstrukcji wydarzeń z 10-04? 

Dlatego choćby, iż 10 Kwietnia „kontroler Plusnin” miał trzykrotnie pytać polską załogę, czy zajęła 

500 metrów (o 8:32, 8:33 i 8:34) 

 

– co dobitnie by świadczyło o tym, że nie widzi samolotu (na radarze) w taki sposób, by móc określić 

jego wysokość. To zaś, jak echo samolotu mogło być widziane na radarach Siewiernego, starała się 

odtworzyć podczas „eksperymentowania” w Polsce KBWLLP:  

                                                           
28

 Choć wg autorów Zbrodni smoleńskiej (s. 179): W przeciwną stronę samoloty mijają inny punkt, o innej nazwie. 



 

Pomijam w tym miejscu kwestię tego, jak naprawdę wyglądała korespondencja XUBS-PLF 101, bo i 

sam Plusnin miał zeznawać co innego niż było w „stenogramach CVR”: 

 

Jeśliby zajrzeć znów do „raportu MAK”, to z tabeli znajdującej się na s. 81 wynikałoby, iż „wschodnia 

wieża” XUBS nie pracowała 7-04-2010 w ciągu dnia: 



 

choć miały wtedy przybyć aż 4 rządowe statki powietrzne z Polski i kilka (także rządowych) ruskich29, 

czyli na „zapyziałym” wojskowym lotnisku przez długi czas „kontrolerzy” musieli mieć sporo pracy – a 

ta powinna być rejestrowana. I na pewno była. „Akredytowany” Klich w książce Moja czarna skrzynka 

twierdzi, iż domagał się także zapisów z 7-04-201030 – pytanie jednak: z której wieży? Pech bowiem 

chce, że nie można znaleźć jakiejś obszernej filmowej relacji z tych wszystkich przylotów, która 

pozwoliłaby zweryfikować dane pojawiające się w różnych źródłach.  

 

Jak ponadto pamiętamy z opowieści moonwalkera S. Wiśniewskiego31, taśma filmowa, na której on z 

hotelowego parapetu rejestrował przyloty, „zaginęła” podczas zatrzymania polskiego montażysty na 

polance samosiejek, a on sam jakoś nie próbował nawet taśmy odzyskać.  

 
                                                           
29

 Autorzy Zbrodni smoleńskiej twierdzą, że lądowały kolejno: CASA, jak-40, CASA, PLF 102, a następnie dwa ruskie Tu-154M 
(RA-85659 i RA-85666), Tu-134 i ił-76 bn. RA-78835 (por. s. 658-660). Por. też Zał. 4 do „raportu Millera” s. 674.  
30

 Walka o nie [zapisy rozmów „kontrolerów” – przyp. F.Y.M.] zaczęła się we wtorek wieczorem, wystąpiłem do Rosjan o 
dostęp do wszystkich rozmów telefonicznych i radiowych prowadzonych w wieży, zarówno 7, jak i 10 kwietnia. Morozow w 
tej sprawie zwodził nas przez kilka dni. Mówił, że wszystko dostaniemy, ale niczego nie przekazywał. Nagrania udało nam się 
wyrwać dopiero w piątym czy szóstym dniu pracy. (Moja czarna skrzynka. O katastrofie smoleńskiej rozmawia Michał 
Krzymowski, Warszawa 2012, s. 28).  
31

 https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg  

https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg


Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej w dn. 7-04 na „wieży” pracował Plusnin i nawet doszło do jego 

spotkania z Protasiukiem32, ale w książce S. Amielina, fotoamatora wyspecjalizowanego w analizie 

drzewostanu smoleńskiego, pojawia się czyjaś relacja, jakoby 7-04 obsługa lotniska pochodziła z 

zupełnie innej jednostki wojskowej (Żeby posadzić samolot Putina, ściągali brygadę kontrolerów z 

Sieszczi, a teraz byli zdani na siebie)33.  Tak czy tak, co do 7-04 brak nie tylko nagrania wideo, ale też 

jakichkolwiek „stenogramów” prezentujących przebieg ówczesnych działań „kontrolerów” oraz ich 

korespondencję z załogami. W dokumentacji oficjalnej (zarówno „MAK-u”, jak i KBWLLP) nie 

znajdziemy np. zeznań pilotów opisujących, jak owego 7-04 wykonywane były podejścia do 

lądowania. Ale co jeszcze bardziej zadziwiające i warte podkreślenia – w „stenogramach 

szympansów”34 nie pojawiają się żadne wspomnienia „kontrolerów” dotyczące przylotów z 7-04 – 

na zasadzie: „jak oni trzy dni temu wylatywali…?” albo „załoga tutki ze środy, jak podchodziła to 

musiałem ją odesłać na krąg, bo za szybko się zniżali…” Zwracam na tę osobliwość uwagę, gdyż jakieś 

reminiscencje się „kontrolerom” (10 Kwietnia) przytrafiają: 

 
                                                           
32

 http://freeyourmind.salon24.pl/389219,rozmowa-protasiuk-plusnin. Głos jednego z kontrolerów (z 7-04) miał ponoć 10 
Kwietnia rozpoznać por. A. Wosztyl podczas nasłuchiwania korespondencji radiowej między PLF 101 a XUBS: Na zadane 
pytanie zeznaj[ę]; jeżeli chodzi o lądowanie, obsługiwał ten sam kontroler co w dniu 07.10.2010 r. [?? – przyp. F.Y.M.] 
Poznałem go po głosie (por. http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch), ale też 
Wosztyl miał zeznać, iż PLF 031 lądował o godz. 7:25 pol. czasu oraz, co szczególnie zaskakujące: W tym miejscu pragnę 
zeznać, że nawigator TU – 154M por. Artur Ziętek prowadził rozmowę radiową z kontrolerem prawdopodobnie wieży w 
Smoleńsku, gdzie kontroler zapytał się o pozostałość paliwa i zaplanowane lotniska zapasowe. Por. też 
http://wyborcza.pl/1,76842,8080281,Co_zeznal_porucznik_Wosztyl.html i http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-
por-wosztyla. Na domiar złego (jeśli chodzi o spójność zeznań Wosztyla) były dowódca PLF 031 w filmie Anatomia upadku 2 
przyznaje, iż 10 Kwietnia był zdziwiony tym, że buda w okolicy miejsca postojowego to „wieża kontroli lotów”: Po jakimś 
czasie, będąc w samolocie, Remek Muś rozmawiał z wieżą. Chciał się dopytać, co się stało, czy coś wiedzą, czy mają jakąś 
konkretną informację. I wtedy człowiek z wieży powiedział: Wyjdź przed samolot, tutaj, przy wieży przecież stoicie. I wtedy 
się dowiedzieliśmy, że ten dziwny budynek niski, mały, to jest wieża, bo nawet nie byłem tego świadom.  
Czyżby więc 7-go pracowała inna „wieża” na Siewiernym? Jak wskazywałem w Zapisach z XUBS 
(http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf s. 74) jak-40 pilotowany przez 
Wosztyla 7-04 stoi (po wylądowaniu i odkołowaniu) w innym miejscu tamtego dnia na XUBS niż 10 Kwietnia. 
33

 Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, Warszawa 2010, s. 25. Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-
raport_zapisy_z_xubs-1.pdf s. 6-7. Autorzy Zbrodni smoleńskiej piszący także o funkcjonowaniu bazy lotniczej w Sieszczy w 
kwietniu 2010, nie poruszają kwestii udziału tamtejszych kontrolerów w pracach smoleńskiego Siewiernego. 
34

 Obszernie omawiałem je w trzech opracowaniach: http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-
raport_zapisy_z_xubs-1.pdf, http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-2.pdf, 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-3.pdf   

http://freeyourmind.salon24.pl/389219,rozmowa-protasiuk-plusnin
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://wyborcza.pl/1,76842,8080281,Co_zeznal_porucznik_Wosztyl.html
http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-por-wosztyla
http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-por-wosztyla
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf%20s.%206-7
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf%20s.%206-7
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-2.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-3.pdf


choć nie wyglądają one na świeże wspomnienia (7-go kwietnia nikogo z polskich załóg do Mińska na 

zapasowe nie odesłano)35. A powinny być świeże – przez wzgląd na to, że dość rzadko przyloty 

polskich statków specjalnych na XUBS się zdarzały – i na pewno nie dwa razy w tygodniu. Zresztą, 

gdyby ci właśnie „kontrolerzy” prowadzili 7-go korespondencję z załogą PLF 102, to wiedzieliby, że na 

pokładzie rządowego tupolewa był pilot znający ruski i wspominaliby tę korespondencję przed „lekcją 

angielskiego”36, jaką sobie urządzają 10-go kilka minut po ósmej rano pol. czasu: 

 

Wspominaliby też wydarzenia z 7-04, gdyby 10 Kwietnia mieli do czynienia z chaosem informacyjnym 

(związanym z brakiem wieści o wylotach): 

 
                                                           
35

 Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej, jest to wspominanie sytuacji z… 2007 r., kiedy drugim pilotem był ponoć Protasiuk, 
por. s. 407 przyp. 357.  
36

 Por. „raport Millera” (s. 288), gdzie czytamy: KL [„kierownik lotów” – przyp. F.Y.M.], obawiając się, że załoga samolotu Tu-
154M, podobnie jak załoga Jak-40, również nie będzie znała języka rosyjskiego, poprosił osobę za pomocą urządzenia 
głośnomówiącego o podanie kilku zwrotów frazeologii lotniczej w języku angielskim, co miało mu ułatwić komunikację z 
polską załogą.  
Dlaczego jednak „KL” nie przypomina sobie sytuacji z 7-04, kiedy korespondencja z pilotami Tu-154M odbywała się 
bezproblemowo? 



