
Uchod experiment. [Zarys encyklopedyczny] 

Free Your Mind 

[dokończenie] 

Przez dwie godziny pan czeka na ten, na ten jeden moment, aż przyleci ten samolot 

A. Macierewicz do S. Wiśniewskiego (posiedzenie ZP)
1
 

 

 

Ilość samolotów pojawiających się w czasie lotu PLF 101 (oprac. na podstawie „mińskiego 

zobrazowania” i „zapisów CVR”) to siedem: DCMHS, GOM215, BRU1958, GC501, Aerofłot141, 

Aerofłot258, TSO331 (pomijając naturalnie PLF 101). Ale oprócz nich są jeszcze dwa 

niezidentyfikowane – te od wybroski (z godz. ca. 8:27) 

 

i kto wie, czy nie… „Frołow” (skrótowo nazywany przez smoleńskich „kontrolerów”: „8-17”), którego 

Plusnin wywołuje o godz. 7:53 pol. czasu: 

 

to w sumie 10 statków powietrznych – oprócz PLF 101 – w kwietniowe sobotnie przedpołudnie w 

okolicach Mińska i Smoleńska. Choć i 10 nie musi być ostateczną liczbą samolotów, z tej prostej 

                                                           
1
 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html


przyczyny, iż nie każda załoga biorąca udział w operacji z 10-04 mogła zgłaszać swoją obecność 

(udając np. samolot pasażerski, cywilny, cargo etc.) i/lub mieć włączony transponder.  

 

Na screenie powyżej, który stanowi pierwszy kadr z pokazywanych w Syndromie katyńskim „mińskich 

zobrazowań”, jak widać, nie jest pokazany jeszcze białoruski BRU1958. Ma to być cały czas godz. 8:06 

(jako 6:06 UTC – oznaczenie to usytuowane jest obok echa przesuwającego się lekko na zachód 

GOM215) – przesuwający się na wschód DCMHS utrzymuje pułap lotu 410, a więc jeszcze nie zniża. 

W stopklatkach widać, jak dziwnie zmienia wysokość BRU1958 – zrazu pojawia się on na +16 [0002]  

 

ułamek sekundy później +15 [000] 
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 Nie jest jeszcze podany docelowy poziom lotu 190, czyli tu 19 tys. stóp (5800 m). 



po czym +18 [190] 

 

zaraz zaś +17 [190] 

 

i ponownie +18 [190] 

 

a później już +19 [190] 

 



+20 [190] (ilustr. poniżej) 

 

A dopiero przy +24 [190] BRU1958 zaczyna zniżanie DCMHS 

 

Z tego wynikałoby, że manewry BRU1958 zachodzą nawet wcześniej aniżeli te DCMHS - w związku z 

tym korespondencja między białoruskim pilotem a „Mińskiem” powinna się zacząć prawdopodobnie 

zanim Grzywna by spostrzegł (pozostając na wysokości ponad 10 km), iż (DCMHS) zniża (z pułapu 

12,5 km). I jeszcze jedna uwaga: w stosunkowo nieodległym czasie w punkcie ASKIL zbiegają się 

powietrzne drogi trzech (jeśli nie czterech, gdyby także tam się kierował DCMHS) samolotów: 

BRU1958, TSO331 oraz PLF 101. Piloci „prezydenckiego tupolewa” w pewnym momencie (8:12) zdają 

się komentować to, co robi BRU1958: 

 



Ktoś mógłby nagle spytać: po co temu wszystkiemu warto poświęcać uwagę, nawet, jeśliby faktycznie 

coś poprzestawiano w „zapisach”? Po to choćby, że w rozmowie3 (ówczesnego szefa MON) oraz 

(ówczesnego) „Akredytowanego” pojawia się pytanie dotyczące tego, co się działo od godziny ósmej 

(pol. czasu): 

 

Innymi słowy, po to, ponieważ (vide BK) najwyraźniej od ósmej coś zaczyna się dziać z prezydencką 

delegacją. Problem jednak w tym, że – co dość typowe dla „historii smoleńskiej” – nie ma pewności, 

czy słynna rozmowa Klich-Klich (z 22-04-2010, zaznaczam) nie stanowiła po prostu ustawki (a więc na 

ile precyzyjne jest to określenie czasu). Wspomniany bowiem w niej pierwszy meldunek 

„Akredytowanego” nie został włączony do dokumentacji opublikowanej w książce (EK) Moja czarna 

skrzynka. W tejże publikacji pojawia się wprawdzie „pismo do premiera Tuska” z 15-04-2010, lecz 

brak tam detalicznego opisu tego, co się działo po 8-mej pol. czasu4, a zwłaszcza opisu tego, co się 

działo z PLF 101 (jak wyglądała ostatnia faza lotu). Nie pada w tym piśmie do premiera również 

sformułowanie E. Klicha o odpowiedzialności „rosyjskiej strony”5. 

                                                           
3
 Z dn. 22-04-2010, por. http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow. Na temat różnych wersji 

„stenogramów CVR” obszernie pisałem tu: http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport-cvr.pdf  
4
 Można znaleźć tylko następujący fragment: O godz. 10.00 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] atmosfera w służbach kierowania 

lotami i stacji meteorologiczne[j] zaczęła być nerwowa. Na stację meteorologiczną dzwoniono z biur meteorologicznych z 
Tweru i Moskwy. Kierownik stacji meteorologicznej dostał polecenie wykonywania pomiarów temperatury i wilgotności co 
15 min. W tym czasie KL zadzwonił do Moskwy z propozycją aby ze względu na słabą znajomość języka rosyjskiego przez 
załogę samolotu Tu-154 oraz bardzo złe warunki atmosferyczne o skierowanie tego samolotu na jakiekolwiek lotnisko 
zapasowe. W tej chwili nie wiemy, czy była jakakolwiek odpowiedź (Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 12).     
5
 W Mojej czarnej skrzynce pismo EK z 15-04-2010 w paru miejscach zawiera wielokropki – można by więc przypuszczać, że 

pominięto podczas redagowania książki jakieś fragmenty – byłoby to jednak wyjątkowo dziwne (także z czysto redakcyjnego 
punktu widzenia), skoro chodziłoby w publikacji o rekonstrukcję tego, co się miało dziać z PLF 101. Jak jednak już 
wielokrotnie sygnalizowałem w moich tekstach, pismo EK zawiera sporo osobliwości. Po pierwsze, „plan przylotów na 
XUBS” wg rus. czasu (Jak-40 start 7:00, Tu-154M start 8:30, Ił-76 start 8:30). Po drugie, lądowanie Jaka-40 usytuowane jest 
tu o 9:26, co zgadzałoby się z zeznaniem złożonym przez Wosztyla (10-04 po jego powrocie do Polski): Start samolotu odbył 
się około godz. 5.25. W trakcie przelotu nie było żadnych problemów. Lądowanie w Smoleńsku odbyło się o godz. 7.25 
czasu polskiego. Według czasu rosyjskiego była to godzina 9.25 (cyt. za http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-
wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch). Gdyby to była prawda (czego nie można wykluczyć, bo „historia smoleńska” potrafi 

http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport-cvr.pdf
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch


Postawiłem chwilę temu (porównując „mińskie zobrazowania” ze „stenogramami”) hipotezę, że 

„zapisy CVR” mogły zostać przesunięte np. o 4 minuty do przodu. Pasowałaby ta hipoteza poniekąd 

do tego stwierdzenia B. Klicha dotyczącego „pierwszego kontaktu” (radiowego, z ruską stroną, jak 

można sądzić) o godz. 8:15 

 

skoro o owej 8:15 w „stenogramach CVR” załoga PLF101 jest jeszcze 7 minut przed wymianą 

komunikatów z „Moskwą” (tu 8:22) oraz 8 min. przed rozpoczęciem korespondencji z „Korsażem” (tu: 

8:23). Inaczej rzecz ujmując, zgodnie z tym, co mówi wyżej BK do EK, przesunięcie mogłoby być nawet 

7-minutowe (por. skan poniżej).  

 

Cofając „godzinę katastrofy”, uzyskujemy godz. 8:34 na przykład (co być może, powtarzam, być może 

tłumaczyłoby czas pierwszego newsa Czerskiej Prawdy z godz. 8:36, z hasłem dekapitacja Polski6). 

                                                                                                                                                                                     
zaskakiwać), to UFO na mgielnym sitcomie z godz., nomen omen, 7:25:29, zaprezentowane 18 stycznia 2011 przez KBWLLP 
(przez niezapomnianego ppłk. R. Benedicta), to byłby… „Wosztyl”, a nie „Frołow” (tylko w postprodukcji ze wzmocnionym 
dźwiękiem rus. transportowca) – przy założeniu, iż mgielny sitcom pochodzi z 10-04 (por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html). Automatycznie więc, jeśliby PLF 031 przyziemił 
o 7:25, to na późniejszy czas przesunęłyby się przylotniskowe cyrki „Frołowa” (orientacyjnie na 7:35 i 7:48).  
Po trzecie EK pisze: Próby lądowania samolotu Ił-76 były po lądowaniu samolotu Jak-40 (czas ten dokładnie nie jest znany). 
Po czwarte i najważniejsze: Po odlocie samolotu Ił-76 z KL nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który chciał 
lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL nie wydał zgody na lądowanie.  
Nie muszę przypominać, że w „stenogramach szympansów”, jak też w żadnym z „raportów końcowych” ani „wstępnych”, 
nie ma mowy o jakimkolwiek samolocie chcącym lądować po „Frołowie” – a odesłanym przez Plusnina.  
6
 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf s. 6. Por. też wyliczenie W. Batera 

http://www.youtube.com/watch?v=_96X6s2eRvI. Naturalnie, jeśli ktokolwiek miałby informację o tragedii o 8:36 (lub o 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_96X6s2eRvI


Trzymajmy się jednak rozmowy Klich-Klich. Jest 22-04-2010, a „Akredytowany” jeszcze nie miał 

możliwości odsłuchania „zapisów CVR”:  

 

 

W związku z tym to ówczesny szef MON relacjonuje, jak miało wyglądać „ostatnie 30 sekund 

tupolewa”: 

 

 

BK opowiada więc o podchodzeniu do lądowania. I teraz najważniejsze zdanie z tej opowieści: 

                                                                                                                                                                                     
8:36 zrzucałby ją na stronę portalu informacyjnego), to sama tragedia musiałaby się rozegrać wcześniej (tym samym i dane 
czasowe z „CVR” należałoby uznać za nieważne). Chyba że chodzi tu (tj. w przypadku ogłaszania dekapitacji Polski) o jakąś 
formę wojny informacyjnej, w ramach której wypuszczane są dezy mające sygnalizować, iż (polskiej stronie) znane są 
zamiary zamachowców (por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf i 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-2-do-czsk.pdf).  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-2-do-czsk.pdf


 

gdyż nie jest to wersja pochodząca z CVR-1, czyli ze „stenogramów” opublikowanych (01-06-2010) 

przez MSWiA, a nazywanych potocznie „MAK-owymi”, gdzie nie ma żadnej sygnalizacji TAWS typu: 

ground sixty metres, ground fifty metres, ground fourty meters. BK opowiada zatem o zapisie 

jakiegoś lądowania, który to zapis jest potem zmontowany z tym, co już znamy ze „stenogramów”, 

a więc z „końcóweczką” tego typu7: 

 

Choć i powyżej, jak widać, BK mówi jeszcze o tym, iż „jak” informował na bieżąco pilota o wysokości 

(zastanawiające, w jaki sposób miałby to robić). Prawie nic się tutaj - w wersji BK - nie zgadza, z tym, 

co o „stenogramach” powszechnie wiadomo od momentu publikacji CVR-18. Z tego można by sądzić, 

że „zapis CVR-1” powstał jeszcze po jakiejś istotnej korekcie („kwietniowej”), jakiś czas po 

„katastrofie”. Pytanie też zasadnicze, czy w wersji, którą miał do dyspozycji (zapewne w formie 

jakichś „tajnych stenogramów”) ówczesny minister obrony narodowej, nie padła komenda 

                                                           
7
 Co z kolei znaczyłoby, iż dysponowano różnymi nagraniami głosów członków załogi PLF 101 (np. z oblotów w Samarze). 

8
 Kuriozalnie brzmi uwaga EK, jakoby załoga mogła nie wiedzieć, co znaczy termin/komunikat Horyzont we frazeologii 

lotniczej, chyba że, jak nadmieniłem, mamy do czynienia z ustawką (jeśli chodzi o całą konwersację Klich-Klich), w ramach 
której celowo plecie się androny i splata się dezy z - dajmy na to - informacjami niejawnymi (tak zdaje się mówić 
moonwalker w wielu wywiadach i na posiedzeniu ZP, głosząc wzajemnie sprzeczne, a czasem wprost niedorzeczne tezy). 



Odchodzimy (wypowiedziana choćby przez drugiego pilota, jak w CVR-1) i nie pojawia się „zderzenie 

z leśnym masywem”? To by dopiero były „zapisy CVR” – szkoda, że nie ujrzały światła dziennego do 

tej pory.   

 

Wspominałem o przesuwaniu naprzód jakichś fragmentów nagrań (a tym samym przesuwanie w 

narracyjnym czasie poszczególnych zdarzeń – opóźnianie ich) – nie bez powodu. To bowiem właśnie 

w pierwszych relacjach medialnych odległość czasowa między przylotem „Frołowa” na Siewiernyj a 

tym „prezydenckiego Tu-154M” (w kontekście „katastrofy”) była rzędu kilkunastu minut. 

 

(Podawano nawet, że PLF 101 był już koło ósmej nad XUBS, tylko krążył i/lub parokrotnie podchodził 

do lądowania.) Wiedząc, że „Frołow” miałby drugi raz podchodzić (wg ofic. danych) o godz. 7:38/7:39 

pol. czasu  

 



– „prezydencki tupolew” mógłby przebywać w strefie lotniska już o 7:53/7:54 (co dawałoby wylot 

zgodnie ze zgłoszonym planem lotu o 7:00, jeśli nie jeszcze wcześniej),  

 

czyli niedługo przed ósmą9 (a po ósmej „coś by się stało”). 

 

Moonwalker Wiśniewski podczas posiedzenia ZP10, po uwadze przez pos. J. Szczypińskiej, iż na filmie 

z pobojowiska nie widać mgły, odwołuje się do swego mgielnego sitcomu i migawki w „zarysem iła” – 

na co wtrąca się Macierewicz (który na samym początku „analizy moonfilmu” grzmiał na temat 

zmieniającej się godziny „katastrofy”), twierdząc, iż SW relacjonuje wydarzenia godzinę wcześniejsze: 

Pos. J. Szczypińska: Tutaj oglądając ten film, widzimy, że widoczność jest całkiem niezła i tej, tej mgły, o 

której była mowa przy, przy katastrofie, my tutaj nie obserwujemy, no i mam pytanie, jak pan odebrał, 

przedzierając się przez te bagna czy mokradła, czy wówczas miał pan problemy no z zobaczeniem, czy 

widział pan tą mgłę? Czy ona wtedy była? Bo to jest godz. 8.50, więc moment zaraz po katastrofie...  

SW: Proszę uprzejmie. I nie wiem, czy akurat pani miała przyjemność oglądanie relacji z konferencji p. 
Millera. Tam akurat też był mój materiał, który pokazywał, jak gęsta była mgła. Jeśli z odległości mniej 
więcej 300 m – no, powiedzmy 400, no, nie będziemy się tu targować, bo tu nie o to chodzi – widać tylko 
zarys samolotu wielkości ił-76, a jest to naprawdę duży samolot, ...czyli mgła momentami wg fachowców 
wojskowych dochodziła do gęstości, widoczność spadała do... nawet do 70 m. Czyli na dobrą sprawę 
nawet to... zakład... to musiałbym albo jedno, albo drugie, bo w tym momencie pozwoli... to... nna... na 
razie...   
   
AM: Tak, tylko pan relacjonuje wydarzenia godzinę wcześniejsze

11
. 

 

 

                                                           
9
 K. Galimski z P. Nisztorem, powołując się na zeznania stewardessy „Wosztyla” A. Żulińskiej złożone 10 Kwietnia, piszą:  

Warunki były tak trudne, że po drugim podejściu do lądowania z wykonania manewru zrezygnowała załoga rosyjskiego Ił-
76. Było to około 15 minut przed rozbiciem się prezydenckiej maszyny (Kto naprawdę ich zabił?, s. 50). 
10

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  
11

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf s. 49-59 i 64-70. 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf


Skąd jednak mielibyśmy wiedzieć na pewno, w jakim dystansie czasowym był „Frołow” i „Protasiuk”? 

 

Grzywna pyta przecież Wosztyla: A wyście wylądowali już? (8:25)12. Protasiuk pyta Grzywnę: Ale oni 

wiszą czy nie? (8:26). Grzywna pyta Musia (8:29): Y, a Rosjanie już przyje-, y, przylecieli? Jeśli PLF 031 

wyleciał (wg ofic. danych) dwie godziny przed PLF 101, to jakim sposobem mógł nie wylądować, 

skoro krótka rozmowa Grzywny z Wosztylem miałaby się odbywać trzy godziny po starcie PLF 031? 

