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Załącznik do Raportu: Problem danych komputera pokładowego (FMS-a) PLF 

101 i ich ekstrakcji. TAWS i jego „oszukiwanie” [3]1 

Free Your Mind 

 

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

 

Na początku „dokumentacji smoleńskiej” były… „stenogramy z kokpitu” (CVR-1), lecz niestety – mimo 

szumnych zapowiedzi wstępnych prok. gen. A. Seremeta z początku maja 2010 – bez wersji audio2. 

                                                           
1
 Poprzednie części opracowania dot. „oszukiwania” TAWS-a dostępne są tu: 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-1.pdf  i  
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-2.pdf  
2
 Prokurator tłumaczył, że polska strona otrzyma oryginały czarnych skrzynek. Nie wykluczył, że jest szansa na ujawnienie nie 

tylko stenogramów, ale także zapisów audio 
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7853319,Seremet__Chcemy_ujawnic_zapisy_z_czarnych_skrzynek_.ht
ml oraz (z 19-04-2010) http://wyborcza.pl/1,76842,7786172,Otworzcie_czarne_skrzynki.html). Dźwięków z – jak się potem 
okazało 38-minutowej taśmy CVR – nie publikowano zapewne dlatego, by nie powstały wersje niezależne od oficjalnych. 
Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/500126,przychodzi-sekielski-do-seremeta  
Jak jednak z najnowszych doniesień medialnych wiadomo – historia „zapisów z kokpitu” PLF 101 wcale nie dobiegła końca, 
oto bowiem (stan na początek lutego 2014) NPW zapowiada kolejne zgranie „taśm” mających pochodzić z „prezydenckiego 
tupolewa”: Śledczy chcą wykonać nową kopię zapisu czarnej skrzynki Tu-154M, który uległ katastrofie w Smoleńsku. 

http://www.youtube.com/watch?v=QurGUIarhQo
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-2.pdf
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7853319,Seremet__Chcemy_ujawnic_zapisy_z_czarnych_skrzynek_.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7853319,Seremet__Chcemy_ujawnic_zapisy_z_czarnych_skrzynek_.html
http://wyborcza.pl/1,76842,7786172,Otworzcie_czarne_skrzynki.html
http://freeyourmind.salon24.pl/500126,przychodzi-sekielski-do-seremeta
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Dźwięki pochodzące ponoć z kabiny pilotów PLF 101 usłyszeliśmy po raz pierwszy na (styczniowej 

2011) konferencji „MAK” zamykającej „smoleńskie” prace radzieckich uczonych w mundurach i po 

cywilnemu. Kilka miesięcy później, latem, w Warszawie, pod namiotem Solidarnych, min. J. Sasin – 

jeden z tzw. ocalałych z katastrofy – opowiadał, jak to emerytowany pilot tupolewów z 36 SPLT 

(czyżby płk. R. Latkowski, były szef specspułku?), z którym (Sasin) rozmawiał, rozpoznał w słynnym 

„hałasie powstałym od zderzenia z masywem leśnym” wyemitowanym przez „MAK” – bardzo 

charakterystyczny odgłos kół, które uderzają o podłoże3. Sasin dodawał za pilota: jak ktoś wylatał 

tym samolotem tysiące godzin, to dokładnie ten odgłos zna. (…) To jest taki odgłos nie pojedynczego 

uderzenia, tylko takie podwójne, takie bu-bum. (…) To są koła uderzające o ziemię4.  

 

Była to relacja wtedy tak absurdalna dla słuchaczy Sasina (znajdujących się już na orbicie wytyczonej 

przez  katastrofologów Macierewicza zapewniających, iż o żadnym zderzeniu z żadnym drzewem, a 

tym bardziej masywem leśnym,  

 

[leśny masyw na wikimapie – u góry na prawo od Siewiernego] 

                                                                                                                                                                                     
Wniosek w tej sprawie trafił do Rosji w grudniu. – Wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej obejmuje 
postulat uzupełniających oględzin nośnika magnetycznego oraz ponownego skopiowania jego zapisu, przy użyciu 
zaproponowanej nowej metodologii oraz sprzętu, przy udziale polskiego prokuratora oraz grupy biegłych – członków zespołu 
powołanego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2011 r. – tłumaczy prok. Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
(http://www.naszdziennik.pl/wp/66965,potrzebna-nowa-kopia.html). Byłyby to już CVR-4, a więc 4. wersja „stenogramów”. 
3
 http://www.youtube.com/watch?v=DHxsQhV7TZo – wypowiedź Sasina zamieszczona przez lordaJima. Prof. M. Żylicz (eks-