Tymczasem ani tu we fragmentach wyżej, ani w ogóle w „stenogramach szympansów” Plusnin nie 

odnosi się do okoliczności startów polskich statków powietrznych w dn. 7-04. Nawet, jeśli (10 

Kwietnia) byłby „znowu bajzel”, to wspomnienia poprzednich wylotów „Polaków” powinny się w 

naturalny sposób pojawić jako odniesienie do „bajzlu”. Ewentualnie doszłoby na „wieży” w pewnym 

momencie do wymiany zdań dotyczącej tego, co jest inaczej w stosunku do lotów z 7-04 (np. „trzy dni 

temu leciała CASA, jaczek, CASA, tutka, a tym razem…”).  

 

Ktoś spyta: jakie znaczenie może mieć to, iż 7-04 byłaby inna „ekipa”, a może i inna „wieża” by 

pracowała na XUBS aniżeli w dn. 10-04 – to wszystko zaś się jakoś „nie zarejestrowało”? Takie 

choćby, że same przyloty mogły przebiegać jakoś odmiennie aniżeli 10 Kwietnia, po prostu. Jak? Na 

przykład od (bezpieczniejszego) zachodu37. Takie przyloty, dodajmy, można było zaobserwować już 

po „katastrofie smoleńskiej” w godzinach popołudniowych/wieczornych na Siewiernym.  
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 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-
na-xubs.pdf Por. też rozmowę red. J. Sobali z min. A. Macierewiczem z maja 2011 (tym razem nie chodzi mi o „kokpit 
transportowany przez helikopter”: http://freeyourmind.salon24.pl/514040,kokpit) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHlOFkDaKAI (od 7’51’’):  
jest tam [chodzi o amer. raport dot. „danych FMS-a” – przyp. F.Y.M.] szereg innych danych zapamiętanych przez twardy 
dysk, na przykład wskazujących na to, że nie jest wykluczone, iż Tu-154M wiozący pana premiera trzy dni wcześniej jednak 
lądował od drugiej strony – nie od tej samej, od której lądował pan prezydent, więc jest szereg jeszcze przed nami różnych 
zagadek, różnych informacji wywracających dokładnie do góry nogami… [JS: Co by to oznaczało, jeżeli 7-go lądował od 
drugiej strony?] Na wszelki wypadek powiem jeszcze jedną rzecz: i wszystkie samoloty, które lądowały po katastrofie… 
[JS: Też lądowały…] też lądowały z drugiej strony. [JS: Pytam, panie ministrze, co by to oznaczało?] No to by był przyczynek, 
bo tutaj już ta sprawa jest wyw-, dowiedziona już dosyć dokładnie, ale dodatkowy przyczynek do tezy o tym, iż… tych ludzi 
zdradzono o świcie, że Tu-154M został w specjalny sposób naprowadzony na miejsce, do której, w której, w którym doszło 
do katastrofy, że tutaj nie było niestety przypadków. [JS: Z tego, co ja kojarzę, w tych zapisach, które były udostępnione, n ie 
ma takiego momentu, w którym rosyjska wieża informuje polskich pilotów, z jakiego kierunku oni mają podchodzić do 
lądowania.] Ale jest pogłos tego. Jest reakcja na to. Rzeczywiście nie ma takiego meldunku ze strony wieży, a przynajmniej 
nie jest nam znany, ale jest odpowiedź ze strony drugiego pilota, który mówi kapitanowi Protasiukowi: Byłoby lepiej, 
gdybyśmy lądowali z drugiej strony, czyli dostali informację, że mają lądować z tej – więc musiała być jakaś taka 
wymiana, wymiana zdań, że nakierowano ich właśnie na ten, na ten próg, na tzw. podejście z… 26-go...pasa… (…) 
Sobala, siedzący przed Macierewiczem, jak na tureckim kazaniu, nie ma przed sobą poza szklanką wody „stenogramów 
CVR”, stąd nie koryguje szefa ZP, ani nie stawia dalszych pytań. Gdy zajrzymy do „stenogramów” (niech to będzie tylko 
wersja 1, stosownie do czasu rozmowy Sobali z Macierewiczem (maj 2011), kiedy jeszcze brak wersji KBWLLP i NPW/IES-u), 
to drugi pilot mówi: Tu jakby było 2-5-9, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce.  Mówi on to jednak, wg ofic. 
danych, o godz. 8:20, a więc jeszcze parę minut PRZED korespondencją PLF 101 nie tylko z Siewiernym, ale i moskiewską 
kontrolą obszaru – co zupełnie przeczy powyższemu pokrętnemu wywodowi Macierewicza. Wypowiedź ppłk. R. Grzywny 
świadczyłaby o tym, że załoga nastawiona jest na podejście OD ZACHODU właśnie, a byłoby lepiej [od wschodu], bo nie pod 
słońce. W poście http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod wykazywałem zaś, iż jedyny „kierunek” podawany załodze 
PLF 101 przez Plusnina, to 079, a więc zachodni.    

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/514040,kokpit
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHlOFkDaKAI
http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod


 

 

10-go Kwietnia już po „katastrofie” lądowano na XUBS od zachodu, jakby mimo wszystko jakieś 

pomoce nawigacyjne działały po zachodniej stronie (tu: droga startowa „WPP 08”), a wbrew temu, co 

w „raporcie MAK” głosił NOTAM „serii M” (rozesłany ponoć w październiku 2009 na terenie 

„Federacji Rosyjskiej”) wyłączający z użytkowania radiotechniczny system bliskiej nawigacji (RSBN), 

zachodnie radiolatarnie Siewiernego (dalszą: DPRM, bliższą: BPRM), tamtejsze oświetlenie 

nawigacyjne (SSO) i „system radiolatarni” (RMS)38: 

 

W październiku 2009 zostają rzekomo wyłączone pomoce po zachodniej stronie, a 10 Kwietnia 2010 

ruska załoga „Frołowa” pyta z głupia frant o możliwość podejścia od zachodniej strony: 

                                                                                                                                                                                     
Wracając zaś do 7-04-2010. Naturalnie nie trzeba byłoby analizować „danych FMS-a”, by dojść do pełnej informacji o locie 
rządowego tupolewa z 7-04, nie kto inny wszak a pos. M. Zuba z ZP mogłaby wiele w tej sprawie powiedzieć, wszak była na 
pokładzie PLF 102 i kto wie, czy nie ma wielu pamiątkowych zdjęć z 7-04.  
38

 Por. „raport MAK” s. 151. Tylko paranoik od smoleńskiej maskirowki dostrzegłby z rozpędu w owej „depeszy” także 
informację o wyłączeniu „systemu radiolatarni” po wschodniej stronie XUBS („WPP 26”). Jak poza tym zwracałem uwagę 
w analizach „stenogramów szympansów”, załoga iła-76 zdaje się w ogóle nie znać ruskich „NOTAM-ów” dotyczących 
Siewiernego i szykować się 10 Kwietnia do podchodzenia od zachodu 
(http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-2.pdf s. 9-14).  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-2.pdf


 

Oczywiście: „tam w ogóle niczego nie ma”, ale czy o tym załoga iła-76 dowiaduje się dopiero podczas 

sobotniej komunikacji z Plusninem (10-04)? Czy już parę dni wcześniej nie widać było wyraźnie, że po 

zachodniej stronie Siewiernego „nic nie ma”? I skoro „nic nie było”, to jakim cudem lądowały od 

zachodu rus. samoloty 10 Kwietnia i czemu załoga PLF 101 również planowała podejście od 

zachodu39? Przypomnę: 
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 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf s. 78 i 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-
na-xubs.pdf s. 20-34. Autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 182) stwierdzają, zapewne na podstawie niezawodnych ruskich źródeł, 
że: Ze względu na obniżoną dyscyplinę w smoleńskiej jednostce nie utrzymywano dwóch radiolatarni po przeciwnym kursie 
pasa, które zostały zdemolowane, a ich wyposażenie rozkradzione. Nie wyjaśniają zarazem, jak możliwe były lądowania od 
zachodu na Siewiernym do godzin wieczornych i nocnych. Wg ZNE (s. 385 przyp. 343) nocą na XUBS przyziemiły też dwa 
polskie cywilne samoloty: Embraer polskich linii lotniczych LOT (po Tuska) i Saab 340-Sky Taxi (znak wywoławczy Iguana) po 
trasie Wrocław-Okęcie-Witebsk-Smoleńsk-Okęcie (J. Kaczyński).  
Szczegóły tych dwóch nocnych podejść na XUBS nie są znane, choć niejeden smoleńsko-katastrofologiczny „zespół 
badawczy” mógłby się nimi bliżej zainteresować. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf%20s.%2020-34
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf%20s.%2020-34


Przywoływany już tu (marginalnie) polski montażysta Wiśniewski zapewnia (posiedzenie ZP z lutego 

2011), iż 7 kwietnia (w slangu SW: dwa dni wcześniej) samoloty lądowały od wschodu40: 

SW: ...byliśmy zakwaterowani w tym hotelu Nowyj. Tak więc – można powiedzieć, dlatego, stąd też było 
pytanie: dlaczego akurat ustawiłem kamerę w tym kierunku... 
Posłanka A. Sikora: Nie, nie, nawet nie.  
SW: Bo dwa dni wcześniej przyleciały samoloty prezy... premierskie.  
AS: Jasne, ja o tym, przepraszam, zapomniałam nawet.  
A. Macierewicz: Które pan filmował. 
AS: Faktycznie.  
SW: Które też miałem filmować.  
 

 

 
 

Z tego też względu montażysta ustawia swoją kamerę (10 Kwietnia) we mgle na wschodnią ścieżkę 

podejścia. Dopytywany zaś o to, czy coś go zaniepokoiło podczas podchodzenia iła-76, wyznaje41: 

SW: Znaczy zastanowiło mnie to, dlaczego ja go słyszę, a nie widzę.  

AS: A, no tak.  

SW:  Myślałem, że, myślałem, że źle ustawiłem kamerę, że np. przyleciał z innego kierunku.  