 

Manipulacje czasowe w „zapisach” i „stenogramach” mogłyby służyć narracyjnemu „rozdzieleniu” 

statków powietrznych, które w rzeczywistości mogły ze sobą operacyjnie kooperować w 

obserwowaniu oraz ewentualnym asystowaniu PLF 10113. Z dialogu powyżej i wypowiedzi Protasiuka 

skierowanej do Grzywny (8:29): Spytaj, czy Rosjanie przylecieli już – można wnioskować, że 

zaplanowane było na 10 Kwietnia, iż PLF 101 ma czekać na wylądowanie jakiegoś ruskiego statku 
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 Pozostaje wciąż sprawą do wyjaśnienia, czy załoga PLF 031, będąc na XUBS i komunikując się z PLF 101, była sama, czy też 
miała dodatkowe (mniej/bardziej milczące) towarzystwo ruskich mundurowych. Rozmowa „Wosztyl” – „Protasiuk” stanowi 
jeden z istotnych elementów moskiewskiej narracji od czasu „wstępnego raportu MAK” z maja 2010, co nakazuje traktować 
ją z nieufnym dystansem. Załoga „Wosztyla” 1) ani razu nie zaleca pilotom „prezydenckiego tupolewa”, by przerwali 
zniżanie, tudzież, by przeczekiwali niepogodę na wysokości kręgu (innymi słowy, by nie wykonywali żadnych pospiesznych 
manewrów), 2) nie podaje dokładnych danych dotyczących przelotu/odlotu „Frołowa” (o której godzinie był i o której 
„gdzieś odleciał”; omal się nie rozbił etc.), 3) nie mówi, iż coś niepokojącego dzieje się na Siewiernym, 4) wskazuje lotnisko 
w Moskwie jako „zapasowe” (proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś – powiada dowódca PLF 031), a nie 
np. witebskie jako najbliższe, 5) nie rozważa z pilotami PLF 101 możliwego kierunku podejścia, 6) nie opowiada o 
szczegółach swojego podejścia na XUBS (jedynie: nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować).  
13

 Nie należy oczekiwać, iż PLF 101 byłby „sam” w białoruskiej i ruskiej przestrzeni powietrznej podczas operacji z 10-04. 



powietrznego. Niewykluczone zatem, że śladem tego samolotu PLF 101 by podążył, gdyby się 

okazało, iż nie może on lądować na XUBS14 w związku z tym „Moskwa kontrola” proponuje inny 

aeroport. 

 

Ktoś powie: no zaraz, jakie manipulacje czasowe, przecież polscy piloci dostają o godz. 8:14 

informację od „Mińska” o nielotnych warunkach w Smoleńsku. Wiadomość ma pochodzić z 8:11. 

Jeżeli jednak zakładamy, że mamy do czynienia z zapisami, które podlegały najprzeróżniejszym 

ingerencjom, to powinniśmy też być wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o branie za pewnik jednego z 

kluczowych dla katastrofologicznej narracji komunikatów. Wróćmy więc na moment do 

„stenogramów”. Ich trzecia, najdokładniejsza pod wieloma względami (choć nie wolna od luk i 

znaków zapytania, ma się rozumieć15), wersja zawiera dokumentalny bonus track w postaci 

dołączonego „stenogramu telefonicznej rozmowy”, której dokładnej godziny się w CVR-3 nie podaje, 

a jedynie orientacyjną (rozmowa bezpośrednio poprzedzała komunikat radiowy kontrolera): 
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 „Akredytowany” Klich w piśmie do Tuska (z 15-04-2010) stwierdza (por. Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 11-12), 
powołując się na meteorologa lotniska XUBS, że przy widoczności poniżej minimalnych lotniska powinno ono zostać 
zamknięte dla ruchu lotniczego w świetle rus. przepisów. W tymże piśmie jest też, jak sygnalizowałem, mowa o odesłaniu 
jakiegoś samolotu, który planował podejście na Siewiernym jakiś czas po „Frołowie”. Wątek ten nigdy w dokumentacji 
katastrofologicznej nie został wyjaśniony, co na pewno nie jest przypadkiem. Może ten wątek sprawił, iż: Podczas 
odsłuchiwania skopiowanej informacji stwierdzono, że na ścieżce nr 7 (łączność głośnomówiąca Kierownik lotów - meteo) 
szpuli nr 5 brak jest informacji o rozmowach w relacji kierownik lotów – meteo 10. 04. 2010 roku, a jest stary zapis z 
października – listopada 2009 roku, co świadczy o niesprawności bloków głowic kasujących i zapisujących danej ścieżki – jak 
z powagą zawiadamia nas „raport MAK” (s. 82; por. też http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag). Stary zapis 
z października-listopada 2009 świadczyć mógł nie tylko o niesprawności głowic w ruskich magnetofonach lotniskowych, lecz 
także o sprawności głowic nagrywających ruskich konstruktorów „zapisów z XUBS”. Na braki „dokumentacji meteo” (także 
tej papierowej) z Siewiernego zwracała uwagę  KBWLLP oraz ekipa A. Gargas, choć kwestii „samolotu-widma” (po 
„Frołowie”) nie drążyły. Gargas (por. 10.04.10 - http://www.youtube.com/watch?v=LLxKtCTsjMg od 10’48’’) dotarłszy do 
bumagi z zeznaniami „meteo” A. Murawiowa (z 11-04-2010), zgodnie z którymi obowiązkowym warunkiem wydania 
zezwolenia na lądowanie jest wizualny kontakt z samolotem – goni przez śniegi smoleńskie z mikrofonem za poirytowanym 
Murawiowem, który mówi, że ma 65 lat i nagadał się tyle, że mu żołądek ściska, w związku z czym nie chce o niczym 
rozmawiać (z odległości 1,5 km ja niczego nie widziałem (…) nie wiem, co mówi Plusnin, a co ja) i chwali ruską demokrację 
(czego mam się bać?); w końcu wskakuje do tramwaju. Gargas zatem dociera do „meteo” M. Radgowskiego, którego pyta o 
jedno, dlaczego dokumentacja jest niekompletna (podmienione strony w książce meteorologicznej) – czemu, naturalnie, 
Radgowski zaprzecza.      
15

 Brak w CVR-3 przywoływanego już tu przeze mnie dialogu o wybrosce na przykład. 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag
http://www.youtube.com/watch?v=LLxKtCTsjMg


 

Ten zdumiewający16 „stenogram” (wzmacniający oficjalną narrację) włączono do CVR-3 o godz. 8:13, 

czyli tuż przed połączeniem WM2, drugiego mińskiego „kontrolera”, z PLF 101. Ktoś spostrzegawczy 

mógłby tu stwierdzić, że „plik z nagraniem” miał mieć sygnaturę 20100410_061344_()_().wav, co już 

podpowiadałoby, że rozmowa mogła się odbyć od godz. 6:13:44. Możliwe. Ale którego czasu? 

Zapewne UTC, skoro w białoruskiej strefie czasowej miała być godzina różnicy, a w ruskiej dwie (w 

stosunku do czasu warszawskiego). W rozmowie tej zrazu podane jest tylko: jedenaście po – a propos 

„godziny mgły smoleńskiej”:  

 

a po chwili dopowiadane jest, że chodzi o 6:11. Jeśli UTC, to UTC, „czas uniwersalny”, zgodnie z 

lotniczymi wymogami. Zajrzyjmy tedy do „stenogramów szympansów”, w nich wszak komunikat o 

starcie „Frołowa” (rzekomo z Wnukowa) podawany jest w taki sposób: 8:33 Frołow so Wnukowo. Po 

lewej zaś w tabeli napisane jest (lewy górny róg ilustracji poniżej), że wypowiedzi są w czasie… UTC: 
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 Nie wiadomo, kto dzwoni, z jakiej instytucji, jakie ma kompetencje, na czyje polecenie przekazuje daną wiadomość etc. 



 

Tak samo opisane są „stenogramy” z połączeniami radiowymi: 

 

i połączeniami telefonicznymi: 

 

Jest mało prawdopodobne, by „stenogramy szympansów” były w UTC. Bardziej prawdopodobne jawi 

się to, że są one zwyczajnie w ruskim czasie i że w tymże czasie porozumiewają się „kontrolerzy”. 

Wylot „Frołowa” byłby więc o 8:33 rus. czasu, czyli 6:33 polskiego (zgodnie z ofic. danymi). Co w 



takim razie z „mińsko-smoleńskim” komunikatem i podawanym czasem „6:11”? Jeżeli odrzucimy 

(wtłaczaną nam uporczywie przez media i katastrofologów) wersję, iż to UTC, to uzyskujemy 

następujące warianty: w rus. czasie wychodziłoby, że to 4:11 pol. czasu, a więc na pewno za 

wcześnie; w białoruskim, że 5:11 – to też niezbyt pasuje. 6:11 czasu polskiego – również nie za 

bardzo. Ale 7:11 naszego czasu? Brzmi to „niemożliwie” (w kontekście ofic. danych, od których ciężko 

się „uwolnić”17), lecz jeśliby „Frołow” wyleciał o 6:33 (pol. czasu), to czy o podobnej porze (a nie o 

koło godz. 7:30, jak jest podawane) nie mógłby wylecieć PLF 101, tak jak pierwotnie zaplanowano18? 

Po co by zresztą miał ruski transportowiec wylatywać, jeśliby „prezydencki tupolew” nie startował?  

 

Ktoś powie, powołując się na powyższe „stenogramy szympansów”, że „Siewiernyj zupełnie nic nie 

wie” o wylotach, a jest właśnie godz. 4:42-4:45 UTC, czyli 6:42-6:45 pol. czasu19. Czy jednak, gdyby w 

rzeczywistym planie (na 10-04), np. ze względów bezpieczeństwa, …nie było lądowanie w Smoleńsku, 

to zawiadamiano by XUBS? To akurat, że szympansy „nie wiedzą” o Okęciu (wedle „stenogramów”, 

powtarzam), niczego nie musi implikować. Niczego. „Kontrolerzy” mogą 1) faktycznie nie wiedzieć, bo 

są np. niewtajemniczeni w operację, ale mogą też 2) nie mówić o tym, co wiedzą (nie lzja) – może być 
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 Osobom mającym z tym problem proponuję repetytorium z wczesnych doniesień o „godzinie katastrofy” (8:56) oraz 
relację Pyzy (z południowego wydania Wiadomości TVP w dniu tragedii), sytuującego „katastrofę” około godz. 10-tej 
(http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni). O blackoucie na Okęciu oraz rozbieżnych relacjach 
dot. godziny wylotu PLF 101 chyba przypominać nie muszę (gen. Czaban: start samolotu był o 7:54: 
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/przyczyny-tragedii/news-czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-
ladowac,nId,879886). Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa (tu 
informacja o „raporcie gen. Załęskiego” (nieopublikowanym w żadnej katastrofologicznej dokumentacji) i 
http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html. 
18

 Jak podaje „raport MAK” (s. 16-17): Zgodnie z zapotrzebowaniem pierwotnym, wylot z Warszawy planowano na 8.30 [rus. 
czasu – przyp. F.Y.M.]. Jednakże, później do planu lotu wniesiono zmianę, czas wylotu przesunięto na 9.00. Faktycznie, start. 
z Warszawy wykonano o 9.27, z opóźnieniem odnośnie przesuniętego czasu planowanego wylotu o 27 minut. Por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html  
19

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf s. 41, gdzie sygnalizowałem, że „Korsaż” niby 
nie wie, czy coś z EPWA wyleciało, ale wie, że coś miało o 6:30 pol. czasu wylecieć. 

http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/przyczyny-tragedii/news-czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-ladowac,nId,879886
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/przyczyny-tragedii/news-czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-ladowac,nId,879886
http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa
http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf


też tak, iż 3) „zapisy z XUBS” są na chama pomontowane pod kątem dopasowania treści do 

obowiązującej wersji „wypadkowej” po prostu)20.  

 

Spójrzmy na sprawę (wcześniejszego niż się oficjalnie podaje) startu PLF 101 z innej strony. Czy 

wspomnienia dziennikarzy z Okęcia (z 10-04) nie sugerują, iż jakiś „prezydencki tupolew” bardzo 

wcześnie się szykował do odlotu21 (por. screen poniżej)?  

 

Czy polski montażysta nie dyżuruje z kamerą na parapecie od 7-mej, jakby po 7-mej miał wylądować 

tupolew? Czy Macierewicz nie stwierdza (gdy okazuje się, iż mgielny sitcom urywa się „przed” 

nastaniem „katastrofy”22): Bo pan ją wystawił chyba dwie godziny wcześniej. Przez dwie godziny 

czeka pan na ten… [samolot]? Tak przy okazji, nawet czujnemu montażyście-dokumentaliście 

Wiśniewskiemu, „naocznemu świadkowi upadku samolotu”, zdarzają się pewne pomyłki czasowe (nie 

mam na myśli tym razem powtarzanego sformułowania dwa dni wcześniej, co do 7-04). Gdy 

przesłuchanie ZP schodzi na temat mgły23, SW zapewnia: 

SW: Ta mgła była co najmniej od godziny 6 rano. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo mam to 
akurat nagrane na, na innym fragmencie...  
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 „Zapisy z XUBS” zaczynają się od 8:38 rus. czasu, choć wschodnia wieża ma pracować od 7:15 (por. „raport MAK”, s. 81). 
21

 Por. też http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-
polski,nId,272706 oraz relację W. Cegielskiego (http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka). Ten ostatni twierdzi, że 
nie było mgły podczas lądowania PLF 031: nie mieliśmy ani mgły tak naprawdę, bo to nie była mgła a chmury, nie mieliśmy 
też żadnego poważnego wiatru, nie padał deszcz, przez te chmury prześwitywało słońce. Każdy inny normalny dzień 
wyglądałby tak samo. Podobnie wspomina 10-04 P. Ferenc-Chudy: Gdy wylądowaliśmy o godz. 7:15, nigdzie wkoło nie 
widziałem kolumny samochodów, a wówczas jeszcze nie było mgły. Także gdy wyjeżdżaliśmy z lotniska ok. godz. 8, po 
odprawie paszportowej, nie widziałem, by na lotnisku, aż do końca pasa, stała kolumna aut przewidziana w protokole, a 
widoczność była dobra. Na parkingu przy płycie lotniska stały jakieś rosyjskie auta, m.in. wołga i bus – chyba karetka 
pogotowia (http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta).  
Te zeznania, jeśli zostałyby podtrzymane, podważałyby autentyczność mgielnego sitcomu SW (tzn., że pochodzi on z 10-04). 
Por. też film J. Kruczkowskiego Na własne oczy (np. relację K. Łapacza) i 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf. 
22

 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html  
23

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


AM: Jeżeli można – to rzeczywiście jest niesłychanie wido-, istotne, pan mówi o 6-tej rano czasu 
moskiewskiego, prawda? Znaczy rosyjskiego, tak?  
SW: Yyy, nie, warszawskiego.  
AM: Warszawskiego?  
SW: Raczej tak. Raczej warszawskiego. Ja się odnoszę do warszawskiego czasu. 
 

Gdyby więc raczej warszawskiego czasu mgła była co najmniej od 6 rano, to moskiewskiego czasu 

byłoby to od 8 rano przecież. Chwilę potem zaś montażysta pokazuje migawki z godziny… 7:19: 

Proszę bardzo, tu akurat jest fragment – godz. 7.19 czasu warszawskiego. Już widać. W porównaniu z... 
poprzednie, ten fragment z ładnej widoczności, przejrzystości powietrza, tu jest 7.19, widać, że jest po 
prostu – warunki są, jeśli chodzi o... sprawy lotnicze, po prostu wręcz tragiczna. Obawiam się, że jako 
kierowca bym w takiej mgle, nie wiem, czy bym pojechał.  
 
AM (do posłanek): Jak oni startowali. 7.19, mniej więcej, jak startowali.  
   
SW: ...Tak więc, tak więc sporo wcześniej ta mgła na pewno była, bo przecież wcześniej nie dało się 
filmować z banalnego powodu, bo po prostu było ciemno. Ale nawet, nawet porównując po tym, że 
jest o godz. 7-mej, czy nawet jeszcze wcześniej, ta mgła cały czas jest. I nie ma zamiaru wcale się akurat 
zmniejszać, wręcz przeciwnie – to jakby udało się szybciej puścić – widać, że ta mgła idzie cały czas od 
tamtąd, od strony, od której powinien nadlecieć samolot. 
 