KBWLLP) mówi zaś w Anatomii upadku (http://www.youtube.com/watch?v=oyPrYygsum8 od 47’01’’): Były tam jakieś dwa 
stuknięcia. Dwa stuknięcia mogą być i wtedy, kiedy samolot wypuszcza podwozie, kiedy chce lądować. Problem w tym, że 
„dwa stuknięcia” zarejestrowane miały być parę minut po wypuszczeniu podwozia (wg CVR-1 komunikat o podwoziu 
pojawia się o godz. 8:39:33).   
4
 Różne podejścia do lądowania Tu-154M można obejrzeć, posłuchać tu: http://www.youtube.com/watch?v=CA_N5hDvN7s  

http://www.naszdziennik.pl/wp/66965,potrzebna-nowa-kopia.html
http://www.youtube.com/watch?v=DHxsQhV7TZo
http://www.youtube.com/watch?v=oyPrYygsum8
http://www.youtube.com/watch?v=CA_N5hDvN7s
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mowy być nie może, albowiem samolot został wysadzony „nad Smoleńskiem”) – iż nie mogła przebić 

się dalej w narracji ZP. I się nie przebiła. Co jednak o wiele ciekawsze, „odgłos zderzenia z drzewami” 

tuż przed ostatnim, urwanym5, komunikatem TAWS-a, nie przebił się także do uszu badaczy 

zajmujących się (w specjalistycznych laboratoriach kryminalistycznych) fonoskopią – zarówno tych 

opracowujących wersję CVR-2 (dla KBWLLP), jak i tych od CVR-3 (dla NPW). W rezultacie – co stanowi 

niewyjaśnioną po dziś dzień zagadkę „badań smoleńskich” – dźwięk słynnego „zderzenia”, 

opisywanego z takimi detalami przez tylu specjalistów, stał się wielkim nieobecnym w 

„stenogramach” prezentowanych przez „komisję Millera” i wojskową prokuraturę.  

 

                                                           
5
 „Pull”, a nie „Pull Up”. To, że ten komunikat powinien być wyemitowany do końca, podkreślali piloci analizujący CVR-1 dla 

Naszego Dziennika: Pięć sekund przed ustaniem zapisu TAWS nie kończy komendy. Piloci, z którymi rozmawiał "Nasz 
Dziennik", wskazują, że to nietypowa sytuacja, bo TAWS zawsze kończy komunikat, niezależnie od okoliczności 
(http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-
sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego). Na to samo zwracali uwagę autorzy Zbrodni 
smoleńskiej, analizując „stenogramy” (s. 465): O godz. 10:41:00,5, a więc na 5 sekund przed zderzeniem z ziemią System 
Ostrzegania o Bliskości Terenu Universal Avionics TAWS zdał sobie sprawę, że zginie i nie dokończył swojej komendy – 
zamilkł zaledwie chwilę po nawigatorze. To nietypowe zwykle TAWS mówi do końca. Matematyka, która jest podstawą 
algorytmu działania oprogramowania tego systemu nie służy do generowania subiektywnych odczuć, lecz konkretów, a nie 
ma nic bardziej konkretnego niż liczby. To nie sztuczna inteligencja. Albo wysokość jest poniżej pewnej wartości, przy której 
TAWS reaguje, albo nie. Albo „ziemia” jest „przed tobą!”, albo nie jest „przed tobą!”. Jeśli TAWS nagle milknie, wymaga to 
zbadania, a nie przejścia nad sprawą do porządku dziennego.  

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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Jak można próbować rozwikłać zagadkę znikania dość istotnego odgłosu z „taśm” - z punktu widzenia 

paranoicznej hipotezy dwóch miejsc? Nie tylko tak, że „taśm” (tudzież „wersji nagrań”) było kilka, to 

wszak wydaje się dość oczywiste (w jednej wersji pewne zwroty/dźwięki się pojawiają, w innej - nie6), 

a nawet w pełni uzasadnione, jeśliby do katastrofy smoleńskiej nie doszło – ale również tak, iż po 

pierwszych publicznych prezentacjach „MAK-u” ktoś z fachowców wojskowych w Moskwie mógł 

uznać, że rozpoznawalny dla pilotów (vide relacja Sasina)7 podwójny dźwięk uderzeń kół podwozia o 

podłoże, nie za bardzo pasuje do katastroficznej narracji i do oprawy „smoleńskiego wypadku” – i 

może, co gorsza, wzbudzać niezdrowe emocje lub nawet niepotrzebne zainteresowanie jakichś 

maniaków, którym historia z brzozą i beczką nie przemawia do wyobraźni.  