AS: A, no tak, faktycznie. Mogło tak też...  

SW: Mówię, zaraz...  

AS: Mhm, mhm.  

SW: ...przecież tu jest podejście.  

                                                           
40

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1 i 
http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE od 2’15’’. Por. też mój Elementarz smoleński 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf od s. 64, gdzie przytaczam długi fragment rozmowy z 
posiedzenia ZP z udziałem SW na temat taśmy 7-04, którego to fragmentu już w Uchod experimencie nie cytuję. 
41

 http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu


Jak już jednak się niejednokrotnie przekonaliśmy, zapewnienia moonwalkera mają czasami dość słabą 

wiarygodność42, zaś jego materiały – jeśli chodzi o ciągłość zapisu43 –  budzą spore wątpliwości.  

 

[godz. 7:21:55 na powyższym kadrze podczas prezentacji mgielnego sitcomu przed ZP, a poniżej…] 

 

 

[7:27:10]
44

 

Mówiąc inaczej, SW wprawdzie stara się sprostać wymogom oficjalnej narracji – dostarczając jej 

wszak „materiałów dowodowych”, lecz nie zawsze bierze pod uwagę (w swych zeznaniach) to, że on 

sam pewnych warunków (jako naoczny świadek) nie mógł spełnić. Polski montażysta nie prezentuje 

przecież publicznie żadnego sfilmowanego przez siebie podejścia samolotu na XUBS poza słynnym 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/579744,spacer-ul-kutuzowa i 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html  
43

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html  
44

 Wycinek ten jest do obejrzenia u lordaJima: http://www.youtube.com/watch?v=EQIp_tMJ5jc – por. też 
http://www.youtube.com/watch?v=L-n5r4wfkpE SW najwyraźniej z jakiegoś powodu usunął jakąś partię zarejestrowanego 
materiału (już po wprowadzeniu „zegara kamery”). Jak pamiętamy z 10.04.10, a wcześniej z prezentacji KBWLLP (styczeń 
2011, por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 17), o 7:25 sytuowane było „pierwsze 
podejście iła-76” – z materiału SW jednak wycięte zostałoby 6 minut, a więc jakby coś więcej niż tylko „Frołow”. Tego 
rodzaju ingerencja w materiał nasuwa pytanie – jak często wideo polskiego montażysty było modyfikowane.  

http://freeyourmind.salon24.pl/579744,spacer-ul-kutuzowa
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html
http://www.youtube.com/watch?v=EQIp_tMJ5jc
http://www.youtube.com/watch?v=L-n5r4wfkpE
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf


„zarysem iła”45. To więc, że SW miał udokumentować tak wiele, jeśli chodzi o lądowania na 

Siewiernym – jak i to, że akurat wideo-dokument z podejściami z dn. 7-04 przepadł w czeluściach 

depozytów FSB – może być oczywiście prawdą, ale nie musi.  

 

[odlot „Wosztyla” 10-04] 

 

Pod koniec posiedzenia ZP46 pos. Z. Kozak wraca do wątku obrosłej legendą taśmy filmowej z 

przylotów delegacji rządowych 7-04: 

ZK: Ja mam takie krótkie pytanie… 

(…) 

ZK: …chodzi o te taśmy, które panu zabrano – czy pan próbował je odzyskać, bo jednak zabrano je i 

może je pan drogą oficjalną, skoro tam są bardzo ważne nagrania dotyczące, mogące jakby pokazać, jak 

to lądowanie… było pana premiera. Tak że, czy pan się zwracał i czy pan o tym nagraniu mówił też 

naszym służbom? Czy one się zwróciły, żeby to odzyskać? 

SW: …Jako bezpośrednio zainteresowany nie zwracałem się do nikogo z taką prośbą, bo na dobrą sprawę 

nawet nie wiem, do kogo. Druga sprawa, czy… prokuratura wojskowa wystąpiła z takim wnioskiem, żeby 

tą kasetę – nazwijmy to, rzuconą, na, no, nieładnie, nie wiem, jak to właśnie określić, na żer, powiedzmy, 

czy na, na, na odczepnego – czy ktoś wystąpił w tej sprawie, żeby ją odzyskać – też nie mam takiej 

wiedzy ani informacji. Ale wydaje mi się, że występowanie z zapytaniem na temat tej kasety… jest 

bezpodstawne, bo jest dużym prawdopodobieństwem… yyy… odnoszę wrażenie, że ta kaseta albo 

została zniszczona bezpośrednio zaraz po, albo po prostu ktoś ją wyrzucił, albo ją ma i nie chce się do 

tego przyznać. 

[Pos. E. Kruk: Jeszcze ja, panie przewodniczący też takie…]  
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 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 17-18 i 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl4.pdf s. 11-12.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg od 2h33’38’’ materiału. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg


AM: Pan na serio myśli, że ktoś ze służb wyrzucił taką kasetę? To bardzo taki pogląd… 

SW: Jak coś parzy, to się wyrzuca. 

AM: …taki pogląd szczególny, no ale to… jest pana sprawa. 

SW: Ja bym tak zrobił. 

AM: Ja rozumiem. 

 

Pos. E. Kruk: Ja jeszcze wrócę do tego, do tej kasety, która przepadła z tym nagraniem – z 7-go, którą, 

pan powiedział, nagrał sobie prywatnie i nikt nigdy nie nagrał takiego ujęcia. I tak jeszcze zapytam, jak 

to jest prywatnie, czy pan sądzi, że pan wiedział, że żadna telewizja nie byłaby zainteresowana takim 

dość unikatowym jednak nagraniem, ciekawym, bo przecież niejednokrotnie przy tego typu zdarzeniach 

oficjalnych oglądamy bardzo różne ujęcia lądowań, startów samolotów. I one jakby towarzyszą każdej 

wizycie. A pan tu nagle mówi, że to takie prywatne i co – i nikt, telewizja się tym nie interesowała? 

Jedynym tego typu nagraniem?  

SW: Nie. Nie interesowała się. Telewizja, wbrew pozorom, może panią to zdziwi, no, bo przecież pani ma 

coś na temat do, z, kontaktu z mediami trochę doświadczenia i wiedzy – telewizja, wbrew pozorom, 

interesuje się bardzo małą ilością… rzeczy, które, według mnie, powinny się zainteresować, ale to jest 

sprawa… 

[EK: Ale to jest inna rzecz, panie…] 

SW: …A to jest sprawa telewizji. Nie, nie, niestety, nie nam, nie mnie, maluczkiemu montażyście, 

dochodzić do tego, czy ktoś interesuje się, czy taki psychiczny Wiśniewski latający z kamerą czy z 

aparatem, ma takie czy inne zdjęcia. 

EK: Ale pan nie proponuje ich? 



 

SW: Yyy… proszę pani, nie wiem, czy w ogóle mi wypada proponować – chociaż kilka razy, nie będę 

oszukiwał udało mi się swoje pewne prywatne materiały dołączyć do relacji (…). 

O ile więc w przypadku „nagrania wideo z miejsca katastrofy”, SW sam się zgłasza 10 Kwietnia przy 

bramie Siewiernego z ofertą do ludzi mediów, o tyle w przypadku filmu z 7-04 struga on wariata, iż 

„nie wypada proponować” telewizji, bo SW zrobił sobie prywatny dokument na własne potrzeby 

(choć zarazem ma świadomość, że nikt z operatorów telewizyjnych nie czatował w oknie hotelowym i 

nie czekał na przyloty z 7-04). Na czym jednak miałoby polegać „parzenie” tego ewentualnego wideo-

dokumentu z lądowań rządowych delegacji? I kogo szczególnie miałby taki „prywatny” film poparzyć? 

Może samego autora? Ja bym tak zrobił, twierdzi SW, gdy szef ZP dziwi się opinii montażysty, iż  ktoś 

z ruskich służb pozbyłby się cennej taśmy z 7-04 – więc może tak po prostu sam moonwalker zrobił?  

 

Ale czy SW nie zostawiłby sobie jakiejś kopii jak „typowy pies ogrodnika”47 lub „lisek-chytrusek” (nie 

powiem, że jestem lisek-chytrusek i chcę wszystko dla siebie – mówi do pos. Kruk pod koniec 

posiedzenia ZP)? W mało znanym (i nie do końca pewne, czy w ogóle opublikowanym) wywiadzie z 

10-04 moonwalker w taki sposób opowiada dziennikarzom o przylotach z 7-04: tak jak przedtem 

leciała CASA, później leciał polski samolot, później rosyjski, jak przylatywał premier Tusk, to 

myślałem to też taka: dwie-trzy ekipy jadą: najpierw dziennikarze, później ktoś tam i ktoś tam. 

Dlatego akurat stałem w oknie z ciekawości: który po kolei? Jak to typowy montażysta48 – co by 

świadczyło o tym, że nie widział przylotów z 7-04 (a raczej słyszał o nich)49, skoro miały najpierw 
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 http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE od 2’15’’ 
48

 http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem  
49

 Nawiasem mówiąc, w tymże wywiadzie, na czyjąś uwagę (dotyczącą „prezydenckiego tupolewa”): Podobno on krążył 
nad…, Wiśniewski odpowiada: Bardzo możliwe. Bo ja słyszałem, że… myślałem, że to inny samolot, bo to trudno powiedzieć, 
ja nie jestem znawca, nie potrafię określić po dźwięku silnika, czy to jest ten sam, czy inny… Wypowiedź bardzo możliwe 
wydaje się zupełnie niedorzeczna, jeśli ma to być relacja naocznego świadka. Albo się miało możliwość słyszenia krążenia 
samolotu nad lotniskiem, albo nie. Z kolei tym, który na pewno słyszał krążenie samolotu, a nawet to, „jak próbował 
podchodzić do lądowania”, miał być 10 Kwietnia jeszcze przed swoim wyjazdem do Katynia red. M. Pyza, późniejszy wybitny 
śledczy szkoły Macierewicza (por. http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni: słyszeliśmy 
wielokrotnie szum silników niemal nad naszymi głowami, ale nic wtedy jeszcze nie budziło niepokoju). 

http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE
http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni


przybyć 4 statki powietrzne z Polski (CASA, jak-40, CASA i tupolew), nim pojawiły się ruskie maszyny 

(zgodnie z ustaleniami ZNE). Pytany na posiedzeniu ZP przez Macierewicza o to, w jakim dystansie 

czasowym pozostawały do siebie samoloty Tuska i Putina, SW nie jest w stanie odpowiedzieć. 