Skąd pewność szefa ZP, że oni mniej więcej startowali o 7:19, a nie wylecieli z jakimś półgodzinnym, a 

może i godzinnym wyprzedzeniem (w stosunku do oficjalnej narracji)? To wszak, że PLF 101 wyleciał z 

zapasem czasu, potwierdzałyby nie tylko cytowane wcześniej wypowiedzi pilotów (te ze słowem 

już24), ale i ta deklaracja Protasiuka o możliwości przeczekiwania niepogody przez 30 min: Możemy i 

pół godziny powisieć, i odchodzimy na zapasowe,  

 

która to deklaracja nie miałaby większego sensu, gdyby leciano z półgodzinnym (lub większym) 

opóźnieniem25. Takie przeczekiwanie, dodajmy, byłoby zupełnie naturalne – w sytuacji gęstego 

                                                           
24

 Zdziwienie wylądowaniem „Wosztyla”, pytanie, czy Ruscy już przylecieli. 
25

 W żadnym ze „stenogramów CVR” nie pojawia się sugestia kogoś z załogi lub z delegacji, by zawiadomić oczekujących na 
przybycie Delegatów o możliwym spóźnieniu. Kłóci się to z wieloma relacjami „z ziemi” o możliwym przekierowaniu PLF 101 
właśnie na lotniska zapasowe (por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf; Tupolew 
miał lecieć do Mińska (http://www.rp.pl/artykul/544614.html), http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-
pasa i zeznania J. Sasina przed ZP, który miał się dowiedzieć (ponoć od A. Kwiatkowskiego) o tym, iż „prezydencki tupolew” z 
powodu trudnych warunków atmosferycznych leci do… Moskwy i lądowanie może nastąpić w Moskwie 
(http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1), którą to informacją Sasin, jako jeden z głównych 
organizatorów uroczystości, miał być zaniepokojony, chociaż nie zaniepokojony bardzo).  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf
http://www.rp.pl/artykul/544614.html
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1


zamglenia na lotnisku – w przeciwieństwie do (znanego nam aż za dobrze z moskiewskiej narracji) 

niesamowitego pośpiechu „załogi” związanego z „koniecznością wylądowania”, by, jak to wyjaśniał A. 

Jewsiejenko (załgany rzecznik załganego gubernatora S. Antufjewa) w Syndromie katyńskim, zdążyć 

na transmisję telewizyjną z uroczystości, transmisję, która była zapowiadana w polskich mediach.  

 

Wróćmy raz jeszcze do komunikatu z „pogodą na godz. 6:11”. Miński „kontroler” nieco się jąka, gdy 

ma powiedzieć, z której godziny jest informacja dot. warunków na smoleńskim lotnisku. Nie podaje 

też (mimo że w „telefonicznej rozmowie” tak precyzowano), iż przez najbliższą godzinę ten stan ma 

się utrzymywać: 

 

 

Ani słowem nie proponuje on polskiej załodze rozważenia zaistniałego stanu rzeczy (czy warto lecieć 

dalej do Smoleńska?), ani skierowania się PLF 101 na zapasowe lotnisko - nie dopytuje również o 

ewentualne dalsze decyzje polskich pilotów, choć przecież (jako „kontroler”) musi wiedzieć, iż w 

planie lotu „prezydenckiego tupolewa” są wpisane dwa białoruskie lotniska jako zapasowe. Cała ta 

sytuacja wygląda na mocno podejrzaną, a przez to na mało realną. Nie byłoby więc nic dziwnego w 



tym, że ten krótki komunikat dograno w takiej formule na potrzeby moskiewskiej narracji26. W 

kabinie PLF 101 powtarzana jest tylko część komunikatu w postaci: Four-zero-zero metres, fog? 

 

(a odpowiedź N skierowana do „moskiewskiej kontroli” (w CVR-3) to tylko: (niezr.) Polish Air Force 

one-zero-one27, tak jakby znowu jakiś krawiec coś przykroił ze szpuli z magnetyczną taśmą). Ponadto 

sami piloci jakby nie są w stu procentach pewni, co do obowiązującej różnicy czasu – wymieniają 

parę zdań na ten temat dosłownie tuż przed mińskim komunikatem o niepogodzie (vide CVR-2):  

 

                                                           
26

 „Historia smoleńska” przejawia wybitną predylekcję do ukrywania tożsamości poszczególnych jej „bohaterów”. Tak samo 
więc, jak nieznani pozostają „kontrolerzy” ze smoleńskiego lotniska Jużnyj (też biorący udział w wydarzeniach z 10-04), tak i 
mińscy „kontrolerzy” schowani są w cieniu (takich ludzi cienia jest o wiele wiele więcej – nie tylko za wschodnią granicą). W 
Syndromie katyńskim zaprezentowany jest wprawdzie niejaki Jurij Migucki jako jeden z „kontroler lotów” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html), ale w żadnej oficjalnej dokumentacji nie 
znajdziemy zeznań żadnego mińskiego „kontrolera” ani też personaliów całej obsługi białoruskiej „kontroli” prowadzącej 
korespondencję z polskimi załogami, tak jakby to była tajemnica wojskowa lub jakby to była jakaś ekipa specjalna, gościnnie 
sprawująca kontrolę, co w warunkach ścisłego militarnego sojuszu białorusko-ruskiego nie byłoby niczym nadzwyczajnym. 
Autorzy Zbrodni smoleńskiej na podstawie sobie tylko znanych źródeł, twierdzą, że podczas korespondencji „Mińsk”-
„Wosztyl” 10 Kwietnia: kontroler białoruski pożegnał się z PLF-031 mówiąc po polsku „do zobaczenia” (s. 169). Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/522673,lot-wosztyla  
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 W CVR-1 i CVR-2 było jeszcze słowo Roger na początku zdania, oznaczające zrozumienie komunikatu przez załogę. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html
http://freeyourmind.salon24.pl/522673,lot-wosztyla


 

Oczywiście dla każdego, kto studiował „zapisy z kokpitu”, poniższa wypowiedź Grzywny (chwilę po 

komunikacie mińskiego „kontrolera”) może „rozwiewać wątpliwości”: 

 

Pamiętajmy jednak, że w „stenogramach” (zarówno CVR-2, jak i CVR-3) pojawia się słowo diewiat’ 

zamiast diesiat’ – kiedy jeden z „kontrolerów” podaje odległość (przypisywaną PLF 101) od progu 

pasa: 

 



 

Wyrazy dziesiąta i dziewiąta w polskim języku różnią się zaledwie jedną głoską pod względem 

brzmieniowym, zwłaszcza gdy są wypowiadane szybko i mało wyraźnie – natomiast różnica między 

czasem wydarzeń „o 10-tej” a „o 9-tej” byłaby kolosalna w „historii smoleńskiej”. Pikanterii sprawie 

dodaje ta enigmatyczna, zaiste ezopową mową wyrażona, uwaga z „raportu Millera” (s. 39), która 

umiejscawia „wypadek” około trzech godzin po wschodzie słońca (smoleńskiego):   

 

Godzina 03:02 UTC, to (+2) 5:02 pol. czasu, a (+4) 7:02 rus. czasu28. Jeśli więc około trzech godzin po 

wschodzie słońca (zdarzył się wypadek), to byłoby to odpowiednio: ca. 06:02 UTC, a więc ca. 08:02 

pol. czasu i ca. 9:02 rus. czasu. Nawiązując zatem do wypowiedzi B. Klicha z rozmowy Klich-Klich – 

pierwszy kontakt (PLF 101 z „ruskimi kontrolerami”) nie mógłby zachodzić o 8:15 pol. czasu, lecz o 

7:15. Konsekwentnie, „mińskie zobrazowanie” (jako osadzone w godz. 6:06 UTC) dotyczyłoby nie 

godz. 8:06 pol. czasu, ale 7:06 – w związku z tym PLF 101 wyleciałby gdzieś w okolicach czasowych 

6:30 pol. czasu z EPWA29: 

                                                           
28

 Por. „raport Millera”, s. 13 przyp. 1. 
29

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf s. 38-40 i moją analizę przedziwnej relacji M. 
Martynowskiego z Okęcia z 10-04, w której trzykrotnie powtarzana jest godz. 7:02 jako ta „dobrze zapamiętana”, kiedy to 

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


 

Sięgnijmy może do „stenogramów szympansów”, czy tam nie pojawiają się jakieś „ślady”, które 

pozwalałyby wzmocnić hipotezę o wcześniejszym (niż oficjalnie podawany) wylocie PLF 101 (co 

następnie zostałoby „zakryte” narracyjnie na różne sposoby i dopasowane do innej „osi czasu”, 

przyjmującej za „punkt zerowy” tzw. godzinę Morozowa, czyli 8:41 pol. czasu i w odniesieniu do 

niego sytuującej przeróżne wydarzenia, wypowiedzi, „dane parametryczne”, wyliczenia, wykresy 

etc.). Była już w Uchod experimencie mowa o piśmie „akredytowanego” Klicha do Tuska i o informacji 

o odesłaniu przez „kierownika lotów” jakiegoś planującego lądowanie samolotu po „Frołowie”, były 

też relacje świadków o krążeniu jakiegoś niezidentyfikowanego statku powietrznego nad 

Siewiernym30. W „zapisach z XUBS” w pierwszych minutach pojawia się powątpiewanie, czy do 

„kontrolerów” docierają wiarygodne informacje, co do tego, iż z EPWA nic nie wystartowało 

wczesnym rankiem (do godz. 6:46 pol. czasu): 

 

                                                                                                                                                                                     
Martynowski przycupnął sobie na pokładzie tupolewa (w którym dla tylu chętnych „zabrakło miejsc”, bo „lista puchła”, jak 
to się wyraził Sasin) na jednym z foteli. Oczywiście w tej hipotezie (wcześniejszego wylotu) godziny 6:30 nie należy 
traktować jako definitywnie ustalonej, lecz orientacyjną.  
G. Kwaśniewski, kierowca amb. J. Bahra, opowiada: Już z samego rana wiedzieliśmy, że pogoda na lotnisku jest nieciekawa. 
Mówiło się o tym m.in. podczas śniadania przy stoliku ambasadora. W mieście też było tę mgłę widać, choć nie aż tak gęstą. 
Ostrzegano, że aby nie zawracać samolotu do Warszawy, należałoby przygotować lotnisko zapasowe. W grę wchodziły 
tylko dwa: Moskwa i Mińsk. W drodze na lotnisko pan ambasador dzwonił z samochodu do Mińska, do ambasadora na 
Białorusi i do swojego zastępcy w Moskwie, prosząc o przygotowanie zapasowych lotnisk. Z tego, co wiem, w tym samym 
czasie, kiedy jechaliśmy na lotnisko, w Smoleńsku zastępca ambasadora w Moskwie już jechał na Wnukowo pod Moskwą. To 
wszystko działo się zanim "tutka" przyleciała nad Smoleńsk (http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-
bor,68588,1,1.html). Z niewiadomych powodów nie pojawia się w tej relacji lotnisko witebskie najbliższe smoleńskiemu. 
30

 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf (s. 12-15) i różne tłumaczenia wywiadu, 
którego udzielił Plusnin, a z którego wynikałoby, że łączność między PLF 101 a „wieżą” trwała długo. 

http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf


 

Plusnin bezskutecznie usiłuje się od „Logiki” dowiedzieć czegoś o wylotach i podejrzewa, że z jakiegoś 

powodu ukrywana jest przed nim prawda (po czym pojawia się - najwyraźniej doklejony - monolog 

Plusnina m.in. „o wizycie na basenie”): 

 

I po tymże monologu nagle jest informacja o… zbliżaniu się PLF 031 do ASKIL.   

 

Zgodnie z porzekadłem o krawcu, krajaniu i materii, ruscy krawcy od „stenogramów” wycięli odcinek 

od chwili rozpoczęcia nagrań (wg „raportu MAK”, s. 81, to miała być godz. 5:15 pol. czasu) do godz. 

ca. 6:38 pol. czasu, wobec tego nie ma jak na razie możliwości zrekonstruowania (na podstawie 

„stenogramów szympansów”) co na Siewiernym wiedziano o zmieniającej się sytuacji na Okęciu w 

przeciągu blisko półtorej godziny wcześniej. Coś musiało być na rzeczy ze śmiałym krajaniem 

magnetofonowych zapisów, skoro ruska strona nie wyjaśniła takiej, zdawać by się mogło zupełnie 

niewinnej, kwestii, jak sytuacja na Siewiernym sprzed przylotu „Wosztyla”: 

 

 

jak rozkład działań wszystkich statków powietrznych przylatujących na XUBS 



 

 

jak depesze lotnicze dotyczące kursów z 7-04 i 10-0431 

 

 

oraz plany przylotów otrzymane 9-04  

 

[Uwagi, s. 6, 8, 9; AD tu to Aviaccjonnyj Dispiecztier – przyp. F.Y.M] 

 

Na niedługo przed nawiązaniem łączności między PLF 031 a „Korsażem” Plusnin otrzymuje więc 

informację, że „Wosztyl” się zbliża. Czemu jednak chwilę wcześniej, gdy wydzwaniał, nie powiedziano 

mu, o której „pierwszy Polak” wystartował? A może powiedziano? Może te początkowe konwersacje 

stanowią materiał dokrojony (po „katastrofie”) na potrzeby obowiązującej narracji (by krawiec mógł 

wyciąć poprzednie zapisy), skoro informację o PLF 031 Plusnin miałby otrzymać na parę minut przed 

zgłoszeniem się „Wosztyla” (niby „moskiewskiej kontroli”, a w rzeczywistości „Korsażowi”)? Czy 

gdyby odwołano wyloty z Polski (na smoleńskie Siewiernyj), to „kontrolerzy” z XUBS by pracowali 

(w sobotę) jakby nigdy nic i by… czekali na przyloty polskiej delegacji? Po pierwszym nieudanym 

podejściu „Frołowa” Krasnokucki mówi (sobie a muzom, a ściślej, by się nagrało): Trzeba Polakom 

powiedzieć, nie mają po co startować - tylko skąd Krasnokucki wie, że ma być jakiś start? I że ma być 

w związku z tym lot do Smoleńska na Siewiernyj?  

 

Nie chcąc już wracać do wielu wątków poruszanych w analizach „zapisów z XUBS”, pozostawiam to 

teraz w zawieszeniu, a wracam do poszukiwań tego, co najistotniejsze obecnie, czyli możliwych 

śladów wskazujących na wcześniejszy przylot PLF 101 z Polski (wcześniejszy niż w oficjalnej narracji). 

Co jest charakterystyczne dla czasu przylotu jaka-40? Pomijając meandry korespondencji w pidżinie 

rusko-angielskim, w którym Plusnin z rozpędu odzywa się w pewnej chwili do „Wosztyla”: Papa Lima 

Foxtrot one three one (dobrze, że nie one zero one): 
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 AFTN to – za „raportem Millera” – system naziemnej telekomunikacyjnej łączności lotniczej (s. 3). W Uwagach więc jest 
literówka (AFTM). To, że Ruscy nie chcieli ujawnić treści tych depesz może świadczyć o tym, iż zawierały one jakieś ustalenia 
(np. dotyczące obowiązującej na 10-04 różnicy czasu), które kłóciłyby się z oficjalną narracją. 



 

rzuca się w oczy irracjonalna panika na wojskowym lotnisku, która nastaje w przeciągu kilku minut. 

 

 

 



Skąd ta wielka nerwowość na lotnisku? To dla „Wosztyla” tak mieliby ganiać bojcy po pasie? 

 

Czy też może „po naziemnej” (łączności) przyszła poufna wiadomość, że oprócz pierwszego Polaka, 

leci jakiś drugi Polak i znów „Łogika” obmanuła? Panika na lotnisku przeradzać się będzie 

momentami w kociokwik:  

 

I co się wtedy dzieje dodatkowego na Siewiernym? Wszyscy to powinniśmy świetnie pamiętać z 

prezentacji KBWLLP (styczeń 2011) – pogoda zaczyna się gwałtownie zmieniać  

 

w przeciągu kilkunastu minut – na niemal całkowicie nielotną. Niemal, bo przecież loty się odbywają: 



 

 

 

Teraz jednak chwilę uwagi poświęćmy nie tyle mitycznej mgle, co „zegarowi”, który został dołączony 

do Załącznika nr 8 do „raportu końcowego” KBWLLP, skoro, jak była mowa wyżej (ostatni ze skanów), 

mgła o godzinie dziesiątej (zdaniem Krasnokuckiego) zgęstniała wyjątkowo między pierwszym 

podejściem „Frołowa” a drugim. W tabeli zamieszczonej w tymże Załączniku (po lewej stronie) mamy 

wyraźnie i na czerwono: Moskowskoje wriemia diewiat’ czasow tridcat’ minut (co miałoby 

odpowiadać godzinie 5:32 UTC). 



 

chociaż, przypomnę, w pdf-ie ukv (a więc z korespondencją radiową) „MAK-u” nie jest podawana 

akurat godz. 9:30 (tylko pełne godziny):  

 

 

W Zał. 8 KBWLLP, w rubryce po prawej z polskim tłumaczeniem pojawia się natomiast: Godzina 

dziesiąta trzydzieści czasu moskiewskiego. 



 

Jak więc wyglądają wskazania czasu pół godziny wcześniej na „zegarze” KBWLLP? „Zegar” przeskoczył 

półtorej godziny wstecz: 

 

A jaką mamy sytuację z „zegarem” godzinę później? 



 

Wybija „dziesiątą”. Najpierw więc na „zegarze KBWLLP” jest „dziewiąta”, potem nastaje „dziesiąta 

trzydzieści”, a potem „dziesiąta” czasu moskiewskiego. To kolejny intrygujący zbiór danych w 

dokumentacji katastrofologicznej oprócz tego pod kolorowymi wykresami, które pokazywałem już w 

Uchod experimencie (w poprzedniej części). Czy zatem nie mogłoby być tak ze „stenogramami 

szympansów”, że jakieś fragmenty nagranych rozmów zlokalizowane są później32, choć w 

rzeczywistości pojawiłyby się wcześniej (podobnie jak było/jest z „zapisami CVR”33)? 

 

Szukamy, niemniej, zaznaczam, jakiegoś ukrytego samolotu lub choćby drobnych śladów jego 

obecności w „stenogramach szympansów”. Te ślady z oczywistych względów (tj. w ramach 

preparowania materiału dowodowego) musiałyby zostać rozproszone, by nie łączono ich ze sobą albo 

traktowano w najlepszym razie jako „elementy bałaganu ruskiego”. Czy jakieś ślady pojawiają się w 

okolicach czasowych przylotu „Wosztyla”? Rzućmy okiem na dialog z okolic godz. 7-mej pol. czasu: 

 

                                                           
32

 Na potrzeby zakłamanej oficjalnej narracji, naturalnie. 
33

 Tu klasycznym przykładem są wypowiedzi dotyczące stanu paliwa, jakim dysponuje PLF 101. 



Rozmowa to dość lakoniczna, którą jakiś paranoik mógłby pochopnie powiązać z kursem według 

punktów nawigacyjnych ASKIL-RALOT (a więc od południa lotniska Jużnyj), zgłoszonym pierwotnie 

przez PLF 101 w planie lotu34. On według „Południowego”, czyli jakby od lotniska Jużnyj on ma 

przylecieć?  

 

Czy słowo obracanie miałoby znaczyć skierowanie na krąg nadlotniskowy zgodnie z kursem 

magnetycznym 259, czyli podejściem od wschodu? Dlaczego miano by zaś nie obracać tego 

samolotu? Dlatego że tą trasą miałby być prowadzony PLF 031. A może chodzi o zawracanie? Do tych 

kwestii jeszcze wrócę. A jaką trasą leciałby „Frołow”? Na schemacie powyżej po prawej stronie 

widnieje punkt OGALI, z którego miałby przybywać ił-76 na Siewiernyj (wg tego, co zgłasza jego 

załoga kilka minut po 7-mej: Przeszedłem OGALI 6000, gotowy do zniżenia w rejonie czwartego 

[zakrętu – przyp. F.Y.M.]). Kiedy jednak Plusnin mówi do niej: wykonujcie zakręt na radiolatarnię 

prowadzącą, to „Frołow” odpowiada: a po co na prowadzącą? – jakby poruszał się inną trasą „po 

kręgu”. A propos kręgu nadlotniskowego (czyli schematu – w rus. terminologii lotniczej), nim jeszcze 

dojdzie do manewrów przy XUBS. W poniższej konwersacji pojawia się znowu zagadkowe pytanie: 

 

Ten Polak i tamten.. [Polak]? Zgodnie z oficjalnym przekazem, po godz. 7-mej (pol. czasu) 

„kontrolerzy” na Siewiernym spodziewają się wyłącznie „Wosztyla” i „Frołowa” – czy jednak nie 

szukają na radarach jakiegoś jeszcze statku powietrznego? 
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 Por. „raport Millera”, s. 220 oraz http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-
raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf s. 30-31. 

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


 

To oczywiście tylko przypuszczenia, ale szukajmy dalej. Po pierwszym podejściu/odejściu „Frołowa” 

(oficjalnie o 7:25 pol. czasu) załoga ruskiego iła-76 omawia przez chwilę z „kontrolerami” możliwość 

lądowania od zachodu, na pasie startowym trwa nieziemski cyrk bojców, zaś Krasnokucki mówi do 

kogoś (w „stenogramach” w wersji KBWLLP): Jeszcze jeden tu podchodzi, a po chwili dodaje: Na ile? 

Na godzinę, na dwie, na trzy? Ile trzeba… sterczeć, żeby on tam wisiał? 

 

Chwilę później ktoś w „wieży” wprost wypowiada się o tupolewie (to czas między pierwszym a 

drugim podejściem iła-76, zaznaczam): 

 

Następnie odbywa się drugi niski przelot „Frołowa”, podczas którego Krasnokucki uspokaja 

(prawdopodobnie) Plusnina, by się nie miotał, po czym Plusnin wyrzuca z siebie taką uwagę: 



 

Skąd nagle „Polacy”? I o co może chodzić Plusninowi z owym „potem Polaków”, skoro PLF 031 już 

dawno wylądował i odkołował na miejsce postojowe? Wnet w „stenogramach szympansów” pojawia 

się rozmowa Krasnokuckiego z „operacyjnym Kurtincem” z „Logiki”, w której najpierw ten pierwszy 

twierdzi, że wedle jego danych „tuszka wylietajet” (w Zał. 8 „tutka startuje”), ale się „nie 

zapowiadała” i „leci sama”, a po krótkiej wymianie zdań ów „operacyjny” informuje Krasnokuckiego, 

że „duża Tuszka wyleciała 27 po”, który się tą wiadomością zdumiewa35, a „operacyjny dodaje”, że o 

dziewiątej dwadzieścia siedem: 

 

Parę stron wcześniej tej części Uchod experimentu sygnalizowałem rozregulowanie „zegara KBWLLP” 

oraz przywoływałem wypowiedź Krasnokuckiego (z godz. 9:31 rus. czasu) dotyczącą mgły (kurwa, 

skąd mgła o godzinie dziesiątej?). W rozmowie z „operacyjnym” z „Logiki” tenże sam Krasnokucki 

mówi zaś o 90-procentowej wilgotności i dziwi się: skąd ona się wzięła o dziewiątej godzinie? 
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 Co już stawia pod znakiem zapytania naturalność i wiarygodność tej rozmowy. Nie zdumiewałby się tym, co już wie. 



Gdyby ktoś chciał sprawdzić u źródeł, to pdf „MAK-u” z rozmowami telefonicznymi (tel_per) także 

zachowuje tę „godzinę” w wypowiedzi ruskiego pułkownika: 

 

Podobnie we wcześniejszej rozmowie z Sypką Krasnokucki mówi: o, teraz o 9-tej, raz i zakryło [mgłą – 

przyp. F.Y.M.]:  

 

I poniżej, dla kontrastu lub uzupełnienia, cytowana wcześniej sentencja Krasnokuckiego (oficjalnie 10 

minut później, po rozmowie z Sypką, a 9 minut przed konwersacją z „Logiką”) dotycząca mgły: 



  

Każdy wie, że przy tzw. zmianie czasu cofnięcie zegara o godzinę powoduje, że ta godzina mija 

niejako podwójnie. Jeślibyśmy w chwili obecnej, podczas lektury tego tekstu, mieli godz. 9-tą 

(„starego” czasu) i gdyby dobiegła końca, a cofnęlibyśmy wskazówki o 60 minut, to ponownie 

mielibyśmy 9-tą („nowego czasu”). Zwykle tego rodzaju „czasowe zmiany” wprowadza się nocą (z 

soboty na niedzielę), by „można było dłużej pospać”, ale też, by nie komplikować sobie zwykłego, 

roboczego dnia. W podróżach międzynarodowych bywa jednak inaczej, tzn. trzeba wiedzieć, do jakiej 

strefy się przemieszczamy i odpowiednio skorygować wskazania zegarka. Co jednak byłoby w 

sytuacji, w której nie wiedzielibyśmy, jaka jest faktycznie różnica czasu, bo np. poinformowano by 

nas, że może być dwugodzinna lub jednogodzinna? Albo inaczej: gdyby powiedziano nam, że jest 

dwugodzinna, a działano by - w pewnym obszarze - wedle jednogodzinnej różnicy? Wtedy uzyskano 

by efekt „powtarzającej się/podwójnej godziny”. „Raport MAK” podaje na wstępie (s. 16-17), 

przypomnę (wprowadzając tym razem polski czas): Zgodnie z zapotrzebowaniem pierwotnym, wylot z 

Warszawy planowano na 6:30. Jednakże później do planu lotu wniesiono zmianę, czas wylotu 

przesunięto na 7:00. Faktycznie, start z Warszawy wykonano o 7:27, z opóźnieniem odnośnie 

przesuniętego czasu planowanego wylotu o 27 minut. Ale przecież „pełne przesunięcie” tutaj to cała 

godzina36: nie 6:30 a 7:30, mówiąc krótko. W „stenogramach szympansów” (ani na początku 

„zapisów z XUBS”, ani później) zaś nie ma mowy o przesunięciu półgodzinnym. Plusnin wydzwania do 

Moskwy niedługo po wpół do siódmej (pol. czasu), by się dowiedzieć, czy Polacy już wystartowali. Czy 

nie powinien z tym telefonowaniem poczekać do 7-mej?   

 

Ktoś powie: no, zaraz, przecież w „raporcie Millera” (s. 237-238) podawane są treści depesz, jakie 

wymienia Moskwa z Warszawą po 7-mej, by Ruscy mogli ustalić, o której w końcu wylatuje do 

Smoleńska PLF 101: 
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 Na pytanie, w jakim celu dokonywano by takiego narracyjnego opóźnienia o godzinę (a więc przesunięcia całego szeregu 
wydarzeń na osi czasu, tak by pasowały do „godziny Morozowa”), odpowiedź nie jest skomplikowana: polska delegacja 
wszak miała się spieszyć na uroczystości, stąd piloci tak bardzo pospieszyli się z lądowaniem, czyli nie przyszło im ani przez 
chwilę do głowy, by wisieć, tj. przeczekiwać niepogodę do chwili nastania lepszych warunków atmosferycznych. Pośpiech 
miał być jedną z „przyczyn katastrofy smoleńskiej”, jak wiemy. Z punktu widzenia zaś zamachowców „pozaczasowa godzina” 
miała być w istocie czasem operacji. 



 

 

A w jakim czasie są te depesze? W UTC chyba, prawda? Czy w związku z tym 0527 nie mogłoby de 

facto znaczyć godz. 06:27 pol. czasu, a nie 7:27? Mogłoby, gdyby np. chciano wprowadzić ruską 

stronę w błąd, wiedząc, że „coś się szykuje” (a szczególnie, jeśliby miano rozpoznanie, iż Ruscy chcą w 

ramach swej operacji manipulować różnicą czasu). Skoro już o tych depeszach mowa – pomiędzy 

dwiema powyżej (moskiewską z godz. 05:17 UTC i warszawską z 05:36 UTC, nadaną więc dopiero po 

prawie 20 minutach) jest jeszcze polska „depesza wewnętrzna”37 (z godz. 05:29 UTC), tej treści: 

 

Czym się ta wyróżnia w stosunku do tamtych dwóch? Tym, że nie jest podane docelowe lotnisko. 

Moskiewska depesza dopytuje o godzinę startu PLF 101 mającego lecieć z EPWA do XUBS, 

warszawska informuje, że wylot z EPWA (do XUBS) o 0527, zaś ta „wewnętrzna” podaje ZZZZ, a więc 

nie określa, na jakie dokładnie lotnisko udaje się PLF 101, pozostawiając może jego wybór załodze 

„prezydenckiego tupolewa”. Wróćmy jednak do Smoleńska, na Siewiernyj, do „wieży szympansów” i 

do zegarka Krasnokuckiego. W rozmowie rozgrywającej się między Krasnokuckim a niejakim Sypką - o 

dość dziwnej porze (wg „stenogramów” zaraz po lądowaniu „Wosztyla”38), bo koło 7:20 - pojawia się 

szereg „danych czasowych”, które, by tak rzec, „ciekawie zgrzytają” (poniżej posłużę się paroma 

skanami oryginalnej ruskiej bumagi – tłumaczenia tychże fragmentów można znaleźć w Zał. 8 – nie 

tyle bowiem treść całej tej konwersacji jest istotna, co podawane w niej, w oprawie pewnego 

niewykluczone, że celowego, bełkotu, „informacje”): 
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 Wysłana z BOZ WPL do BOZ EPWA, tj. z Biura Odpraw Załóg Wojskowego Portu Lotniczego do Biura Odpraw Załóg Portu 
Lotniczego Okęcie (por. „raport Millera”, s. 237). 
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 O której naprawdę zaszło to lądowanie, to wciąż do ustalenia. Pojawiała się w relacjach rozpiętość czasowa od godz. 6:50 
pol. czasu - po 7:25, a w „stenogramach szympansów” tylko Plusnin, nie załoga, mówi (o 7:15): Lądowanie jaka. Por. „raport 
Millera”, s. 239, gdzie pojawia się informacja, iż jeden z członków załogi samolotu Jak-40 [przekazał wojskowemu 
kontrolerowi EPWA – przyp. F.Y.M.] telefoniczną informację o lądowaniu [na XUBS] w [warunkach atmosferycznych] „60 na 
2 kilometry”  – około godziny 5:45 [UTC] – co jeszcze bardziej komplikuje sprawę, skoro, jak czytamy dalej: Do godz. 5:45 
samolot Tu-154M znajdował się jeszcze w przestrzeni powietrznej RP i była możliwość nawiązania z załogą łączności 
radiowej przez polską służbę kontroli ruchu lotniczego. Po godz. 5:45 informacja ta mogła być przekazana załodze samolotu 
za pomocą telefonu satelitarnego lub łączności HF. Gdyby dowódca samolotu Tu-154M otrzymał informację o warunkach 
panujących na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY podczas lądowania samolotu Jak-40, mógłby podjąć decyzję o powrocie na 
lotnisko startu lub kontynuowaniu lotu na lotnisko zapasowe albo na docelowe po poprawie WA. 
Jak wiemy z lektury „stenogramów”, dopiero „Mińsk” ma przekazywać załodze PLF 101 wiadomość o „nielotnych 
warunkach” w Smoleńsku.  



 

Jak widać powyżej, o godz. 7:20 pol. czasu Krasnokucki podaje (Sypce) dokładną godzinę „posadki 

prezidenta”, choć (zgodnie z tymi „stenogramami”) nie wie, że tupolew wyleciał. Nie wie i nie może 

wiedzieć. Nikt z „kontrolerów” Siewiernego o 7:20 nie ma żadnych danych o starcie PLF 101 

(pomijam już to, iż wg oficjalnej narracji, o 7:20 tupolew jeszcze stoi na płycie lotniska Okęcie, a o 

7:17 Moskwa przysyła depeszę z zapytaniem). Na skanie tym fraza „w 10.30 posadka prezidenta” 

(lądowanie prezydenta o 10.30) powtórzona jest dwukrotnie, nie wygląda więc na pomyłkę. Chwilę 

później jeszcze raz jest przywołana godz. „10.30”, do której, zdaniem Krasnokuckiego, „temperatura 

ma się podnieść”. 

 

Nie tak dawno w Uchod experimencie pisałem, że Krasnokucki w jednej rozmowie (9:31 rus. czasu) 

mówi, iż jest 10-ta (mgła), w dwóch innych zaś (z 9:21 i 9:40 rus. czasu), że jest 9-ta (mgła, 

wilgotność). Ta sama godzina, a dwa odmienne jej (liczbowe) oznaczenia. Krasnokucki mówi również 



Sypce o tym, że wszystko idzie zgodnie z planem, mimo że PLF 031 wyleciał z Warszawy z 25-

minutowym opóźnieniem, a usiadł, wbrew poleceniu odejścia na drugi krąg, PLF 101 nie wystartował 

jeszcze w ogóle (wg ofic. narracji, powtarzam), a za chwilę „Frołow” nie przyziemi. Co więcej, Sypko 

pyta, czy ten jak-40, to nasz, czy Polacy – jakby „plan” znał dość słabo lub jakby w istocie obaj o czymś 

innym rozmawiali niż to z pozoru w „stenogramach” wygląda. „Komisja płk. Latkowskiego”, 

przyglądając się konwersacji Krasnokucki-Sypko, w której (o godz. 7:23) pada wypowiedź: No, ty 

rozumiesz, że my takiego nie wydajemy, zakazu wylotu nie dajemy… Przecież on sam leci – komentuje 

tę sytuację następująco:  

Krasnokucki mówi, że nie da się zakazać wylotu polskiego tupolewa do Smoleńska, ponieważ w 

międzynarodowym locie nie można zabronić startu. Krasnokucki używa słowa: wyliet, które można 

tłumaczyć jako „start”. Niewykluczone, że kontrolerzy sądzą, iż Tu-154M jest już w powietrzu i że po 

prostu, podobnie, jak w przypadku Jaka-40, nie dostali potwierdzenia wylotu samolotu z Warszawy
39

.  

 

Może więc tupolew jest już w powietrzu? Może jest, jest i to od dłuższego czasu. Co za tym mogłoby 

jeszcze przemawiać? To, że gdyby „po prostu” Siewiernyj nie dostał potwierdzenia żadnego wylotu z 

Warszawy, a ściślej, gdyby Moskwa nie miała (choćby nieoficjalnych40) informacji o polskich startach 

przez półtorej godziny (licząc od 5:15 do 6:45 pol. czasu, zgodnie z tabelą „pracy wieży” z „raportu 

MAK” oraz z początkiem „stenogramów szympansów”), to by uznano, że zostały one odwołane i 

zwinięto by wojskowy majdan. Zauważmy, że Plusnin rankiem, po chwili użerania się z „Logiką” i „mjr. 