Ponadto, gdyby w przypadku 10 Kwietnia trzymał się tej zasady „dwie-trzy ekipy”, to do godziny 7:40 

(pol. czasu) miałby „komplet” przylotów („Wosztyl” plus dwa podejścia „Frołowa”), czyli nie musiałby 

„nagrywać nielotnej pogody” dalej. Co więcej, w różnych relacjach SW powraca zeznanie, jakoby 

świadek słyszał lądowanie jakiegoś samolotu, który wziął za „prezydenckiego tupolewa”: 

odnosiłem wrażenie, że to jest, owszem, polski nasz samolot, jak już później poznałem po znakach 

rozpoznawczych, że to jest, że przyleciała sama załoga, że po, po, ten samolot, który niby wcześniej 

lądował, to właśnie był z Prezy..., to właśnie był samolot prezydencki – oni sobie gdzieś polecieli, bo było 

słychać, że odlatują i wrócili np., powiedzmy sobie, polecieli w jakiejś sprawie technicznej i wrócili tyl-, 

wróciła tylko załoga na lotnisko. Stąd nie za specjalnie na początku mnie nie zdziwiło, że nie ma właśnie 

ciał w dużej ilości…  

- opowiada montażysta na posiedzeniu ZP50. Problem w tym, że Wiśniewski nigdy nie zaprezentował 

(z mgielnego sitcomu) dźwięków podchodzenia do lądowania, samego lądowania oraz odlotu 

jakiegoś „statku-widma”51.  
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 W wywiadzie z 12-04-2010 dla Faktu (screen powyżej; http://www.fakt.pl/Wstrzasajacy-film-z-miejsca-
katastrofy,artykuly,69072,1.html) SW nie mówi o czyimś lądowaniu, tylko o wysadzeniu pasażerów na innym lotnisku, 13-
04-2010 dla Rz (http://www.rp.pl/artykul/460798.html) SW stwierdza: myślałem, że samolot leci pusty. Godzinę wcześniej 
wydawało mi się bowiem, że maszyna lądowała. Wówczas również słyszałem huk silników. Natomiast w wywiadzie 
udzielonym dzień później dla TVP Info moonwalker nic nie wspomina o wcześniejszym lądowaniu 
(http://www.tvp.info/1658974/opinie/wywiady/gdybym-wiedzial-co-sie-stalo-usiadlbym-i-plakal/). Jako ciekawostkę 
można dodać to, iż w tych trzech rozmowach z dziennikarzami polski montażysta ani słowem nie odnosi się do 
obowiązującej wtedy godziny katastrofy (a więc 8:56), a swój film na pobojowisku miał realizować już od godz. 8:48/8:49 
pol. czasu (vide posiedzenie ZP z udziałem SW).   
51

 Pozostaje otwartą kwestia, czy Wiśniewski słyszał zbliżanie się i odlot tego samolotu z godz. 8:40 pol. czasu, o którym 
wspominali ruscy milicjanci cytowani przez zdumionego śledczego Pyzę (por. http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-
smolenskie-i-warszawskie): O godz. 10.30 na lotnisku Siewiernyj próbował lądować samolot transportowy (z powodu mgły 
dokładnie nie widziałem modelu i koloru), niniejszy samolot po próbie lądowania zaczął unosić się i skrył się w nieznanym 
kierunku. Około godz. 10.40 widzialność w okolicy terenu obiektu chronionego gwałtownie pogorszyła się z powodu gęstej 
mgły. Mniej więcej w tym samym czasie słyszałem dźwięk silników samolotu w bezpośredniej bliskości od pasa 
startowego, następnie było słychać dźwięk silników samolotu oddalającego się od pasa startowego. Samolotu nie 
widziałem. Więcej nie słyszałem dźwięków samolotu zbliżającego się i oddalającego. 

http://www.fakt.pl/Wstrzasajacy-film-z-miejsca-katastrofy,artykuly,69072,1.html
http://www.fakt.pl/Wstrzasajacy-film-z-miejsca-katastrofy,artykuly,69072,1.html
http://www.rp.pl/artykul/460798.html
http://www.tvp.info/1658974/opinie/wywiady/gdybym-wiedzial-co-sie-stalo-usiadlbym-i-plakal/
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie


Tymczasem – co może zabrzmi zaskakująco w kontekście katastrofologicznej narracji – „samolot” 

opisywany przez „MAK” i KBWLLP (nazywany w dokumentacji PLF 101) przecież …odchodzi (nim 

„ulegnie wypadkowi”):  

 

Prof. W. Binienda opowiada o tym z nieskrywaną ironią w filmie Anatomia upadku52: 

Tu jest położenie brzozy i w tym planie, że tak powiem, widzimy wysokość lotu tego samolotu. To jest 

trajektoria lotu tego samolotu 

 

Więc zgodnie z raportem MAK-u to jest ok. 5-6m od ziemi, gdzie ten samolot miał uderzyć w tą brzozę. 

Następnie widzimy, że ten lot w tym rejonie się obniża, czyli w tym momencie samolot leci jakieś 2m, 

może 1,5m nad ziemią. Oczywiście to jest wysokość do jego skrzydeł, poniżej jeszcze jest kadłub, są koła 

wypuszczone, tak że już w tym momencie on jedzie tymi kołami po ziemi, a trzeba zaznaczyć, że w tym 

miejscu jest las – tak że ten samolot musiałby przeniknąć przez ten las niezauważalnie, ponieważ nie 

wyciął żadnej alei. Gdyby rzeczywiście leciał, to musiałby wyciąć po prostu przesiekę. Nie ma tej 

przesieki
53

. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=oyPrYygsum8 od 10’01’’ 
53

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj i 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf s. 10. 

http://www.youtube.com/watch?v=oyPrYygsum8
http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf


 

Widzimy dalej, że ten samolot nagle – bez skrzydła, jednej trzeciej skrzydła – gwałtownie wznosi się do 

góry. Odległość między tą zieloną linią a tą białą to jest mniej więcej jedna sekunda, niewiele więcej 

ponad jedna sekunda, jednej sekundy lotu tego samolotu. On leci z prędkością 80m/s, czyli w tym 

wypadku, jeżeli on podrywa się w ten sposób gwałtownie do góry, to znaczy, że musi ten samolot 

osiągnąć ok. 10g, żeby tą maszynę 78-tonową maszynę podnieść do góry. No oczywiście, żaden samolot 

tego typu nie jest w stanie tak szybko się podnieść do góry. Takie przyspieszenie jest w ogóle niemożliwe. 

To nawet samoloty wojskowe odrzutowe prawdopodobnie pilot by już stracił przytomność, gdyby tak  z 

tak[im] gwałtownym przyspieszeniem podszedł do góry. No ale ten samolot dał radę. Pilot zdecydował 

lecieć poziomo, czyli znowu, jeżeli on wyhamował z tej ogromnej prędkości do góry, to tak jak winda, 

która by nagle przyspieszyła do góry, a potem nagle zahamowała. To możemy sobie wyobrazić, że ci 

pasażerowie, którzy nie byli przypięci, prawdopodobnie już byli na suficie tego samolotu, w tym miejscu. 

No ale za chwilę ten samolot znowu przyspiesza do góry – to wszystko się dzieje bez skrzydła w dodatku. 

No i musi to zrobić, bo gdyby nie zrobił, to nie byłby w stanie przewrócić się do góry nogami, bo ta 

odległość byłaby niewystarczająca na to – zawadziłby skrzydłem. 

 

Wykres z „raportu MAK” to potwierdza, tzn. w „końcóweczce” zaczyna się (niewykonalne, jak nas 

przekonywali katastrofolodzy) odchodzenie statku powietrznego (tu z wysokości 6 metrów nad 

ziemią54: 
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 „Dane rejestratora ATM-QAR” wskazują na wysokość nawet 6,2m – por.  Załącznik 4 do „raportu Millera”, s. 618. Por. też 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf s. 23. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf


 

bo w przypadku „danych FMS-a”, to jest nawet kilkanaście metrów nad ziemią55:) 

 

Oczywiście wykres „MAK-u” musi się urywać, bo tak czy tak „dochodzi do katastrofy”: 

 

nie urywa się on jednak na wysokości 0m w momencie „uderzenia w ziemię”.  
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 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf s. 13 i 22. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf


Wyobraźmy sobie teraz, że ktoś chciałby dokonać imitacji 1) katastroficznego „nurkowania”, 2) 

„gonienia ścieżki podejścia” i 3) „upadku” jakiegoś statku powietrznego – bez konieczności rozbijania 

samolotu, gdyż wrakowisko miałby zawczasu przygotowane56. Wgranie takich „danych 

parametrycznych” byłoby niezbędne z kolei do „badań powypadkowych”, w ramach których tym, co 

dla badaczy pozostaje najświętsze, są przecież pancerne rejestratory lotu i ich nienaruszalne zapisy57. 

W jaki sposób takiej imitacji (tu „lądowania <prezydenckiego tupolewa>”) można by dokonać? 