Kurtincem”, gdy uzyskuje w końcu informację (od „dyspozytora Murawiowa” o 6:50) o tym, że 

pierwszy Polak ma pojawić się o 6:55 (pol. czasu) w ASKIL, a dokładnie .55 (gdyż często w komunikacji 

ruskich instytucji 10 Kwietnia wykorzystywane są tylko minuty po, a nie godziny z minutami), 

stwierdza: Nikołaju Jewgieniewiczu, LOGIKA się pomyliła. Tu po naziemnej przyszło, że w 

pięćdziesiątej piątej minucie ASKIL przechodzi. Normalnie, normalnie. Końcówka tej wypowiedzi 

mogłaby sugerować, że jednak jakiś (przewidziany lub przekazany np. 9-04-2010) plan jest 

realizowany, czyli wyloty zachodzą.   

 

Tylko że zegarek Krasnokuckiego, dowodzącego tym, co się dzieje na XUBS, zdaje się pracować 

jednocześnie… w „oficjalnym czasie” (PLF 101 wylatuje o 7:27 pol. czasu) i w tym, powiedzmy, 

„nieoficjalnym” (PLF 101 wylatuje o 6:27 pol. czasu)41. Możliwe więc, iż dwie godziny „zapisów z 

XUBS” obejmujące okres między 7-mą a 9-tą (pol. czasu) uzyskane są z rozszczepienia jednej (i 

zapchania jej rozmaitymi pseudonagraniami) – tej najważniejszej, między 7-mą a 8-mą. Należy tu 

zdecydowanie podkreślić, że nie istnieje żadna obiektywna, miarodajna dokumentacja pracy 

„kontroli lotów” (wszystkich instytucji wtedy uruchomionych i współpracujących ze sobą) z 

Siewiernego z 10-04, stąd też prawdziwa „konstrukcja” zapisów z XUBS pozostaje tajemnicą 

wojskową. Nie zachowały się ani nagrania wideo, ani nawet fotograficzna dokumentacja, jak 

zapewnia nas „raport MAK”:  
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 Ostatni lot. Raport…, s. 275. 
40

 Nie ma wątpliwości, że jacyś ludzie po polskiej stronie współpracowali z Ruskami i Białorusinami w ramach operacji. 
41

 Wypowiedź Krasnokuckiego o czyimś lądowaniu o 8:50 rus. czasu, gdyby ją odnosić do „Wosztyla” (tak jak to robi „raport 
MAK” (por. s. 164) i „komisja płk. Latkowskiego” (Ostatni lot. Raport…, s. 270), kłóciłaby się z wypowiedzią (z godz. 9:20): o, 
teraz jak-40 wylądował. Oczywiście może być tak, że ten pierwszy wariant jest prawdziwy, a drugi jakoś dograny do 
„zapisów”.  



 

a magnetofonowe audiozapisy zaczęto udostępniać polskiej stronie dopiero blisko tydzień po 

„katastrofie”. Gdyby tego było mało, to Warszawa domagała się (w październiku 2010) ponownego 

zgrania dziwnych szpul ze smoleńskiego północnego lotniska – bezskutecznie42: 

 

Wróćmy w takim razie do poszukiwania śladu („znikniętego”) samolotu i sytuacji po odlocie 

„Frołowa”. Nie chodzi o lądowanie, a o przebywanie w okolicy lotniska oraz ewentualne planowanie 

próbnego zajścia na wysokość decyzji. Jak pamiętamy, rozmowa Krasnokuckiego z „operacyjnym 

Kurtincem”, m.in. tego właśnie dotyczy (mimo że – w oficjalnej wersji – dopiero co ogłoszono wylot 

„prezydenckiego tupolewa” z Warszawy), tak jakby wcale nie chodziło o czas „za godzinę”: 
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 Uwagi, s. 21. Co zaś najciekawsze, „zapisy z XUBS” KBWLLP opublikowała (we wstępnej, fragmentarycznej wersji) dopiero 
w styczniu 2011 po finałowej konferencji „MAK” (całość swojej wersji „stenogramów szympansów” KBWLLP włączyła do 
jednego z załączników do „raportu końcowego” w lipcu 2011). 



 

Jakieś 11 minut po odejściu iła-76 (choć łączność z nim jest jeszcze utrzymywana przez dłuższy czas) 

odbywa się taka (zachowana we fragmentach) konwersacja nie wiadomo kogo z kim: 

 

 

(Pasuje ona do tego, co podawał w piśmie do Tuska E. Klich (i co już cytowałem): Po odlocie samolotu 

Ił-76 z KL nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku 

i KL nie wydał zgody na lądowanie.) W pdf-ie „MAK-u” open_micr komunikacja ta jest w formie nieco 

uboższej: 



 

W pdf-ie ukv „MAK-u” nie zachowała się w ogóle: 

 

Chwilę później dochodzi do telefonicznego dialogu Plusnina z „Logiką”, co do ustalenia dla głównego 

Polaka zapasowego lotniska ze względu na niepogodę w Smoleńsku i brak oznak jej rychłej poprawy. 

„Logika” podaje, że Wnukowo to lotnisko zapasowe, na które zabiorą („prezydenckiego tupolewa”). 

 

W oficjalnej narracji telefon Plusnina ma być przykładem swoistej przezorności „kontrolerów”, którzy 

niemal na godzinę przed przylotem polskiej delegacji („godzina Morozowa” to wszak 8:41 pol. czasu, 

rozmowa Plusnin-Kurtiniec byłaby z 7:51) starają się uzgodnić z centralą, dokąd odesłać PLF 101. Ale 

zwróćmy uwagę na to, co Plusnin dodaje dwie/trzy minuty później: 



 

I poniżej w wersji „MAK-u”: 

 

Legendy dorobione do tej wypowiedzi, wyjaśniają ją doświadczeniem Plusnina i innych „kontrolerów” 

związanym z komunikacją z PLF 031. W rzeczywistości mogło być coś więcej, tzn. powód do 

wygłoszenia tej właśnie oceny: on praktycznie niczego nie rozumie (po rusku), mógł być inny. Por. 

Wosztyl, składając zeznania 10 Kwietnia w prokuraturze wojskowej, miał stwierdzić (jak już w jednym 

z przypisów w Uchod experimencie zaznaczałem), że – uwaga – korespondencję z „kontrolerem” 

miał prowadzić… Ziętas. Przypomnę ten fragment relacji dowódcy PLF 031: 

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. Ponadto informował, o trudnych warunkach pogodowych i w 

przypadku pierwszego niedanego podejścia do lądowania proponował odejście na lotnisko zapasowe. Ja 

obecnie nie pamiętam kolejności rozmów, ale na pewn[o] o tej treści rozmowy się odbyły
43

.  
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 http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch  

http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch


Dla każdego, kto zna „stenogramy CVR” i oficjalną narrację, jasne jest, że korespondencję PLF 101 – 

„Korsaż” prowadzi jedynie mjr Protasiuk (biorący na siebie, jak zapewniają katastrofolodzy, niemal 

wszelkie możliwe obowiązki w kokpicie, a więc te pierwszego pilota, drugiego pilota oraz nawigatora 

– co ma stanowić jedną z „przyczyn katastrofy”). Zbieg okoliczności sprawił, iż nie zachowały się 

żadne „zapisy rozmów” z 7 kwietnia 2010 (kiedy to właśnie Protasiuk jako 2P komunikował się z 

„wieżą”), które pozwalałyby dokonać porównania, na ile to, co „odsłuchano” w nagraniach z kokpitu 

PLF 101 i przypisano Protasiukowi, różni się od tego, co mówił on trzy dni wcześniej. Tym niemniej 

ślady, że korespondencję miał prowadzić właśnie Ziętas, używający konsekwentnie Polish Air Force 

one-zero-one (na określenie PLF 10144), w „stenogramach CVR” pozostały. Nawigator komunikuje się 

pół żartem pół serio z „Mińskiem”: 

 

następnie z „Moskwą” (której zgłasza przelot na wysokości 3900 stóp, na co „kontrola” nie reaguje): 

 

i szykuje się w pewnej chwili do łączności z „Korsażem”. Być może to on robi sobie wcześniej 

powtórkę z ruskiego podczas lotu: 
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 Zwrot ten nie pojawia się w korespondencji Protasiuk - „kontrolerzy” smoleńscy.  



W wersji KBWLLP nawet ktoś w kabinie podpowiada: I już ci mówię: ewentualnie „tiempieratura, 

dawlienije”, a druga osoba powtarza: „Tiempieratura”…45 

 

Po pożegnaniu z „Mińskiem” a przed komunikacją z „Moskwą” Protasiuk mówi (zapewne do Ziętasa): 

I jeszcze po angielsku, 

 

zresztą 1P podpowiada anglojęzyczną frazę nawigatorowi podczas korespondencji z „Mińskiem”:  
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 Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” (co do pierwszego komunikatu): Zapewne te słowa wypowiada dowódca, ponieważ 
to on najlepiej z całej załogi mówił po rosyjsku (a co do drugiego): Zapewne nawigator powtarza sobie potrzebne słowa 
(Ostatni lot. Raport…, s. 405). W jakim celu jednak miałby sobie powtarzać, skoro – oficjalnie – nie porozumiewa się z XUBS? 



Tuż przed połączeniem z „Korsażem”, natomiast, jak wiemy, drugi pilot PLF 101 dodaje: 

 

Niemożliwe, by Grzywna przypominał o tym Dowódcy „prezydenckiego tupolewa” (lub upominał w 

ten sposób Protasiuka) – to wygląda na uwagę 2P skierowaną właśnie do Ziętasa (który pomylił się 

lub zażartował podczas korespondencji z „Moskwą”, podając wysokość w stopach), by nawigator w 

komunikacji z „Korsażem” posługiwał się właściwymi jednostkami46. Potwierdzałaby to wersja 

„stenogramów” sporządzona przez CLK dla KBWLLP: 

 

Już zresztą w CVR-1 (na chwilę przed połączeniem z XUBS) nawigator (tu: Szt) ma pytać: Będziemy 

mówić po rusku?  

 

ale w CVR-2 ta wypowiedź (już bez znaku zapytania) nie jest przypisana żadnemu z członków załogi 

(jakby specjaliści od fonoskopii w CLK nie byli w stanie rozpoznać głosu nawigatora PLF 101), za to 

towarzyszy jej jeszcze druga: O to będzie wyzwanie: 
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 Podobnie sądzi „komisja płk. Latkowskiego”: Robert Grzywna musiał zauważyć błąd nawigatora (…) i upomina go, żeby już 
więcej nie popełnił podobnej pomyłki. Ma podawać wysokość w metrach, a nie w stopach (Ostatni lot. Raport…, s. 426). 
Problem jedynie w tym, że chwilę później, wedle oficjalnej wersji, z „Korsażem” komunikuje się Protasiuk, a nie Ziętas.   



 

W CVR-3 pytanie: Będziemy mówić po rusku? - ma z kolei stawiać Grzywna (mimo że ma on zaraz 

mówić do kogoś Pamiętaj w metrach): 

 

 

Wspomniałem chwilę temu, że „zapisy z XUBS” mogłyby być wymieszane (jeśli chodzi o wypowiedzi i 

skorelowane z nimi zdarzenia, działania) pod tym względem, iż to, co zaprezentowane jest jako 

materiał późniejszy, w rzeczywistości mogło pochodzić z wcześniejszego okresu czasu. W innym zaś 

opracowaniu dotyczącym tej części „stenogramów szympansów”, która dotyczyła „przylotu PLF 

101”47, zwracałem uwagę m.in. na to, że zachodzi zastanawiająca rozbieżność między wersją 

„MAK”, a wersją KBWLLP, co pewnego komunikatu „dyspozytora Murawiowa” (oficjalnie z godz. 

8:21 pol. czasu): 

PLF 101 liczył w dwudziestej pierwszej minucie na krąg [nadlotniskowy – przyp. F.Y.M.] 

orientacyjnie. 

[wersja „MAK” w tłum. „komisji płk. Latkowskiego”] 

PLF sto pierwszy zbliża się, dwudziesta pierwsza minuta ASKIL. 

[wersja KBWLLP] 
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 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zapisy_z_xubs-3.pdf s. 42. 

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


W „stenogramach CVR” nie ma korespondencji ani na temat czasu osiągnięcia przez PLF 101 punktu 

ASKIL, ani co do (czasu) wejścia na krąg nadlotniskowy Siewiernego (po rusku „na schiemu” lub 

„schiema” – schemat, jak to jest przekładane w wersji KBWLLP), aczkolwiek w CVR-2, czyli wersji 

„stenogramów” autorstwa CLK, w kontekście komunikacji z „Mińskiem”, pojawia się taka wypowiedź 

przypisywana Protasiukowi: [Zaraz się spyta o której] będziemy, 

 

„Mińsk” (wg „kanonicznych” CVR-1) z wyprzedzeniem pyta pilotów wyłącznie o „flight level” (FL), a 

więc o pułap, na którym zostanie przekroczony punkt graniczny między białoruską a ruską 

przestrzenią powietrzną. 

 

Jeśli więc faktycznie 10 Kwietnia padło pytanie mińskiego „kontrolera” o czas przechodzenia punktu 

ASKIL przez polski statek powietrzny, to zostało ono skasowane – tak jak i odpowiedź na nie. 

Podobnie pytanie/odpowiedź dotyczące/a przewidywanego momentu wejścia PLF 101 na krąg 

nadlotniskowy Siewiernego. Czemu miałyby te standardowe wypowiedzi zostać wycięte przez 

ruskiego krawca? Z prostego powodu: nie współgrały z moskiewską narracją, a więc nie pasowały do 



osi czasu, na którą „nanizano fakty” medialne. Zajrzyjmy znowu do oryginalnych katastrofologicznych 

bumag, by mieć jasność w kwestii sentencji Murawiowa, która to wypowiedź smoleńskiego 

„dyspozytora” może rzucić nowe światło na zagadnienia zarówno wcześniejszego wylotu 

„prezydenckiego tupolewa”, jak i (vide cytowane niedawno zeznania Wosztyla) prowadzenia 

komunikacji przez Ziętasa z ruskimi „kontrolerami” (a nie tylko z „moskiewską kontrolą” i 

„Mińskiem”). Poniżej Murawiow telefonuje do Plusnina o godz. 8:21 pol. czasu (wg ofic. danych), 

podając, że załoga „prezydenckiego tupolewa” szacunkowo wylicza, iż właśnie o 8:21 powinna 

wejść na krąg nadlotniskowy Siewiernego. 

 

W wersji KBWLLP „ten sam” fragment wygląda następująco (po lewej i prawej stronie): 

 



Przypomnę, że „Frołow” niedługo po nawiązaniu łączności z „Korsażem” (oficjalnie ma to być koło 

godz. 6:50 pol. czasu) zgłasza, że w „dwudziestej minucie” znajdzie się na kręgu nadlotniskowym: 

 

Analogicznie więc piloci PLF 101 winni zaraz po uzyskaniu połączenia z „Korsażem” (lub „Moskwą”, 

jeśli nie jeszcze z „Mińskiem”) podać, kiedy – ich zdaniem – Tu-154M wejdzie na krąg nadlotniskowy 

(by „kontrolerzy” na „docelowym lotnisku” mogli się na jego przybycie przygotować). Trzymamy się 

teraz, zaznaczam, „sentencji Murawiowa” przekazanej w dwóch odmiennych wersjach w oficjalnej 

katastrofologicznej dokumentacji, albowiem obie stoją w ewidentnej sprzeczności z oficjalną 

narracją – PLF 101 o godz. 8:21 nie wchodzi na krąg XUBS ani też polska załoga (jak dowodziłem 

wyżej, odwołując się do skanu CVR-1) nikomu nie zgłasza, o której godzinie będzie przekraczać punkt 

ASKIL. Niemniej w CVR-2, „stenogramach” zaproponowanych przez KBWLLP, dokładnie o 8:13 

(zgodnie z ofic. narracją) Protasiuk mówi (według wariantu podanego w nawiasach): Osiem minut do 

lądowania – co poniekąd pasowałoby do godziny „dwadzieścia jeden po”. 

 

 

Chwilę wcześniej zaś (tu o godz. 8:11), zaraz po „korepetycyjnym” dialogu dotyczącym ruskich 

określeń temperatury i ciśnienia, Dowódca PLF 101 stwierdza (odnosząc się być może do Ziętasa 



przygotowującego się do korespondencji z „Korsażem”): [Poda] już za dziesięć minut – na co ktoś 

dorzuca: Jak wylądujemy. 

 

Murawiow tę swoją wiedzę o tym, co załoga planuje na godzinę „dwadzieścia jeden po”, ma niby 

uzyskać od „kontroli” z lotniska Jużnyj w Smoleńsku, ślepy los jednak sprawił, iż nie zachowały się 

żadne „zapisy” korespondencji między PLF 101 a LNX (UUBS), czyli Jużnym. Czy nie pasowałyby te 

wypowiedzi (co do „21 po”) do wcześniejszej sytuacji (wcześniejszego przylotu PLF 101), a więc 

(czasowo) do okolic przylotów „Wosztyla” i „Frołowa”? Kolejność wypowiedzi (relacjonowanych 

przez Murawiowa) ponadto musiałaby być odwrotna – najpierw załoga Protasiuka przekazałaby 

(komuś) informację o planowanym (o takim a takim czasie) wejściu w ASKIL, potem zaś orientacyjny 

czas znalezienia się na kręgu nadlotniskowym – pewne natomiast, że nie mógłby to być ten sam 

moment czasowy. Najpierw PLF 101 znalazłby się w ASKIL, a po jakimś czasie dopiero „na kręgu”. 