Potrzebny byłby przede wszystkim pilot klasy mistrzowskiej znający doskonale lotnisko oraz 

pagórkowate okolice58, który wykonałby uchod experiment z możliwie najniższego pułapu – 

oczywiście nie uchod experiment „na drzewach”, bo wtedy wylądowałby raczej w ziemi smoleńskiego 

„goroda-gieroja”, lecz – znad płyty/terenu lotniska. Ponieważ położenie „lecącego na rozbicie się 

samolotu” określano by potem w „badaniach” na podstawie „danych GPS-a” (który już w lutym 2010 

ulegał w tupolewie „awariom”), to wystarczyłaby zawczasu 1) przezorna, drobna modyfikacja 

„położeń” świadcząca o tym, iż „samolot” upadł w pobliskim przylotniskowym lasku oraz, co 

zrozumiałe, 2) „ucięcie” zapisów całego szeregu danych związanych z dalszym odchodzeniem 

(samolotu-imitatora) – wtedy scenariusz „katastrofy” by się z grubsza „zgadzał” z „danymi 

parametrycznymi”59. Jak już zwracałem uwagę w analizach „stenogramów szympansów”60, KBWLLP, 

odwołując się do mgielnego sitcomu Wiśniewskiego, manipuluje przekazem,  

 

sugerując, że UFO sfilmowane przez polskiego montażystę, „rozpoznane” tu jako Ił-76, znajdowałoby 

się na osi pasa Siewiernego (czerwona plama na żółtej przerywanej linii), gdy (przynajmniej wg relacji 
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 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-ts-2.pdf  
57

 Do znudzenia podkreślali to przedstawiciele KBWLLP. 
58

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf s. 38-39. 
59

 Na ile poszczególne dane (przypisywane PLF 101) się „zgadzają”, toczyło się sporo dyskusji. Przedstawiciele 
katastrofologii, zwłaszcza tej spod znaku „MAK” i KBWLLP, problemy związane z inkoherencją zestawów danych 
rozwiązywali poprzez procedurę ujednolicania tychże zestawów danych. W przypadkach skrajnych, jak „bezsensowne 
wskazania radiowysokościomierza”, badacze tego rodzaju dane ignorowali (por. 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf s. 13 oraz Zał. 4, s. 563 na temat 
pomijalności błędów zapisu rejestratora). 
60

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf s. 98. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-ts-2.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf


świadków) „Frołow” miał nie trafić w pas i przelatywać nad budą szympansów, czego zresztą ślad 

pozostaje w „stenogramach” zaprezentowanych (styczeń 2011) przez „MAK”; ślad nie tylko w postaci 

steku przekleństw przerażonych „kontrolerów”, lecz i odnotowanego huku (guł) nisko 

przemieszczającego się samolotu: 

 

W wersji KBWLLP nie jest odnotowany ten huk „Frołowa”61, nie wiedzieć czemu: 

 

Ta sama KBWLLP w swej dokumentacji wszak pisze: 
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 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf s. 100. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-1.pdf


Według świadków, załoga samolotu w trakcie odejścia po nieudanym podejściu wykonała gwałtowny 

manewr przechylenia na prawe skrzydło, którego końcówka znajdowała się na wysokości około 3-5 m 

nad płaszczyzną lotniska. („raport Millera”, s. 250) 

Spóźnione wydanie komendy nakazującej odejście na drugi krąg (16 s po komendzie „Jeden na kursie, 

ścieżce”) oraz działanie załogi samolotu Ił-76 doprowadziło do manewru zagrażającego bezpieczeństwu 

lotów. Według naocznych świadków, załoga samolotu w celu wejścia w oś DS [drogi startowej – przyp. 

F.Y.M.] wykonała gwałtowny manewr przechylenia na prawe skrzydło, którego końcówka znajdowała się 

na wysokości około 3-5 m nad płaszczyzną lotniska. Emocjonalna reakcja obsady BSKL [chodzi o wieżę 

szympansów – przyp. .F.Y.M.] na nieudane podejście do lądowania samolotu Ił-76 wskazuje, że KL i ZDBL 

mieli świadomość zagrożenia. (Zał. 3, s. 12) 

 

Oczywiste zatem, że „Frołow” odchodził z bardzo niskiego pułapu znad XUBS, a warto też podkreślić, 

iż nie miał zgody na zejście poniżej wysokości decyzji – ani na lądowanie. 

 

W sytuacji, w której na pytanie Plusnina, czy (pilot) widzi (pas lub światła podejścia), załoga nie 

odpowiedziała, należało przerwać podejście.  



 

[ZWA – to zwykłe warunki atmosferyczne – przyp. F.Y.M.] 

 

„Frołow” zaś zszedł do wysokości paru/parunastu metrów nad ziemią i to z przechyłem, po czym 

odszedł, dając startową moc silników, której z kolei, jak wiemy ze „stenogramów CVR” PLF 101, nie 

słychać w zapisach z kokpitu „prezydenckiego tupolewa”62. 

 

Takie działania „Frołowa” tłumaczyłyby zarazem wiele z osobliwości ruskiej dokumentacji – zwłaszcza 

uniemożliwianie (polskiej stronie) dotarcia do jakichkolwiek danych związanych z iłem-76 (vide Uwagi 

do projektu „raportu MAK”):  

 

braki zobrazowań radarowych z XUBS: 
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 Choć tak wiele mieli słyszeć niektórzy świadkowie – o czym zapewnia nas KBWLLP w Zał. 4 (s. 653-654): Na podstawie 
analizy zeznań świadków ustalono, że na podejściu do lądowania silniki samolotu pracowały „normalnie”, wydając 
charakterystyczny odgłos („gwiżdżące brzmienie” typowe dla zmniejszonych obrotów) przy zniżaniu samolotu na ustalonym 
zakresie pracy. Po chwili nastąpił gwałtowny wzrost ich obrotów do wysokich zakresów, a następnie po ok. 2 s nastąpił 
„łoskot”. Zeznania świadków są zgodne między sobą i potwierdzają wnioski wynikające z analizy zapisów rejestratora ATM-
QAR. 



 

brak zapisów rejestratorów pokładowych „Frołowa”:  

 

aż w końcu (w lipcu 2010) stwierdzenie Moskwy, iż polska strona nie ma co się interesować 

„Frołowem”, ponieważ analiza tego lotu nie ma żadnego wpływu na badanie przyczyn katastrofy 

samolotu Tu-154M: 

  

 

A propos parametrów lotu i ich wiarygodności. Wspomniałem w niniejszym opracowaniu o 

komisyjnym oblocie z 6-04-2010 (z ćwiczeniem odejścia na Tu-154M), ale nie pisałem o tym, że 

KBWLLP – omawiając w swej dokumentacji procedurę odchodzenia na tupolewie (Zał. 4, s. 579-581) – 

nie pokazuje tego, jak w detalach wygląda/wyglądała praca poszczególnych urządzeń w przypadku 

odchodzenia rządowego Tu-154M.  

 

Wbrew pozorom powyższy wykres nie ilustruje zapisu parametrów lotu tupolewa (np. z 6-04-2010), 

mimo że o tupolewie w Zał. 4 jest nieustannie mowa i mimo że poniżej pod tym wykresem na tejże 

samej stronie pokazany jest kokpit Tu-154M:  



 

„Komisja Millera” w Zał. 4 zamieszcza więc ni stąd ni zowąd wykres z odchodzeniem zupełnie innego 

typu samolotu (bn. SP-LCX63) – jest to uchod experiment z… lutego 2010 z godzin 07:46-11:13.   

 

Czemu nie zamieszczono danych rządowego tupolewa z komisyjnego oblotu64? Czemu nie 

przeprowadzono i nie przedstawiono wielobarwnie uchod experimentu z Tu-154M bn. 102? Swoje 

tajemnice ma zarówno „MAK”, jak i KBWLLP. W przypadku ilustrowania podejścia z wykorzystaniem 

ILS-a okno programu komputerowego na ilustr. w Zał. 4 przesłania na kolorowym wykresie, o jaki 

samolot chodzi, podana jest tylko informacja z numerem lotu oraz jego datą (styczeń 2010) i czasem: 
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 Czyży to któryś z LOT-owskich statków powietrznych wykorzystano? Czy może jakimś samolotem szkoleniowym dokonano 
treningowego oblotu? Nie jest łatwo znaleźć w Sieci ślad po samolocie tak oznaczonym (tj. jako SP-LCX). Może chodzi o 
Cessnę 195–LC-126? Tylko że ten typ samolotu przestano produkować w pierwszej połowie l. 50. ub. wieku. Może Extra 330 
LC (http://www.skycombatace.com/SCA-Planes/extra-330lc.html)?  
64

 Skoro, jak informuje „raport MAK” (s. 73-74): Ogółem taśma magnetyczna systemu MSRP-64 zawiera informację o 
dziesięciu (10) lotach samolotu o numerze 85837, zaczynając od 01.04. 2010, o ogólnym czasie rejestracji 27,5 godziny. 
Por. też Zbrodnia smoleńska, s. 252: lot 6 kwietnia (…) zawierał odejście na drugi krąg. Członkowie Komisji Oblotów 
pozwalali pilotom ćwiczyć w czasie oblotów, które wykonywano niezwykle często. 6 kwietnia wykonane zostało właśnie 
odejście w automacie. Jego również nie zapisano w dokumentacji – wiemy o nim tylko i wyłącznie dlatego, że zachowała się 
z tego lotu w laboratorium płyta z zapisem ATM-QAR. 

http://www.skycombatace.com/SCA-Planes/extra-330lc.html


 

polskojęzyczny opis jednak wskazywałby, że znów nie chodzi o rządowego tupolewa. Dla porównania 

poniżej bowiem (z tego samego Zał. 4) wycinek jednego z wykresów (por. s. 585-590) mającego 

przedstawiać dane parametryczne PLF 101 z 10-04, gdzie informacje na pasku (pod wykresem) są 

anglojęzyczne: 

 

Ale, jak widać, czas zapisu z 10-04 jest dość dziwnie zaznaczony, bo w przedziale 04:51-00:00 (a 

chodzić ma o „przebieg wybranych parametrów w czasie zajścia do lądowania – kanał poprzeczny –

sterowanie lotkami”). Oznaczenie lotu wygląda tu tak: ATM/F KBN-FUL. Przedział czasu na wykresie 

obejmuje najwyraźniej okres, kiedy ATM-QAR jeszcze niczego nie zapisywał:  



 

 

lub jest podany zupełnie błędnie, bo co miałoby oznaczać 00:00, czyli „wyzerowanie się zegara”, 

skoro rejestratory parametryczne, jak zapewnia nas KBWLLP, „zakończyły zapis” o 8:41:04? 



 

Z kolei na wykresie poniżej (obrazującym „przebieg parametrów lotu dla instalacji elektrycznej”, s. 

597) 

 

Lot oznaczony jest jako 0000/F QAR-LOT, a więc nieco inaczej niż poprzednio. Jeszcze dziwniejsze 

dane się pokazują pod wykresem dotyczącym „przebiegu parametrów lotu dla instalacji 

przeciwblodzeniowej” (s. 602): 



 

Lot oznaczono tu jako PLF0000/A,  

 

a jego data to… 10 kwietnia 1990. Na s. 607 data lotu się zgadza (z 10-04-2010), lecz on sam jest 

jeszcze inaczej niż poprzednio oznaczony: 



 

0000/A WAW-SMO. Ale i to nie koniec, bo na s. 612 mamy oznaczenie: PLF0101/A WAW-SMO, przy 

czym dodatkowo data lotu jest zapisana odwrotnie i odmiennie niż na innych wykresach, bo 

10/04/2010, a więc z ukośnikami: 

 

W przypadku bowiem nocnego przelotu PLF 102 z Pragi do Warszawy (z 8-go na 9-go kwietnia 2010) 

oznaczenia wyglądają następująco (s. 642): Flight: DYS0064 Date: 2010-04-09 Time: 23:01-00:37. 

 



Autorzy Zbrodni smoleńskiej są zdania, że wgranie fałszywych parametrów lotu/zmodyfikowanie 

zapisów rejestratorów parametrycznych nie mogło stanowić dla Rusków absolutnie żadnego 

problemu, zwłaszcza że przez kilka dni, zanim doszło do „smoleńskiej katastrofy”, odbywały się „loty 

treningowe i techniczne” na Siewiernym (s. 469)65: 

 

 

 

Ponadto, kontynuują przedstawiciele ZNE, oprogramowanie wykorzystywane przez „MAK” (chodzi o 

WinArm) do analizy zapisów rejestratorów pozwala w istocie na swobodne modyfikowanie danych 

parametrycznych (s. 472-473): 
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 Czy ich dokumentację także prowadził moonwalker, niejednokrotnie wspominający w swych relacjach o lotach 
technicznych samej załogi? 



 

Jeśliby więc wziąć pod uwagę fakt, którego właściwie nie trzeba przypominać, że żaden z 

rejestratorów (przypisywanych PLF 101) nie został zabezpieczony i przekazany stronie polskiej (np. 

przedstawicielom ambasady) w pierwszych godzinach po „katastrofie”66 tak, by można było 

przeprowadzić jego kryminalistyczne badania, a olbrzymia większość urządzeń pokładowych w ogóle 

nie została „oddana” Polsce (lub nie została „znaleziona” po „wypadku”) – to sprawa możliwości 

takiego „skonstruowania zapisów”, by pasowały do moskiewskiej narracji, wydaje się oczywista. Co 

więcej, jak już kiedyś zaznaczałem, powołując się na ZNE, także rejestrator ATM-QAR (instalowany na 

pokładach różnych statków powietrznych – także iłów-76, ale też tupolewów-204, su-22, miga-2967), 

wbrew temu, co głosiła KBWLLP, nie stanowiłby żadnej zagadki dla Moskwy: 

                                                           
66

 Jak podaje „raport Millera” (por. s. 60-61), zapis z rejestratora MŁP-14-5 odczytano 11-04-2010 w Moskwie, zapis z KBN-
1-1 w dn. 14-04-2010 (też w Moskwie), a zapis ATM-QAR dn. 20-04-2010 w Warszawie – natomiast kopie zapisów tych 
pierwszych dwóch rejestratorów przekazano polskiej stronie dopiero 31 maja 2010. Jak można sądzić po lekturze Zał. 4 do 
raportu KBWLLP, tym, co miało potwierdzać, iż „dane”, na jakich pracowała „komisja Millera”, dotyczą lotu PLF 101 i 
samego „prezydenckiego tupolewa”, był Numer Kodowy Samolotu – trzybajtowy kod odpowiadający numerowi seryjnemu 
samolotu, w tym przypadku 085837 (por. Zał. 4, s. 563 przyp. 2).  
67

 http://www.atmavio.pl/pl/prod_lot02.htm. Tu-154M bn. 101 miał mieć ten rejestrator od 1991 r. (por. Zał. 4, s. 561). 

http://www.atmavio.pl/pl/prod_lot02.htm


 

[Zbrodnia smoleńska, s. 90] 

to więc, że ów rejestrator szybkiego dostępu trafił nad Wisłę stosunkowo szybko, bo półtora tygodnia 

od „wypadku”, może bez wątpienia wzmacniać wiarygodność „danych parametrycznych”, które 

zapisał. 

 

Odeszliśmy jednak od problematyki katastrofologicznego eksperymentowania. W kwietniu 2011, a 

więc na parę miesięcy przed „zakończeniem prac” przez KBWLLP, przeprowadzony zostaje jeszcze 

jeden uchod experiment z tupolewem (bn. 102) – m.in. na lotnisku wojskowym w Powidzu, kiedy to 

okazuje się, że Tu-154M bez działającego na danym lotnisku systemu ILS, powinien odejść za 

pomocą przycisku UCHOD i to „w automacie”. O tym eksperymencie rozpisuje się wtedy prasa68, lecz 

niewiele o nim opowiada „raport Millera” ani tym bardziej kpt. Jedynak na konferencji KBWLLP w 

lipcu 2011. W rezultacie, na gruncie różnych uchod experiments, w gronie katastrofologów powstają 

dwie alternatywne wizje tego, co się mogło dziać w „końcóweczce” – jedna taka, że piloci uruchomili 

UCHOD za późno (wersja „MAK”), druga, że nie zdążyli uruchomić UCHODA w ogóle: 

Piloci zaznaczają, że nie można nacisnąć "uchodu", wcześniej go nie uzbrajając, 

a serwowanie opinii publicznej po ponad roku nieprawdziwych informacji na ten 

temat jest niepoważne. – Pierwsze wnioski po raporcie MAK były takie, że 

Protasiuk wykorzystał system, który nie powinien być wykorzystany na takim 

lotnisku jak Siewiernyj, bo było ono pozbawione systemu ILS. On jednak go 

wykorzystał i dlatego doprowadził do katastrofy. Teraz mamy inwersje tej tezy: 

rzekomo nie włączył tego sytemu i skutkiem była katastrofa. Czyli włączając "uchod", 

doprowadził do katastrofy i jeśli tego nie zrobił, też doprowadził do 

katastrofy. To jakiś absurd – mówi pilot, który wylatał wiele godzin na lewym 

fotelu dowódcy w tupolewie. Jak zaznacza, przez rok usiłowano implementować 

tezę, że w sytuacji lotniska niewyposażonego w system ILS po wciśnięciu i 

aktywowaniu przycisku "uchod" samolot nie ma szans na nabranie wysokości w 

systemie odejścia automatycznego. Eksperymenty komisji Millera udowodniły, że 

tak nie jest. Bez systemu ILS można odejść na drugi krąg w automacie. 
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 http://www.rp.pl/artykul/643549.html  

http://www.rp.pl/artykul/643549.html


Potwierdził to niedawny eksperyment na lotnisku w Powidzu. Po naciśnięciu 

przycisku "uchod" piloci bliźniaczej maszyny o numerze burtowym 102 odeszli z 

powodzeniem na drugi krąg przy wyłączonym systemie ILS i włączonej jednej, 

dalszej radiolatarni (NDB). – Udowodnione jest, że tupolew odejdzie w automacie 

bez ILS. Wystarczyło mieć tylko uzbrojonego autopilota, PN-5 i PN-6 i to 

wszystko, samolot idzie wtedy do góry. Tu-154M o numerze bocznym 101 nabierał 

wysokości. Świadczy o tym fakt obrócenia się maszyny na plecy, do góry kołami. 

Żeby tak się stało, musieli być dość mocno "zaciągnięci" do góry – podkreśla 

nasz rozmówca. W opinii pilota, jeżeli przycisk "uchod" był naciśnięty, to 

musiał być wcześniej uzbrojony. Samo wciśnięcie "glisady" i "zachodu" nie 

aktywuje "uchodu", jak napisał niedawno "Newsweek" i jest – tłumaczy pilot – 

niezgodne z instrukcją tupolewa. Konieczne jest aktywowanie przystawek PN-5 i 

PN-6. Zaznacza, że komisja badająca wypadek powinna m.in. podać informację o  

kącie położenia maszyny i prędkości na wznoszeniu. – To jest polityczna sprawa, 

nikt nie dąży do jej wyjaśnienia, nieważne, że zginął prezydent – mówi pilot.
69

 

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o perypetiach komunikatu (Protasiuka) „Odchodzimy”, 

który w pierwszej wersji „stenogramów” (CVR-1) się „nie odczytał” lub „nie dosłyszał” podczas 

„badań nasłuchowych” w Moskwie. Dosłyszano go dopiero na potrzeby prac KBWLLP  

 

i NPW 
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 http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/uchod-w-standardzie/ Por. też http://www.rp.pl/artykul/643549.html (Drugi 
eksperyment tupolewa). 

http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/uchod-w-standardzie/
http://www.rp.pl/artykul/643549.html


a zatem stosunkowo późno i znów jakby z pewnym znakiem zapytania. W wersji KBWLLP/CLK: 

Odchodzimy na drugie (zajście?) – w wersji NPW/IES-u zaś: -chodzimy na drugie, jakby taśma się 

gdzieś zagięła. 