Zgodnie z wyliczeniami podanymi w clarisie z (pierwszym) planem lotu na 10-04, na pokonanie 70-

kilometrowej48 odległości z ASKIL do lotniska tupolewem potrzebowano by kilku minut (tu: godz. 

05:28 (UTC) ASKIL, 05:35 lądowanie):    
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 Zgodnie z wyliczeniami podanymi przez KBWLLP (Zał. 3 do „raportu Millera”, s. 5 przyp. 2): Granica strefy bliższej lotniska 
SMOLEŃSK PÓŁNOCNY wynosiła 60 km od środka lotniska. Punkt ASKIL znajduje się w odległości 70 km od lotniska. 



Ani więc polska załoga, ani nikt inny nie mógł podawać, że PLF 101 może być w punkcie ASKIL i na 

kręgu nadlotniskowym w tym samym momencie (jak to jest podane w „stenogramach szympansów” - 

w obu wersjach z godziny 8:21 pol. czasu). Jeśli więc piloci „prezydenckiego tupolewa” mieliby 

być/wyliczać (zgodnie z „sentencją Murawiowa”) dwadzieścia jeden po (jakiejś godzinie) – na tymże 

kręgu Siewiernego, na wysokości 500 m 

 

to ASKIL musiałby być przekroczony przez PLF 101 kilka minut wcześniej, np. o „piętnaście po”. Gdyby 

też faktycznie o owej 8:21 PLF 101 miał wchodzić „na krąg”, to „kontrola” smoleńskiego północnego 

aeroporta musiałaby się inaczej zachowywać niż w chwili, w której ogłasza to Plusninowi Murawiow. 

Reakcja „kierownika lotów” jest zupełnie nieadekwatna do treści tego komunikatu – Plusnin zabiera 

się mianowicie za wydzwanianie na lotnisko Jużnyj, a nie za wypatrywanie PLF 101 na radarach lub 

wywoływanie polskiej załogi49: 
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 Tak jak Plusnin wywoływał PLF 031, gdy ten zgłaszał się w ASKIL. 



Na posiedzeniu ZP z udziałem polskiego montażysty Wiśniewskiego, gdy ten prezentuje kadry z 

mgielnego sitcomu i mówi o warunkach jeśli chodzi o latanie50 w Smoleńsku z godz. 7:19 pol. czasu, 

Macierewicz, jak już pisałem w Uchod experimencie, wtrąca ni z gruszki ni z pietruszki: jak oni 

startowali – 7:19, mniej więcej, jak startowali. 

 

Jeśliby jednak „oni” (parafrazując słowa szefa ZP) mniej więcej startowali z Okęcia o/koło wpół do 

siódmej, to o godz. 7:19 raczej pokonywaliby już odcinek między ASKIL a XUBS, a więc mniej więcej 

zbliżaliby się do Siewiernego, by następnie wykonywać holding na wysokości kręgu lub wyżej, np. na 

wysokości 1500 metrów, tak jak ponoć „trzymano” przez jakiś czas nad Siewiernym „Frołowa”: 

 

nim przyziemił „Wosztyl” w gęstniejącej z minuty na minutę, smoleńskiej mgle. To, że „Protasiuk” 

mógłby być/wyczekiwać („na kręgu” bądź wyżej), wynikać mogłoby, po pierwsze, z niepogody, po 

drugie, z zaskoczenia ruskich „kontrolerów” (tak szybkim przybyciem Tu-154M), po trzecie, z 

problemów pojawiających się podczas korespondencji Ziętas – „kontrolerzy”51. Czy nie z tego 

powodu Plusnin robi sobie pospieszny kurs angielskiego, gdy załoga przestała się przez chwilę z 

„wieżą” komunikować? (Poniżej na skanie ktoś pyta: Nie nawiązywał łączności (niezr.)?) 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1; por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html     
51

 Por. http://www.tvp.info/1645736/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/ Może to tychże 
problemów dotyczyły wypowiedzi Plusnina z wywiadu udzielonego nazajutrz po „katastrofie”?  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://www.tvp.info/1645736/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/


  

A po czwarte, wyczekiwanie „prezydenckiego tupolewa” mogłoby wynikać z radiowych rozmów 

pilotów PLF 101 i PLF 031. Załoga „prezydenckiego tupolewa” nie wie, jak pamiętamy, ani czy 

„Wosztyl” wylądował, ani czy „wisi”52, nie wie również, czy Ruscy już przylecieli – a przede wszystkim 

nie może jeszcze ze swojego pułapu ocenić warunków na smoleńskim wojskowym lotnisku, stąd też 

Protasiuk pyta Wosztyla przez Grzywnę, jak grube są chmury (nad lotniskiem). Wosztyla albo już nie 

ma w jaku-40, albo przy radiostacji, odpowiedzi udziela Muś, mówiąc: Około czterysta, pięćset 

metrów – po czym Grzywna powtarza ją w kokpicie, a ktoś z załogi (nie jest podane, że Protasiuk) 

pyta: Ale to grubość? Inna osoba zaś mówi: Nie. Muś tymczasem ponownie nawiązuje łączność z PLF 

101, a Grzywna pyta o grubość chmur: 

 

Tak więc do tego momentu „prezydencki tupolew” także musi być „jeszcze nad chmurami”. W 

oficjalnej narracji jest to godz. 8:29 pol. czasu, ale czy nie mogłaby to być 7:29 (zgodnie z hipotezą o 

wcześniejszym wylocie)? Oczywiście, o tejże 7:29 – znów wg ofic. danych – „Frołow” dopiero wykonał 
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 Czy wypowiedź Wosztyla: Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo 
gdzieś – nie sygnalizuje, iż PLF 101 ma spory zapas czasu w owej chwili? 



pierwsze „odejście” po lądowaniu PLF 031 (ponoć o 7:15) i ił-76 będzie potrzebował parunastu minut 

na wykonanie następnego zajścia. W różnych miejscach pojawiają się jednak dane świadczące o tym, 

że lądowanie „Wosztyla” mogło być wykonane wcześniej (niż o 7:15). Odpowiednio więc „cofnęłyby 

się” na osi czasu karkołomne okołolotniskowe manewry „Frołowa”. Jeśliby PLF 031 lądował o 6:5053, 

to o/po 7-mej byłoby pierwsze podejście ruskiego transportowca, a o ca. 7:15 drugie (przy założeniu, 

iż świadkowie nie kłamią, że doszło do dwóch manewrów iła-76, a nie jednego). W takim natomiast 

układzie rozmowa Grzywny z Musiem mogłaby się odbyć o 7:29. Ktoś może powiedzieć, że przecież 

„Frołow” wylatuje o 6:33 z Wnukowa, jak więc miałby się jego start przesunąć „na osi czasu”? W 

odpowiedzi należałoby spytać: skąd wiemy i skąd możemy być pewni, o której dokładnie i z jakiego 

miejsca wylatuje ił-76? Skąd też Plusnin wie, że „Frołow” o 9:20 (rus. czasu) ma lądować54, skoro 

jeszcze z nim nie nawiązał łączności?  
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 Tak sytuuje je warszawska prokuratura (por. http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf s. 155, por. 
też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf s. 21), poniekąd „raport MAK” (s. 164) na 
podstawie rozmowy Krasnokuckiego z Sypką (pdf tel_per, s. 4), podobnie miał zeznać Muś, choć wedle jego wyliczeń 
wychodziłaby nawet godzina… 6:40: W dniu dzisiejszym, tj. 10.04.2010 o godz. 5.25 wylecieliśmy samolotem JAK 40 nr 044 
do Smoleńska. Na pokładzie, oprócz załogi przewoziliśmy 14 dziennikarzy, którzy udawali się na obchody 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej do Katynia. W czasie lotu od startu do lądowania, nie mieliśmy żadnych problemów technicznych. Lot 
przebiegał planowo. Przy podchodzeniu do lądowania warunki atmosferyczne były dość trudne, aczkolwiek zgodne z 
poziomem naszego wyszkolenia. Trudność lądowania polegała na tym, że panująca na lotnisku docelowym mgła ograniczała 
widoczność w przód do 1500 metrów oraz widoczność w dół do 100 metrów. Podchodząc do lądowania światła 
sygnalizujące początki pasa startowego, ich nazwa skrótowa APM widzieliśmy dużo wcześniej niż wyżej wskazane wartości. 
Światła te pomogły więc ukierunkować samolot w osi pasa startowego na odpowiedniej wysokości i odległości. Na 
wymienionych wyżej wartościach pas startowy widzieliśmy doskonale. Lądowanie odbyło się bez następstw. Po skołowaniu z 
pasa startowego zakołowaliśmy na miejsce postoju, wysadziliśmy pasażerów, odprawiliśmy się u służb granicznych i celnych 
i przystąpiliśmy do przygotowania samolotu do postoju. Nie mogliśmy dokończyć czynności z powodu tego, że władze 
lotniska zadecydowały o tym, że zatankują samolot po wylądowaniu naszego tupolewa. W związku z tym czekaliśmy na 
przylot. Nasz lot trwał 1 g. 15 min. (cyt. za http://rebelya.pl/post/2789/rebelya-ujawnia-pena-wersja-zeznan-remigiusza-
m). To wyliczenie długości lotu jednak wygląda mało prawdopodobnie, jak na możliwe prędkości osiągane przez jaka-40 i 
pasowałoby bardziej do tupolewa. W książeczce MSZ (http://clouds.web-album.org/photo/364873,program-10-04-2010-i-
program-lotu-7-04-2010) podane jest, iż jak-40 wylądować miał 1h50 min po starcie z Warszawy o 5:00 – z drugiej jednak 
strony, jeśli chodzi o „drogę powrotną” (http://p.web-album.org/80/76/8076d7916c07514197fecbc24e13379ea,4,0.jpg), 
przewidywano start 18:15 (rus. czasu) a lądowanie w Warszawie o 18-tej (pol. czasu), co dawałoby 1h45’ długości lotu. Z 
kolei Wosztyl miał zeznać 10 Kwietnia, iż lot PLF 031 trwał 2 godziny (start 5:25, lądowanie 7:25; por. 
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch), w takim jednak razie „Frołow” 
podchodziłby odpowiednio o ~7:35 i ~7:45.    
54

 Por. Ostatni lot. Raport…, s. 221: Plusnin informuje rozmówcę, że do Smoleńska na razie leci tylko rosyjski Ił-76, który 
wyląduje około 9:20 czasu miejscowego. 

http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf
http://rebelya.pl/post/2789/rebelya-ujawnia-pena-wersja-zeznan-remigiusza-m
http://rebelya.pl/post/2789/rebelya-ujawnia-pena-wersja-zeznan-remigiusza-m
http://clouds.web-album.org/photo/364873,program-10-04-2010-i-program-lotu-7-04-2010
http://clouds.web-album.org/photo/364873,program-10-04-2010-i-program-lotu-7-04-2010
http://p.web-album.org/80/76/8076d7916c07514197fecbc24e13379ea,4,0.jpg
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch


Może taki jest „plan przylotu” na 10-04. No ale oficjalnie, wedle „stenogramów szympansów”, nie ma 

informacji o starcie tupolewa (poprzedzającym „planowo”, jak można sądzić, start „Frołowa”) – plan 

więc powinien się w konsekwencji zmienić, a nie obowiązywać. Pilot iła-76 zresztą odzywa się 

(„Korsaż”-Podejście, 78-8-17) już 3 minuty po informacji Murawiowa przekazanej Plusninowi (godz. 

6:43 pol. czasu o tym, że „Frołow” wyleciał), co dodatkowo mogłoby uzasadniać tezę, iż ruski 

transportowiec wcale nie musiał wystartować z Moskwy, bo mógł wylecieć np. z jakiejś pobliskiej 

bazy lotniczej (typu Sieszcza), a nawet z… Siewiernego (i przeczekiwać na z góry ustalonym pułapie w 

powietrzu). Zgodnie z ustaleniami autorów Zbrodni smoleńskiej o czym również już pisałem55, 

„Frołow” wraz z drugim ruskim transportowcem zabezpieczali uroczystości rządowe z 7-04-2010. Nic 

więc nie stało na przeszkodzie, by „Frołow” pozostał na lotnisku do soboty lub przybył 9-go kwietnia 

na swoje sobotnie manewry. Przypomnę, że ruska strona nie ujawniła (vide Uwagi), co się działo na 

XUBS przed przybyciem polskiego jaka-40 ani w ogóle nie ujawniła ilości i przebiegu operacji 

lotniczych z 10-04 na Siewiernym, co znaczy, iż w rzeczywistości musiało być odmiennie aniżeli 

moskiewska narracja głosi.  

 

Ruscy nie odpowiedzieli także na pytanie, czy zachodziły różnice między tym, jak obsługiwano statki 

powietrzne 7-go, a jak 10-go (Uwagi, s. 7):   

 

Tajemnicą okazało się nawet to, jak wyglądała praca radiolatarni w dniu „katastrofy” (s. 6): 

 

 

W Uwagach pojawia się wprawdzie wzmianka, że przeprowadzono rozmowę z dowódcą „Frołowa” (s. 

7): 

   

jest ona jednak tak sformułowana, że nie wiadomo, czy to Polacy (eksperci?, prokuratorzy?), czy 

może Ruscy tę konwersację odbyli. W dokumentacji KBWLLP próżno szukać jej śladu, natomiast w 

„raporcie MAK” (s. 160) pojawia się jakiś trop – pierwszy pilot iła-76 ma być m.in. świadkiem w 

kwestii utrudnionej komunikacji między „kontrolerami” XUBS a załogą PLF 031: 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/547883,dwa-smolenskie-ily-76  

http://freeyourmind.salon24.pl/547883,dwa-smolenskie-ily-76


 

Przyjrzyjmy się więc ponownie „Frołowowi”, pomijając na razie polskie statki powietrzne. „MAK” 

zapewnia (s. 167 rus. „raportu”), że dowódca iła-76 znakomicie był obeznany z Siewiernym, jego 

schematem (kręgiem nadlotniskowym) i wyposażeniem: 

 

w związku z czym właściwie nie potrzebował żadnych specjalnych wskazówek, co do tego, jak się 

poruszać w okolicach XUBS (miał brać udział w zabezpieczaniu uroczystości z 7-04-2010). Innymi 

słowy, nie powinno dochodzić do żadnych nieporozumień między dowódcą „Frołowa” a 

„kontrolerami”. Tymczasem takie parokrotnie mają miejsce. Załoga zgłasza się „Korsażowi” już o 

godz. 6:46 pol. czasu (wyleciawszy ponoć o 6:33 – zapewne po nieoficjalnym potwierdzeniu, iż z 

Polski wystartował PLF 101), minutę później (6:47) informuje: dwudziesta minuta krąg (a więc nie 

lądowanie o 7:20) i prosi o podanie kursu magnetycznego lądowania – tak jakby nie było wiadomo, 

że (zgodnie z ofic. danymi) istnieje wyłącznie jeden KM – ze wschodniego kierunku. Plusnin podaje 

„Frołowowi” 259 stopni jako KM. O godz. 6:54 „kontroler” przekazuje rus. załodze wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące lotniska (temperatury, widoczność, siłę wiatru, ciśnienie na progu 

pasa oraz jak ma być wykonywane podejście (tu według dwóch radiolatarni oraz radiolokacyjnego 

systemu lądowania)) - i dodaje po chwili: podejście będzie po polskim samolocie. O 6:57 jednak 

Plusnin nie może znaleźć na radarze „Frołowa” (Moim zdaniem ze wschodu idzie, z punktu BIEŁYJ. Nie 

widzę; por. ilustr. poniżej, punkt BELY na północny wschód od Smoleńska) 



 

Nawiasem mówiąc, dwie minuty później, Murawiow pyta, jak wiemy: O której Polak na krąg?, na co 

Plusnin odpowiada: Gdzieś w dwadzieścia minut. I Murawiow wtedy: Ten w dwadzieścia i tamten w 

dwadzieścia? – mimo że w korespondencji „Wosztyl” – „Korsaż” nie pojawia się ani pytanie o 

szacunkowe wejście PLF 031 na krąg nadlotniskowy XUBS, ani zapowiedź polskiej załogi o takim 

orientacyjnym czasie wejścia56 – zaś o 6:58 „kontroler Ryżenko” mówi do Plusnina (zapewne o jakimś 

statku powietrznym), co też już przypominałem: Trzeba go zawrócić. Plusnin wtedy: A on przecież 

według Jużnego. (Anonim): Tak, według Jużnego. (Anonim): zawrócić [w wersji KBWLLP: jego się nie 

obraca – co „komisja płk. Latkowskiego” proponuje tłumaczyć jako: jego się nie zawraca57]. Nie 

wydaje się, by ta enigmatyczna wymiana zdań mogła dotyczyć PLF 031, skoro przed 7-mą rano (pol. 

czasu) warunki meteo na XUBS mają być jeszcze całkiem niezłe. W wersji „MAK-u” w pdf-ie 

open_micr nie ma zdania: Jego się nie zawraca (Jego nie poworacziwajut):  

 

Zresztą łączności między Siewiernym a Jużnym w tym miejscu brak – powinna zaś jakaś być, nawet 

niekoniecznie w związku z PLF 031; wszak o 7:03 Plusnin twierdzi, że na południowe smoleńskie 

lotnisko opadła mgła:   
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 Do lądowania „Wosztyla” ma natomiast dojść ponoć o 7:15, więc odpowiednio wcześniej musiałby być „na kręgu”. 
57

 Por. Ostatni lot. Raport…, s. 235. 