 

Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej (s. 434) wypowiedzi Protasiuka i Grzywny świadczą nie tylko o 

tym, iż piloci nie mieli zamiaru lądować, ale także zniżać się poniżej wysokości decyzji70: 

 

Fachowcy wojskowi z ZNE nie biorą wszelako pod uwagę takiego wariantu, iż PLF 101 dokonuje 

podejścia od zachodu i odchodzi na wysokości 100 m, dajmy na to – choć stawiają w swej książce 

znak zapytania przy „Frołowie” i jego akrobacjach nad XUBS:  

 

[Zbrodnia smoleńska, s. 173] 

i choć przywołują świadka twierdzącego, że nad Siewiernym krążył jakiś samolot od godz. 7-mej pol. 

czasu71: 
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 Por. też (cytowaną już) analizę pilotów dla NDz: Czy załoga Tu-154 M mogła zejść poniżej pułapu decyzji ustalonej na 100 
metrów? - Rosjanie zdają się ukrywać fakt, że wyklucza to instrukcja obsługi autopilota (system zarządzania lotem - Flight 
Managing System typu Universal Avionics UNS-1D) - twierdzą piloci, z którymi rozmawiał "Nasz Dziennik". Załoga ustawia 
(co znajduje odzwierciedlenie w stenogramie) tzw. wysokość docelową na 100 metrów. Poniżej tej wysokości autopilot nie 
zejdzie - zauważają specjaliści. Ze stenogramu nie wynika, jakie funkcje miał ustawione autopilot. Instrukcja obsługi 
samolotu Tu-154M zakłada, że po uzyskaniu wysokości docelowej kapitan ma 3,5 s na podjęcie decyzji o ewentualnym 
lądowaniu. Przy czym może się na to zdecydować jedynie po tzw. zobaczeniu ziemi. - Jeżeli to nastąpi, przechodzi się na 
sterowanie ręczne. Jeśli zaś nie, należy wcisnąć przycisk "odejście", co spowoduje zadanie przez autopilota startowego 
(maksymalnego) obrotu silników i wzniesienie na wysokość 500 metrów. Nie nastąpiło wyłączenie autopilota, a więc 
"chęć" lądowania można wykluczyć.  



 

[Zbrodnia smoleńska, s. 195] 

Podczas styczniowej (2011) końcowej konferencji „MAK”72, obfitującej w najrozmaitsze końcowe 

odkrycia (takie nawet, że „i bez brzozy doszłoby do katastrofy”) A. Morozow, zwany czasem przez 

polskiego „Akredytowanego” po prostu menażerem (por. 

http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow), opowiada rzecz, która 

umyka uwadze obserwatorów – chodzi o to, iż załoga PLF 101 powinna była po uzyskaniu informacji o 

nielotnych warunkach na XUBS i od „Mińska”, i od „Wosztyla” – skierować się na lotnisko 

zapasowe73: 

To jeden z kluczowych etapów lotu, który był właściwie początkiem tej szczególnej sytuacji. Kontroler lotu 

ze Smoleńska uprzedził załogę o tym, że widoczność wynosi 400m, jest mgła i nie ma warunków do 

lądowania. Załoga potwierdziła, że zrozumiała przekazaną informację. Taką samą informację o złej 

pogodzie w tym samym momencie w bardzo emocjonalnych słowach przekazał-a załoga samolotu jak-

40, którzy wylądowała na lotnisku w Smoleńsku wcześniej. Łączność z samolotem jak-40 była 

prowadzona z… z… jakiem-40 na innej częstotliwości – w związku z tym kontroler lotów nie słyszał tych 

rozmów. Załoga jaka-40 zaproponowała załodze Tu-154 spróbować wylądować. Biorąc pod uwagę tą 

informację oraz to, że jeszcze wcześniej… obniżając lot, kontroler z Mińska uprzedzał załogę o tym, że jest 

mgła i nie ma warunków do lądowego [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] – jedyną decyzją załogi było 

oddalenie się o 50 km i powinno to być odejście na lotnisko zapasowe
74

. Niemniej jednak dowódca 

samolotu podjął decyzję o podejściu do lądowego, do lądowania. Lot był międzynarodowy i był 

prowadzony zgodnie z zasadami aero… aeronawigacyjnymi Rosji i WNP. Zgodnie z tym dowódca 

samolotu zagranicznego samodzielnie podejmuje decyzje o lądowaniu. W związku z tym kontroler 

zezwolił na próbne podejście do lądowania. Analogiczne zapisy istnieją w prawodawstwie polskim. Jak 

państwo słyszeli, załoga nie zameldowała o podchodzeniu do lądowania i nie zamówiła radiolokatora. 

Oznaczało to dla kontroli lotów, że załoga będzie podchodzić do lądowania
75

 na podstawie swoich 

własnych przyrządów. W związku z tym kontroler lotu mógł tylko informować załogę o tym, co się dzieje.        

To wszystko zrozumiałe, jeśli przyjmiemy, iż brak wypowiedzi o jakiejś decyzji, oznacza, że podjęło 

się tę decyzję. Równie dobrze jednak niemeldowanie o podchodzeniu do lądowania mogłoby 

oznaczać, że załoga nie podchodzi do lądowania – czyż nie? Niekoniecznie oznaczać w obszarze logiki 

moskiewskiej i nadwiślańskiej, ale może w ramach logiki klasycznej. Co gorsza, nie tylko załoga nie 

oznajmiła „kontrolerom”, że podchodzi do lądowania – ale nawet oni tego nie zakomunikowali: 
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 Jeśliby krążył, to powinien być słyszalny na mgielnym sitcomie Wiśniewskiego, o ile film z hotelowego parapetu pochodzi 
z 10-04 (i o ile świadek, którego zeznania publikują autorzy Zbrodni smoleńskiej, mówi prawdę) – i o ile filmu nie 
poszatkował jakiś montażysta, odsiewając dźwięki „niepotrzebne”. 
72

 Jej fragment tu: http://www.youtube.com/watch?v=tS0f9tQzw4U  
73

 http://www.youtube.com/watch?v=tS0f9tQzw4U od 4’14’’. 
74

 Być może antenowy „tłumacz symultaniczny” odleciał i zamiast decyzją załogi powinno było być oddalenie się przełożył 
decyzją załogi było oddalenie się – ale warto by kiedyś dotrzeć do oryginału wypowiedzi Morozowa, czy on sam nie 
popełnił jakiejś freudowskiej pomyłki i nie opowiedział o czymś, co zaszło, lecz „nie zapisało się w rejestratorach”. Por. też 
http://www.youtube.com/watch?v=ucfMbPt8xRw (wersja anglojęz. na potrzeby kanału telewizyjnego Russia Today) od 
6’07’’ materiału wideo. 
75

 Załoga nie deklaruje, że podchodzi do lądowania, a dla kontrolerów oznacza to podejście do lądowania – wot, ruska 
łogika. Cóż zresztą innego, jak nie zamiar lądowania, mogłoby znaczyć to, że załoga nie informuje wieży, iż podchodzi do 
lądowania? Ciekawe, co by znaczyła dla kontrolerów komenda załogi, że (załoga) podchodzi do lądowania. 

http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow
http://www.youtube.com/watch?v=tS0f9tQzw4U
http://www.youtube.com/watch?v=tS0f9tQzw4U
http://www.youtube.com/watch?v=ucfMbPt8xRw


 

A mimo to lądowanie (przypisywane PLF 101) musi się odbyć76. Autorzy Zbrodni smoleńskiej 

wgryzając się w „stenogramy CVR”, twierdzą, że „kontroler” z zachodniej wieży Siewiernego nie miał 

żadnych podstaw, by komunikować polskiej załodze, iż pas startowy jest wolny, skoro nie mógł go 

widzieć (z racji gęstej jak mleko mgły) (s. 459): 

 

Czy jednak nie mógłby tak powiedzieć, gdyby samolot dokonywał tylko zajścia (do wysokości decyzji) 

od zachodniej strony77? 
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 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf s. 40-43. 
77

 W paru moich analizach zwracałem uwagę na to, iż brak jakichkolwiek „stenogramów” z pracy zachodniej „wieży” XUBS. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf


Grzywna zresztą chwilę wcześniej (wg oficjalnych danych) ma pytać: A jak nie wylądujemy, to co? W 

odpowiedzi Protasiuk ma rzec: No, odejdziemy. Na co znów Grzywna: Bo jak nie, to też po co…? 

[podchodzić? Zniżać się?] 

 

Protasiuk stwierdza: Da się im poznać wtedy, co oni robią – co zwykle interpretowane jest jako 

wypowiedź odnosząca się do „meteo” 36 SPLT – ale czy nie pasowałaby też np. do… smoleńskich 

„kontrolerów” (zobligowanych do zamknięcia lotniska78)? Oczywiście „dane czasowe” wskazywałyby 

na to, iż jest to chwila zanim dojdzie do korespondencji z szympansami z Siewiernego, lecz nie ma 

żadnej pewności, że dialogi z „zapisów CVR” ułożone są chronologicznie. Poza tym załoga PLF 101 już 

wcześniej miała dostać informacje (za pośrednictwem „Mińska”), że w Smoleńsku [na godz. 6:11 UTC 

– przyp. F.Y.M.] widoczność 400 m, mgła. Piloci decydują się zatem podejść i zobaczyć. 

 

co uzasadnione także w kontekście tego, iż „moskiewska kontrola obszaru” ani słowem o mgle i 

nielotnych warunkach na docelowym, smoleńskim lotnisku, nie wspomni. W czasie zaś przelatywania 

nad Mińskiem załoga PLF 101 dostrzega, że ma w powietrzu towarzystwo. Zgodnie z trzecią wersją 

„stenogramów” (we wcześniejszych ta wypowiedź się nie dała „odsłuchać”) ma to być godz. 8:06 pol. 

czasu, czyli 6:06 UTC: 
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 Zgodnie z oficjalną narracją fatalne warunki na Siewiernym miały panować już (koło 7-mej rano) podczas lądowania 
„Wosztyla” – nic więc nie stało na przeszkodzie, by z tego względu zamknąć smoleńskie wojskowe lotnisko i poinformować 
o tym lotniczą depeszą (za pośrednictwem Moskwy) Warszawę, tak by PLF 101, który jeszcze nie wystartował, w ogóle nie 
leciał na (zamknięte) XUBS, a od razu np. do Witebska. 



 

Zatrzymajmy się więc na chwilę na tej godzinie – tj. 8:06, mając w pamięci choćby tę majową (2010) 

uwagę z polskich (grudniowych, 2010) Uwag do projektu „raportu MAK”79: 

 

 

 

Na zobrazowaniu radarowym przedstawionym przez moment w filmie Syndrom katyński80 widać, że 

spośród czterech statków powietrznych (po lewej echo radarowe PLF 101) o godz. 6:06 UTC zniża się 

tylko ten oznaczany jako DCMHS (schodzi z 409 na 408… 

 

                                                           
79

 Żadnych zobrazowań radarowych dotyczących PLF 101 nie zamieszcza w swej dokumentacji ani „MAK”, ani KBWLLP. 
Żadnych takich zobrazowań nie opublikowała dotąd również NPW. 
80

 http://www.youtube.com/watch?v=SIn2MGAOguI od 24’32’’ materiału wideo. Por. też 
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=13729 (Urządzenia telekomunikacji lotniczej, s. 55). 

http://www.youtube.com/watch?v=SIn2MGAOguI
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=13729


 

…z 407 na 406… 

 

 

…i na 405) 

 

DCMHS więc zniża kolejno 409, 408, 407, 406, 405, a jednocześnie samolot oznaczony jako BRU1958 

się wznosi: +27, +33, +39, +42 (brak przy jego echu „ASK” – tj. skrótu od ASKIL (widać skrót „ASK” 



przy echu PLF 101 obok kursu 081 i pod pułapem 330) – kurs podany jest tu 091 w przeciwieństwie 

do podawanego w „zapisach CVR” – 085);  

 

jest jeszcze (po prawej stronie wcześniej zamieszczonych ilustracji) statek powietrzny GOM215, 

pozostający na pułapie 121, ale na jego temat nie ma żadnej wzmianki w „stenogramach rozmów z 

kokpitu”. Pojawia się w nich jedynie „German Cargo 510” tudzież GC510 (o godz. 8:11) 

 

Z kolei w tychże „stenogramach CVR” o godz. 8:06 pol. czasu wywoływany jest (przez „Mińsk”) też 

Aerofłot 14181, którego echa na (zamieszczonych wyżej) zobrazowaniach radarowych w ogóle nie 

widać,  
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 O godz. 8:17 pojawia się na chwilę także Aerofłot285. 



 

natomiast o godz. 8:06 (w „CVR-3”, ale też w poprzednich wersjach, tj. w CVR-2 i CVR-1) nie ma 

jeszcze korespondencji z BRU1958, a więc białoruskim statkiem powietrznym, którego echo, jak 

wskazywałem wyżej, jest na „mińskich zobrazowaniach” widoczne. BRU1958 (w „stenogramach” 

zwykle jako B1958) pojawia się dopiero o godz. 8:10 

 

a więc po komunikacji PLF101 z „Mińskiem”, w ramach której polska załoga już otrzymuje zgodę na 

zniżanie i deklaruje, że zniża się do poziomu lotu 3900 m, by na tej wysokości przekroczyć ASKIL. Jak 

wiemy ze „stenogramów”, białoruski 1958… też się wybiera do ASKIL, być może taką trasą: 



  

 

Oprócz niego nad ASKIL ma przelatywać ruski TSO331 zgłaszający się „Mińskowi” o 8:18, a więc na 

chwilę przez PLF 101 (który miałby być w ASKIL o 8:22, zgodnie z oficjalną narracją). 



 

TSO331 to ten tajemniczy statek powietrzny, który (lecąc ponoć z Moskwy do Barcelony) interesuje 

się pogodą akurat na wojskowym północnym lotnisku w Smoleńsku na niedługo przed połączeniem 

się PLF 101 z „kontrolerami”.  

 

TSO331, ponadto, mimo że dostaje od Plusnina informacje o pogodzie, o fatalnej widoczności, o mgle 

mającej się utrzymywać przez jakąś godzinę oraz o tym, że na Siewiernym nie ma warunków do 

przyjęcia (samolotu), nie nawiązuje kontaktu z PLF 101, choć samoloty niemal się mijają. Co więcej, 

„moskiewska kontrola obszaru”, mimo że miała niby (tak legenda przynajmniej głosi – pilot TSO331 

mówi wszak Plusninowi: Moskwa poprosiła) otrzymać informacje od TSO331, tych informacji nie 

przekazuje w komunikacji z PLF 101 o godz. 8:22:  



 

Można w związku z tym podejrzewać, iż 10 Kwietnia TSO331 wypełnia inną misję aniżeli lot 

Moskwa-Barcelona. Wróćmy do „mińskich zobrazowań” radarowych, na których nie widać TSO331, 

gdyż ma to być godz. 8:06 pol. czasu, kiedy TSO331 jeszcze nie nawiązał łączności z Korsażem.  

 

Otóż jeśli jest to faktyczna sytuacja ruchowa z 8:06 (godzina i zachodzące zniżanie DCMHS 

pasowałoby do wypowiedzi drugiego pilota PLF101 z CVR-3) i jeśli w „zapisach CVR” BRU1958 zgłasza 

„Mińskowi” wznoszenie dopiero o godz. 8:10, to „stenogramy” mogą być przesunięte o jakieś 

minimum 4 minuty do przodu. Co ciekawsze, DCMHS, mimo że zniża, nie informuje o tym „Mińska” – 

najpierw jest (po angielsku) wywoływany o godz. 8:04 przez jednego z białoruskich „kontrolerów”: 

 

następnie zaś odbywa się zdawkowa wymiana komunikatów dotycząca częstotliwości „Mińska”: 



 

I chwilę później (nadal o 8:06) Grzywna obserwuje zniżanie się jakiegoś statku powietrznego. Załoga 

PLF 101 też dostaje wtedy namiary na „Mińsk”, ale są one inne (118,982) niż te podane chwilę temu 

przez tego samego „kontrolera” oznaczonego jako WM183, pilotowi DCMHS (120, 125). 

 

To może mieć związek z tym, że zniżający DCMHS (i być może meldujący o tym innemu białoruskiemu 

„kontrolerowi”) nie jest słyszalny w kabinie PLF 101. W ten zaś sposób cel tego manewru i zarazem 
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 O godz. 8:04 pierwszy miński „kontroler” (WM1) wywołuje DCMHS (tu zrazu jako DHS), mówiąc: DHS, contact Minsk 118, 
correction 120, 125.  
83

 To oznaczenie wynika zapewne z fonoskopijnego rozróżnienia (trzech) głosów mińskich „kontrolerów” 
(porozumiewających się z polską załogą), ale na zobrazowaniach przedstawionych w Syndromie katyńskim DCMHS ma 
komunikować się z G3, a PLF 101 z G2, czyli dwoma różnymi „kontrolerami”. 



dalsze plany załogi tego tajemniczego samolotu84 pozostają ukryte przed polskimi pilotami. Chyba że 

komunikaty były słyszalne, jak najbardziej, tylko że zapis takiej radiowej korespondencji, ze względu 

na, by tak rzec, treściowe kolidowanie z oficjalną narracją, został po prostu wycięty w postprodukcji 

(dokonanej przez ruskich montażystów biedzących się nad „danymi CVR”). Albo wyciszony85. Poniżej 

„zapis białoruski” tego, co się miało dziać w kokpicie PLF 101 parę minut po 8-mej, urywa się, jak 

można spostrzec, o godz. 8:11:02 (koniec części strony B). Dalszy ciąg nagrania zaczyna się od razu 

czyjejś niezrozumiałej wypowiedzi oraz od „niezrozumiałej korespondencji radiowej” trwającej 

„około 10 sekund”: 

 

Wróćmy jednak do tego, co „słyszalne” i zrozumiałe. „Kontroler” miński, który przekazuje załodze PLF 

101 komunikat o „Smoleńsku”, oznaczony jest w „stenogramach” jako WM2: 

                                                           
84

 Zgodnie z planem lotu, do którego kiedyś dotarł bloger libra (pisałem o tym w Czerwonej stronie Księżyca: 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-2.pdf s. 44 przyp. 64), DCMHS miał wykonywać przelot z 
Monachium na moskiewskie Wnukowo, lecąc nad Polską 3 minuty przed „prezydenckim tupolewem” trasą PLF 101 (przez 
punkt RUDKA). Czemu jednak, udając się do Moskwy, miałby DCMHS zniżać za Mińskiem kilka minut przed PLF 101 
(schodzącym, by zbliżyć się do Smoleńska)? 
85

 Przypominam, że BRU1958 miał się wznosić po godz. 8:10 pol. czasu wg „stenogramów”, a o 8:06 zgodnie z „mińskimi 
zobrazowaniami”, stąd też korespondencja między DCMHS a „Mińskiem” dotycząca zniżania przesunęłaby się w „zapisie 
CVR” na 8:10/8:11. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-2.pdf


 

Jest to zatem ten sam, który porozumiewa się z białoruską załogą: 

 

Jeśliby więc rozmawiał on ze zniżającym się DCMHS, to także powinien być słyszalny w kokpicie 

„prezydenckiego tupolewa”. Chyba, że nie miał być słyszalny.  

 

Free Your Mind 

[dokończenie Uchod experimentu w cz. 2] 