 

Ale interesuje nas obecnie „Frołow” i nieporozumienia między nim a „kontrolerami” (abstrahuję już 

od kwestii takiej, że rus. załoga, wg „stenogramów szympansów”, w ogóle nie interesuje się 

„prezydenckim tupolewem”). Pilot iła-76 o godz. 7:06 komunikuje: Przeszedłem OGALI, 6000, gotów 

do schodzenia w rejonie czwartego – co „komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Załoga Iła-76 melduje, 

że samolot na wysokości 6000 metrów przeleciał nad punktem nawigacyjnym OGALI i jest gotów do 

zniżania, a także o tym, że pilot będzie wchodził w krąg nadlotniskowy w rejonie czwartego zakrętu 

(bo leci od południowego zachodu [? – przyp. F.Y.M.]) kręgu nadlotniskowego. 

 

[na ilustr. powyżej – po prawej punkt OGALI (oznaczony dodatkowo jedynką na czarnym tle) i możliwe dwa z tego punktu 

wejścia: na czwarty zakręt kręgu nadlotniskowego (kurs 284; linia ciągła) lub od razu na DRL, czyli dalszą wschodnią 

radiolatarnię Siewiernego (kurs 281; linia przerywana), a więc i na prostą do lądowania] 

 

Plusnin ustala więc: 8-17, na radiolatarnię, będziecie zajmować 3000 – co ruska załoga potwierdza: 

Zrozumiałem, kursem na radiolatarnię 3000, 8-17. Dwie minuty potem (o 7:08 pol. czasu) „Frołow” 

zgłasza, że osiągnął 3000 m, na co Plusnin: 3000, 3000 na radiolatarnię, znaczy widoczność się 



pogorszyła, mgła 100 metrów. Mgła idzie więc piorunem na Siewiernyj58. Ruski pilot potwierdza 

komunikat o widzialności 1000. Kilka minut później, o 7:13, oznajmia: 78-8-17 na radiolatarnię, 3600 

zwolniłem, zniżanie do 3000, wasze kierowanie – co albo jest przeklejoną (wcześniejszą) 

wypowiedzią podczas konstruowania „zapisów”, albo przykładem tego, że „Frołow” robi w powietrzu 

co innego niż komunikuje „kontroli”. Powinien być już na wysokości 3000, jak 5 minut temu podawał. 

Plusnin także dziwnie się odpowiada: 8-17, tysiąc pięć… zajmujcie 2100, na razie na radiolatarnię, 

2100. „Frołow” potwierdza wysokość i kurs na dalszą NDB po wschodniej stronie: 2100, prawa duża. I 

wszystko by wskazywało na to, że „wieża” XUBS ustaliła z iłem-76, że schodzi on w okolicach 

czwartego zakrętu, kierując się na DRL.  

 

Nic podobnego. O godz. 7:15 ruska załoga oznajmia: 8-17, na pierwszym 3100, zniżanie do 2100 – 

znowu zatem ił-76 nie leci na tej wysokości, na jakiej niby miał chwilę temu być, a dodatkowo 

znajduje się po zachodniej stronie lotniska, bo na pierwszym zakręcie: 

 

Plusnin nakazuje „Frołowowi” zameldować, gdy ten osiągnie 1500 m. O godz. 7:18 rus. załoga 

ogłasza: Trawers na 2100, schodzenie 1500, co znaczyłoby, że ił-76 porusza się w kierunku 

przeciwnym do (wschodniego) kierunku lądowania – innymi słowy, że wykonał w międzyczasie drugi 

zakręt po kręgu nadlotniskowym. Plusnin zaś mówi to, co niedawno cytowałem, lecz przypomnę: 8-

17, wykonujcie zakręt na radiolatarnię, 1500 zameldujcie – jakby kontynuując poprzednią 

korespondencję (tę dotyczącą podejścia od punktu OGALI w okolicach czwartego zakrętu), na co 

„Frołow” odpowiada: a po co na radiolatarnię? Plusnin wtedy dokonuje autokorekty: Na trzeci 

wykonujcie. I pyta jeszcze: Podejście z lądowaniem zamierzacie? Ruska załoga potwierdza: Tak, tak, z 

lądowaniem. Wtedy Plusnin poleca: Dobrze, trzeci przeciągnijcie – co wyjaśnia „komisja płk. 

Latkowskiego” jako: każe pilotowi Iła-76 wydłużyć wykonanie trzeciego zakrętu w kręgu 

nadlotniskowym. Rzecz z tymi zastanawiającymi manewrami warta jest podkreślenia także z tego 

względu, iż słynna „czerwona trajektoria” (mająca obrazować „lot PLF 101”) z „raportu MAK” 

charakteryzuje się takim „przeciągnięciem” (trzeciego zakrętu)59: 
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 Jak zwraca uwagę „komisja płk. Latkowskiego”: pogorszenie nastąpiło w ciągu minuty! (Ostatni lot. Raport…, s. 247). 
59

 Na szaro na mapce schemat kręgu nadlotniskowego, po jakim samolot powinien lecieć, wykonując podejście od 
wschodniej strony XUBS.  



 

Jednocześnie „kierownik lotów” przechodzi do porządku dziennego nad tym, że załoga zupełnie 

inaczej porusza się nad lotniskiem niż to zrazu z nim ustaliła. Ktoś może powiedzieć: a jakież to może 

mieć znaczenie w analizie sytuacji z „prezydenckim tupolewem”? Takie przede wszystkim, że skoro 

„Frołow” zupełnie inaczej operuje nad XUBS niż zgłaszał, to wcale nie musiał przylecieć z Moskwy, ale 

np. ze Sieszczy60, Szatałowa albo z Briańska. I z tego powodu, przybywając od południa, może właśnie 

wlatywać w pierwszy zakręt kręgu nadlotniskowego XUBS (a nie w czwarty, by skręcać na 

radiolatarnię DRL). Jest jeszcze taka możliwość, iż „Frołow” leci np. z Mińska, by zdublować jakąś 

część lotu PLF 101, jak i również taka, o której nadmieniałem wcześniej, że ił-76 wylatuje wczesnym 

rankiem z samego Siewiernego (np. w godzinach 6-6:30 pol. czasu), a potem prowadzi rekonesans w 

powietrzu (por. screen poniżej61): 
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 Por. http://lamelka222.salon24.pl/279021,specjalisci-z-sieszczi-na-siewiernym-10-04-2010  
61

 Tłumaczenie zaznaczonego fragmentu: Dzisiaj obudziłem się gdzieś między 8-mą a 8:30 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.], 
posadzili parę [w poście jest ieskolko, zapewne winno być nieskolko – przyp. F.Y.M.] iłów-76, sądząc po dźwięku (po 20 
latach mieszkania pod ścieżką podejścia nie pomylisz go z niczym innym). Przypuszczam, że do przylotu polskiego samolotu 
przybyli specjaliści ze Sieszczy (obwód briański) do zabezpieczenia funkcjonowania lotniska.  
Oczywiście relację tego świadka (zakładając, że jest prawdziwa) można też interpretować tak, że „nieudane podejścia” 
ruskiego transportowca zaszły między 6-tą a 6:30 pol. czasu – albo że te podejścia ćwiczono, zanim przyleciał PLF 031.   

http://lamelka222.salon24.pl/279021,specjalisci-z-sieszczi-na-siewiernym-10-04-2010


udając, że wykonuje misję z Wnukowa z „prezydenckimi samochodami”, o których wspomina 

Krasnokucki w rozmowie z Sypką o 7:20: 

 

„Frołow” nie tylko manewruje odmiennie (niż zgłasza), ale też nie wykonuje komend „kontrolerów” – 

nie uzyskuje wszak zgody na schodzenie poniżej wysokości decyzji, a schodzi (i to dwukrotnie). Po 

pierwszej nieudanej próbie lądowania załoga pyta Plusnina o pogódkę po zachodniej stronie lotniska, 

jakby zamierzała również stamtąd wykonać jedno podejście. „Kontroler”, co świetnie pamiętamy, 

twierdzi, że „tam nic nie ma”, ale w pewnej chwili (po odlocie iła-76), łączy się on z zachodnią 

„wieżą”, by dowiedzieć się, jakie tam panują warunki (7:56 pol. czasu): Wital. A u ciebie tam, z tym 

startem tak samo, taka sama dupa, tak?62 „Wital” zaś odpowiada:  W ogóle nie widać nic. 

 

Niby taka sama dupa po zachodniej stronie Siewiernego, a mimo to niebawem (oficjalnie o 8:09 pol. 

czasu) Plusnin oznajmi: teraz drugi start się szykuje – czyli nagle się okaże, iż tam, gdzie „nic nie ma”, 

przygotowywane są naziemne pomoce nawigacyjne dla kogoś. Jak wyjaśnia „komisja płk. 

Latkowskiego”:  

Na wszelki wypadek [Plusnin] jednak przygotowuje do rozstawienia APM-y dla kierunku lądowania 79 

stopni, czyli z zachodu na wschód. Samolot mógłby wylądować w ten sposób, gdyby pilotowi 

odpowiednio wcześnie udało się zobaczyć ziemię (od tej strony nie ma radiolatarni NDB)
63

.  
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 Najwyraźniej Plusnin liczy, że od strony, gdzie jest bardziej sucho (po tej stronie lotniska są piaszczyste wzgórza i dolinki), 
mgła będzie mniejsza i piloci, mając kontakt wzrokowy z ziemią, wylądują – komentuje „komisja płk. Latkowskiego” (Ostatni 
lot. Raport…, s. 320). 
63

 Ostatni lot. Raport…, s. 328. Dodajmy, że załoga „Wosztyla” nie informuje pilotów PLF 101, po której stronie stoją APM-y.  



 

Szykowanie zachodniego podejścia (drugiego startu) na Siewiernym ma się odbywać zaraz po „lekcji 

angielskiego”, jaką sobie Plusnin z kimś urządza naprędce. Podczas tych korepetycji ktoś pyta 

Plusnina: (niezr.) załodze potrzebne są słowa?64, ten zaś odpowiada twierdząco: No. 

 

Niestety, początek tego pytania jest ucięty (tu jako niezr.), ale chyba musiałoby chodzić o jakąś polską 

załogę, bo przecież nie o żadną ruską. Jak zresztą widać wyżej, „kontrolerzy” wspominają odesłanie 
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 Jako ciekawostkę dorzucę w tym miejscu, że zgodnie z ustaleniami „komisji płk. Latkowskiego”: Według zaktualizowanego 
stenogramu MAK (użytego w filmie rosyjskim) anonim [w kokpicie PLF 101 tuż przed połączeniem z „Korsażem” – przyp. 
F.Y.M.] powiedział: „Dawaj, będziemy mówić po angielsku” (Ostatni lot. Raport…, s. 426). Brzmi to bardzo egzotycznie, ale 
kto wie, czy jakaś próba zakpienia sobie ze smoleńskich „kontrolerów” się nie pojawiła.  



do Mińska na zapasowe („tamtym razem”), a nawet – uwaga – Plusnin dodaje, że teraz by w Mińsku 

usiadł. Ma to być oficjalnie godz. 8:00 pol. czasu, gdy „kierownik lotów” to zdanie wypowiada – skąd 

więc to określenie teraz (odnośnie do ewentualnego lądowania w białoruskiej stolicy)? Bardziej by to 

słowo pasowało do sytuacji nawiązanej już łączności, podczas której załoga oznajmiła, że będzie na 

razie przeczekiwać niepogodę na jakiejś wysokości. Pytania: załodze potrzebne są słowa? brak w 

wersji „stenogramów szympansów” opublikowanej przez KBWLLP: 

  

Podczas „lekcji angielskiego”, jak pisałem, ktoś pyta też Plusnina, czy (pilot, jak można sądzić) nie 

nawiązywał łączności: 

   



chwilę później zaś odzywa się załoga TSO 331, chcąca uzyskać informacje, jakie warunki panują na 

lotnisku. Plusnin pyta, czy (TSO 331) pracuje dla polskiego samolotu  

 

– co wygląda o wiele mniej dziwacznie niż do tej pory, jeśli założymy (wbrew ofic. danym), iż np. PLF 

101 już jest w okolicy od dłuższego czasu, tylko pojawiły się problemy z płynną komunikacją z 

„kontrolerami” (gdyż prowadzi ją zrazu Ziętas). Kto wie, czy ta wypowiedź Grzywny (Łapiesz coś? – w 

sensie: Rozumiesz?), w CVR-2 pojawiająca się zupełnie nie wiadomo skąd i po co, o 8:12, nie jest 

przeklejką z innego fragmentu nagrania (jako np. pytanie do nawigatora): 

 

Plusnin więc może myśleć, że polska załoga, nie mogąc się dogadać, poprosiła ruską o pośredniczenie 

w uzyskaniu pełnej informacji o tym, jak wygląda sytuacja na Siewiernym. Chwilę później zaś ktoś w 

„wieży” mówi: Ja teraz (niezr.) słyszałem, że Polak (niezr.)… 

   



Zdanie to w wersji KBWLLP wypowiada sam Plusnin i dotyczy ono… znajomości ruskiego: 

 

co by mogło znaczyć, iż stosunkowo niedawno ktoś inny w kokpicie przejął łączność z 

„kontrolerami”. Kto? Na przykład Dowódca PLF 101, wywołując „Korsaża” i nawiązując ponowną 

korespondencję po tej niezbyt udanej Ziętasa. W „stenogramach CVR”, zauważmy, pojawia się taka 

wymiana zdań między nawigatorem a pierwszym pilotem: 

 



mogąca dowodzić tego, że właśnie 1P połączył się z „Korsażem”, a nawigator przysłuchuje się 

konwersacji, wyłapując słowa dla niego mało zrozumiałe.  

 

W „stenogramach szympansów” z kolei pojawia się jeszcze jedna osobliwość, otóż Plusnin (wg ofic. 

danych o godz. 8:14 (!)) opowiada, że polską załogę uprzedzono już o mgle „i tak dalej”: 

 

gdy (znów, zgodnie z ofic. narracją) dopiero o tejże 8:14 „Mińsk” ma zawiadamiać pilotów 

„prezydenckiego tupolewa” o widoczności 400 metrów i mgle w Smoleńsku. Chyba, że Plusnin nie ma 

tu na myśli „Mińska” wcale a, dajmy na to, komunikację któregoś z ruskich „kontrolerów” (z Moskwy 

lub Smoleńska), która to komunikacja przepadłaby potem podczas postprodukcji „zapisów CVR”. 

Gdyby i tego wszystkiego było mało, to chwilę wcześniej (tu 8:14:03) Plusnin informuje kogoś: on już 

powinien podchodzić.     

 



To znów ma się nijak do moskiewskiej narracji, ale jak najbardziej pasowałoby (w ramach hipotezy 

dot. wcześniejszego przylotu) do deklaracji o 1) próbnym podejściu w celu sprawdzenia (przez 

pilotów) warunków meteo oraz 2) przewidywanym odejściu na drugi krąg, deklaracji ze strony 

Protasiuka: 

 

To zajście mogłoby zostać wykonane od zachodniej strony65. (To nie koniec osobliwości. Plusnin mówi 

o 8:14 on już powinien podchodzić, a kilka minut później zdumiewa się: czyżby do nas szedł? - w 

reakcji na „sentencję Murawiowa” dotyczącą PLF 101 o godz. „21 po” na kręgu nadlotniskowym lub 

„w ASKIL” wg KBWLLP. Wygląda to na zbitkę wypowiedzi z różnych chwil, tak jak u Krasnokuckiego, 

który miał mieć dane o wylocie PLF 101, po czym dziwował się, że tutka wyleciała.) Ponieważ jednak 

podstawowym zadaniem „obsługi lotniska” XUBS na 10 Kwietnia miałoby być niedopuszczenie do 

przyziemienia PLF 101 (ze względu na to, iż polanka samosiejek za murem po wschodniej stronie była 

przygotowana jako „miejsce katastrofy”), to podczas tego zajścia „prezydenckiego tupolewa” 

mogłoby się nagle okazać, że się nie świeci – np. nie działają ani reflektory podejścia, ani APM-y (co 

na pewno nie skłoniłoby załogi do dalszego zniżania66): 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod  
66

 Czy „system świetlny” wyłączyłby któryś z „kontrolerów”, czy raczej fachowcy wojskowi zabezpieczający maskirowkę, to 
drugorzędna sprawa. Grunt, że bez wątpienia załoga nie ryzykowałaby schodzenia w takich warunkach. 

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


A może nawet załogę PLF 101 poinformowano by, że z rozkazu przełożonych zamknięto wojskowe 

lotnisko? Tuż przed drugim podejściem „Frołowa”, bo o 7:34, wedle „stenogramów szympansów” 

Krasnokucki oznajmia komuś: No, rozumiesz, pół godziny i koniec – co „komisja płk. Latkowskiego” 

komentuje następująco:  

Trudno powiedzieć, co miał na myśli Krasnokucki. Jego słowa można rozumieć na dwa sposoby: 1) Za pół 

godziny polepszą się warunki meteo (wcześniej mówił, że około 10:00 czasu miejscowego będzie lepiej) i 

mgła się rozwieje. 2) Za pół godziny ustaną jakiekolwiek lądowania, bo pogoda robi się coraz gorsza. 

Bardziej prawdopodobna jest druga wersja
67

. 

 

 

[Uwagi, s. 17] 

 

O tym, że PLF 101 (przyleciawszy dużo wcześniej niż głosi moskiewska narracja) usiłuje przeczekać 

niepogodę, mogłaby również świadczyć ta wypowiedź Plusina (oficjalnie z godz. 8:31): Anatoliju 

Iwanowiczu, pośpieszcie się, on już jest na kręgu,  

 

przecież trzeba mu będzie powiedzieć dokąd-to, bo tak tu będzie u nas latać68.  
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 Ostatni lot. Raport…, s. 288. 
68

 Por. też Ostatni lot. Raport…, s. 363. 



 

W kontekście wcześniejszego przylotu i wiszenia PLF 101 łatwiej byłoby nam zrozumieć cały paniczny 

cyrk szympansów z „odsyłaniem Polaka” na zapasowe lotnisko,  

 

jak też informację podawaną 10 Kwietnia (już po „katastrofie”) przez gen. A. Aljeszyna, że odejście na 

zapasowe lotnisko rekomendowano załodze, gdy znajdowała się jeszcze 50 km od Siewiernego69: 
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 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie i http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki. Na 
marginesie dodam, iż amb. J. Bahr w wywiadzie dla T. Torańskiej twierdził, że przylot samolotu się spóźniał (Minęła 
zaplanowana godzina przylotu. Zawsze trzeba się liczyć z jakimś opóźnieniem, ale ono się wydłużało (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra), zaś M. Wierzchowski przed ZP mówił, iż przybył na lotnisko  z 

http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie
http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra


 

ale przede wszystkim łatwiej byłoby zrozumieć tę (z punktu widzenia ofic. narracji zdumiewającą – w 

ramach hipotezy zakładającej wcześniejszy wylot PLF 101 całkowicie pasującą do wstępnych ustaleń) 

relację por. Wosztyla, którą mogliśmy usłyszeć w filmie Anatomia upadku 2 (od 17’43’’ materiału 

wideo):  

Słyszałem korespondencję wieży z tupolewem. Usłyszałem m.in. taką informację, że jeżeli załoga nie 

zobaczy lotniska z wysokości 50 m, ma być gotowa do odejścia na lotnisko zapasowe. Później już, jak 

dostali zgodę i zaczęli wykonywać zakręt na kurs lądowania, po prostu wyszedłem na zewnątrz, yyy, 

nasłuchując, po prostu. Wielokrotnie mi zarzucano, że nie znam języka rosyjskiego i 50 metrów 

pomyliłem ze 100 metrami – natomiast z tego, co się orientuję, informacja o 100 metrach padła, w, kiedy 

załoga, kiedy ten samolot znajdował się na kursie lądowania – a to, o tych 50 metrach, o których ja 

mówić, padło zdecydowanie wcześniej. 

Z niej bowiem by wynikało, iż najpierw prowadzona była korespondencja Ziętas – „Korsaż”, w trakcie 

której podano załodze „prezydenckiego tupolewa” wysokość decyzji 50 metrów (być może po to, by 

zniechęcić do lądowania)70 – co mogło zdziwić, a nawet zaniepokoić Protasiuka i Grzywnę – być może 

też zaczęto podawać jeszcze inne rzeczy, które nawigator nie za bardzo rozumiał, stąd załoga np. 

przerwała zrazu łączność (by przedyskutować sytuację), a potem wznowiła połączenie, tym razem, z 

udziałem samego Dowódcy, który zdaje się prowadzić rozmowę tak, by „kontrola” pozwoliła po 

prostu na wykonanie próbnego zajścia, nic więcej; natomiast szczegóły związane z warunkami 

                                                                                                                                                                                     
ponad godzinnym zapasem czasu przed planowanym przylotem, ale… nie widział podejść iła-76 
(http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska). To by mogło znaczyć, iż oczekujący na delegację trafili na 
„godzinę”, której nieoficjalnie już „nie było”. Wierzchowski zresztą ma spory problem z ustaleniem zdawać by się mogło 
prostej sprawy, jak moment swego przybycia na lotnisko:  
MW: Oczekiwaliśmy na przylot delegacji… Poseł: Od której godziny i gdzie? MW: No… byłem… To jest zmiana czasu, tak? 
(…) Pos. Kruk: Od której godziny? MW: No ja byłem z godzinę przed – co najmniej.  
Były prezydencki urzędnik nie podaje więc np. przyjechałem o tej a o tej godzinie rus. czasu – tak jakby miał świadomość, że 
z czasem było coś nie tak.    
70

 „Komisja płk. Latkowskiego” w swojej wersji „stenogramów CVR” podaje (odczytaną ponoć przez J. Osieckiego) 
wypowiedź Grzywny (tu z godz. 8:25 pol. czasu) I tak za (niezr.) [prawdopodobnie: lot], kurwa, to paragrafy są – co 
„komisja” wyjaśnia: Drugi pilot Tu-154M zdaje sobie sprawę z tego, że nawet przy próbnym podejściu załoga złamie przepisy 
(Ostatni lot. Raport…, s. 437). Jeśli jednak takie zdanie Grzywna faktycznie by wypowiedział (i byłoby ono w którejś z wersji 
„zapisów”), to mogłoby się ono z powodzeniem odnosić do działań „kontrolerów”, narażających załogę na 
niebezpieczeństwo (podawanie pilotom wysokości decyzji jako 50 m - przy TWA) i mogłoby to zdanie 2P brzmieć: I tak za to, 
kurwa, to paragrafy są. 

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska


panującymi na Siewiernym i z tym, co się rzeczywiście na tymże lotnisku dzieje, załoga PLF 101 ustala 

dopiero z PLF 031. I to drugie połączenie (w jakimś fragmencie, gdyż nie wiadomo, na ile cała 

rozmowa jest autentyczna), czyli łączność: Protasiuk-„kontrolerzy”, mogło zostać zachowane w 

„zapisach CVR” jako jedyne – po wykasowaniu (przez moskiewskich fachowców wojskowych) 

rozmów: Ziętas - XUBS. Skoro znów mowa o PLF 031 i jego pilotach. W kwietniu 2012 prokurator 

generalny, min. A. Seremet, (w wywiadzie dla Czerskiej Prawdy71) pytany o komendę słyszaną przez 

członków załogi „Wosztyla”, stwierdza: 

 

Czy jednak, nie dysponując pełnym zapisem korespondencji PLF 101 – XUBS z 10-04 (pełnym, tj. 

uwzględniającym korespondencję Ziętasa), można byłoby stwierdzić cokolwiek innego? W 

„stenogramach CVR” nie ma w żadnym komunikacie „kontrolerów” skierowanym do PLF 101 

wzmianki o widzeniu lotniska (jako o warunku zgody na lądowanie) – o czym (w Anatomii upadku 2) 

opowiada Wosztyl. Czy i tą kwestią nie zainteresowali się polscy prokuratorzy – cywilni i wojskowi? 

To pytanie na razie bez odpowiedzi. Wracamy zatem jeszcze raz na Siewiernyj i do 10 Kwietnia, a 

ściślej, do bumag z tymże dniem związanych. Koło godz. 8-mej pol. czasu (wg ofic. danych) odbywa 

się w „wieży” taki zagadkowy dialog (z „mińskim wątkiem”): 

 
                                                           
71

 http://wyborcza.pl/1,105770,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html  

http://wyborcza.pl/1,105770,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html


który kończy się tak: 

 

jakby odległe „mińskie wspomnienia”, te dotyczące odesłania tupolewa w 2007 r., splotły się jednak z 

jakimiś zupełnie aktualnymi, czynionymi na gorąco, spostrzeżeniami. Dla uzupełnienia warto 

przypomnieć wypowiedź z kabiny pilotów: 

 

Albo nie tyle powyższe wspomnienia na „wieży” się tu dziwnie splatają, co wypowiedzi „kontrolerów” 

– nieco w montażu poprzeklejane, by uniemożliwić (zainteresowanym) zdekodowanie struktur 

poszczególnych konwersacji. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku (wszystkich 

wersji) „stenogramów rozmów z kokpitu”, gdzie sensowne ciągi zdań splecione są z zupełnie 

niepasującymi do językowego kontekstu wtrąceniami lub też pojawiają się pary wypowiedzi 

semantycznie i logicznie niepowiązanych ze sobą, a „chronologicznie” następujących po sobie.  

 



Możliwe zatem, iż zamysł „konstruktorów zapisów”72 był taki, żeby - w ramach zacierania śladów 

zbrodni - wprowadzić do uporządkowanych struktur (jakimi zwykle są rozmowy) przeróżne formy 

chaosu (dającego się wytłumaczyć „wadliwym działaniem mikrofonów”, „hałasami okolicznych 

urządzeń”, „słabym dociskiem głowicy nagrywającej” etc.), co z kolei miało służyć zablokowaniu 

procesu rekonstrukcji prawdziwego przebiegu zdarzeń. W ten sposób jednak „konstruktorzy” 

zapomnieli, z jakiego rodzaju „rzeczywistością językową” powinniśmy mieć (jeśli chodzi o 

dokumentację dot. 10 Kwietnia) do czynienia. Chodzi wszak w olbrzymiej większości „zapisów” o 

konwersacje wojskowe, które (jako uwikłane w pewne rytuały typowe dla specyficznej instytucji oraz 

rutynę pracy/służby w tejże instytucji) charakteryzują się wysoką celowością73 i bardzo dużym 

uporządkowaniem (w przeciwieństwie do towarzyskich beztroskich pogawędek, w których 

interlokutorzy mogą przeskakiwać z tematu na temat, gubić wątki, przerywać sobie, ironizować, 

bawić się w gry słowne, snuć dygresje, przygadywać sobie, używać skrótów myślowych, aluzji etc.). 

Jeśli więc tej celowości i uporządkowania w tego typu konwersacjach brakuje, to stanowi to wyraźny 

ślad po zewnętrznej ingerencji w ich zapisy. Czy możliwe byłoby zatem odtworzenie 

„zdefragmentowanych” nagrań w taki sposób, by „złamać kod smoleński” (kod zafałszowania, 

dezinformacji i kłamstwa)? O tym przy innej okazji74.   

 

Na koniec nawiązanie do tytułowego uchod experimentu. Tym razem tego ze Smoleńska już za 

czasów katastrofologicznych badań. E. Klich opowiada o nim następująco: 

Rosjanie od razu powiedzieli, że nas nie dopuszczą [do oblotu komisyjnego – przyp. F.Y.M.]. My 

chcieliśmy być i w samolocie, i na wieży. Oni, że nie, absolutnie nie ma mowy, to są obiekty wojskowe, 

zakaz wstępu. W kwestii samolotu jeszcze ich rozumiem. To wojskowa maszyna z wojskowymi 

procedurami. Nie daj Boże, coś by się stało, trzeba by za nas płacić odszkodowanie. Mogliśmy oczywiście 

podpisać porozumienie w tej sprawie, ale nie chcieli. „Trudno, to chociaż – mówimy – wpuście nas na 

wieżę”. Nie ma mowy. Morozow chyba by się zgodził, ale wojsko go przyblokowało. 

                                                           
72

 To musiał być cały sztab ludzi pracujących nad tym, jak najpierw porozbijać różne (całe) konwersacje (powycinać „zbędne 
fragmenty”, poprzestawiać pozostałe) i ulepić z tak przygotowanego materiału (ewentualnie z wykorzystaniem innych 
strzępków pochodzących z innych nagrań) „nowe” dialogi, które miały posłużyć później jako pewna (sztucznie wytworzona) 
całość do katastrofologicznej „analizy sytuacji w kokpicie oraz działań podejmowanych przez załogę”. 
73

 Niemal każda rozmowa zmierza do jakiegoś celu – szczególnie jednak rozmowy wojskowe mają takie jasno wytyczone 
cele, typu: przekazanie konkretnej informacji o czymś, ustalenie przebiegu jakiegoś działania, nadanie biegu jakiejś sprawie, 
nakazanie/wstrzymanie wykonania jakiegoś działania itp.  
74

 Por. Uchod experiment [Zarys encyklopedyczny. Suplement]. 



[Jak Rosjanie tłumaczyli tę decyzję?] 

Mówili, że wieża jest wojskowa, a poza tym będziemy zakłócać pracę kontrolerów. Pierwszy argument 

był bez sensu, bo myśmy w tej wieży byli już wcześniej i wtedy im nie przeszkadzało, że to wojskowy 

obiekt. W tej sytuacji zaproponowaliśmy wynos. 

[Co to znaczy?] 

Obok wieży stawia się namiot i robi takie same stanowiska jak w środku. Trzeba tylko podłączyć się do 

urządzeń w wieży, żeby sygnał szedł też na zewnątrz. No i zapewnić cień, bo ekrany na dworze muszą być 

ocienione. Inaczej niczego nie widać. Niestety na to Rosjanie też się nie zgodzili. 

[Dlaczego?] 

Bali się, że zobaczymy, w jaki sposób był sprowadzany tupolew. A mielibyśmy co punktować. Ten ich 

radar mógł być niedokładny. Znacznik, który pokazuje na nim położenie samolotu, to taki zamazany 

punkcik. Według mojej oceny kontrolerom trudno było na jego podstawie dokładnie odczytać wysokość, 

a szczególnie w sytuacji gdy polskie załogi nie podawały swojej wysokości. Gdyby to robili, kontrolerzy 

mogliby wprowadzić ewentualne poprawki.  

[A mogliście przynajmniej obserwować oblot z boku?] 

Tu też próbowali nas ograć. Umówili się z nami na konkretną godzinę, a potem przyspieszyli wszystko o 

prawie pół godziny. Przez to nasi przyszli w rejon lądowania spóźnieni i nie widzieli pierwszego zejścia do 

lądowania. Na szczęście następne już obejrzeli. Dwa miesiące później zaproszono nas na omówienie 

oblotu. Przygotowali wizualizację, ale lot doprowadzili tylko do odległości półtora kilometra od pasa. 

Twierdzili, że samolot ze względu bezpieczeństwa odszedł na drugie zejście. A to nieprawda, bo pogoda 

była bardzo dobra i nasi widzieli, że lądował. 

[Protestowaliście?] 

Oczywiście, od razu powiedziałem, że jeśli chcą z nas idiotów robić, to my nie będziemy w żadnym 

omówieniu uczestniczyć. Później w pismach do Morozowa wielokrotnie tę kwestię podnosiłem. 

[Dlaczego Rosjanie nie pokazali wam całego lądowania?] 

Bo ten znacznik prawdopodobnie im całkiem zniknął półtora kilometra przed pasem. Przez zakłócenia 

terenowe, różne meble… 

[…meble?] 

Tak się mówi w żargonie: „latać po meblach”, czyli znać na pamięć całe otoczenie lotniska. Tu domek, 

tam lasek. W Smoleńsku tych zakłóceń pracy radaru było bardzo wiele, problemem mogła być nawet 

pojedyncza linia energetyczna. Podejrzewam, że Rosjanie nie chcieli nam pokazać kłopotów z tym 

radarem. Podczas omówienia zostaliśmy zresztą oszukani po raz kolejny. Przekonywano nas, że 

prawidłowa ścieżka zniżania, czyli kąt, pod którym powinien schodzić samolot, wynosi 3 stopnie i 10 

minut. Bogdan Fydrych od razu to wychwycił, bo kiedy 14 kwietnia był na wieży, widział, że powinno być 

2,40 a nie 3,10. 

[Po co Rosjanie to zafałszowali?] 

Bo przy 3,10 odchylenia tupolewa mieściły się w granicach, a przy 2,40 – już nie. Kryli kontrolerów. 

[To by wyjaśniało, dlaczego Polska nie dostała nagrania pokazującego pracę radaru 10 kwietnia.] 



Powód był pewnie ten sam. Morozow powiedział nam, że rejestrator się zepsuł i radar w ogóle nie został 

sfilmowany. Chyba musiał kłamać, bo Wiktor Ryżanko, kontroler, podczas przesłuchania przyznał, że 

radar był sprawny i włączony.  

 

Ruscy nawet nie udostępnili wideo z tego oblotu (por. Uwagi, s. 22) 

 

więc sprawa musiała być „ściśle tajna” w wojskowym sensie. Ale czy nie brzmi to wszystko i nie 

wygląda to dość znajomo?  

 

W pierwszej części Uchod experimentu opisywałem, jaką mgłą wojskowej tajemnicy i niesamowitości 

owiane były „eksperymenty” przeprowadzane przez KBWLLP, które miały dowieść tego, czego 

dowieść się nie dało.   
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