 

I zwyczajnie dźwięk skorygowano na mniej wyrazisty, co w dalszych katastrofologicznych badaniach i 

tak nikomu nie przeszkadzało, gdyż, jak pamiętamy, „przebieg katastrofy” znano, nim „otworzono 

czarne skrzynki”. 

 

[unikatowy kadr z materiału rus. telewizji z A. Koronczikiem – data zrobienia tego zdjęcia z dwiema przełamanymi brzozami 

na „działce N. Bodina” nieznana – nie widać jednak żadnego patrolu milicji ani rozciągniętych taśm okalających] 

http://freeyourmind.salon24.pl/543280,ekspertyza
8
  

                                                           
6
 Por. choćby http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies oraz szerzej: 

http://freeyourmind.salon24.pl/531226,raport-cvr  
7
 Skoro do takich wniosków mógł dojść emerytowany pilot w Polsce, to tym bardziej ci ruscy piloci, z którymi musiano 

konsultować preparowanie materiałów dowodowych. 
8
 Por. też http://3zet.salon24.pl/551586,smolenskie-zdjecia-czy-przesadzono-pancerna-brzoze i 

http://3zet.salon24.pl/544775,smolenskie-zdjecia-brzoza-ze-zdjecia-sat-musiala-przeciac-skr  

http://freeyourmind.salon24.pl/543280,ekspertyza
http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies
http://freeyourmind.salon24.pl/531226,raport-cvr
http://3zet.salon24.pl/551586,smolenskie-zdjecia-czy-przesadzono-pancerna-brzoze
http://3zet.salon24.pl/544775,smolenskie-zdjecia-brzoza-ze-zdjecia-sat-musiala-przeciac-skr
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Niedługo po finałowej „konferencji MAK” i publikacji ruskiego „raportu”, ruszyła z kopyta praca 

katastrofologów Macierewicza, którzy – bazując na tym, co „raport MAK” podał wszem i wobec do 

wiadomości, zwłaszcza jeśli chodzi o FMS i TAWS – wyciągnęli własne wnioski, tzn. powróżyli z 

ruskich fusów po swojemu. Prace ekspertów ZP przybrały wnet niesamowity obrót, ponieważ 

stwierdzono – wbrew „MAK-owi” i KBWLLP („raport Millera” z lipca 2011) – że „prezydencki tupolew” 

nie zderzył się z żadnym smoleńskim drzewem, gdyż tak nisko (podchodząc we mgle) nie zszedł, 

tylko… uległ dwóm wstrząsom na wysokości kilkunastu-kilkudziesięciu metrów. Ze szczegółami 

prezentowano to na przeróżnych publicznych prezentacjach, no i, ma się rozumieć, w 

katastroficznym thrillerze Anatomia upadku, w którym dokonania ekspertów ZP utrwalono na wieki 

wieków. 

 

O ile więc samą wędrówkę PLF 101 we mgle i nad zdradliwym smoleńskim jarem po wschodniej 

stronie w pracach katastrofologów Macierewicza zachowywano z całym dobrodziejstwem inwentarza 

(jaki zapewnił w swej narracji „MAK” wraz z idącą jego śladem KBWLLP), o tyle dokonywano istotnej 

„zmiany” (lub zamiany) „końcóweczki”, przekonując opinię publiczną, że polscy piloci nie zeszli (na 

wschodniej ścieżce podejścia na Siewiernyj) „prezydenckim tupolewem” poniżej wysokości decyzji, 

tylko gdy już z tej wysokości odchodzili, to doszło do „eksplozji w przestworzach”, po której samolot 

spadł na polankę samosiejek za murem tegoż Siewiernego. [Tak w telegraficznym skrócie brzmiała 

„nowa” katastrofologiczna narracja, na której zęby zjadło wielu ekspertów oraz ich sympatyków na 

przestrzeni lat 2011-2013 (po II Konferencji Smoleńskiej fala tej badawczej euforii zaczęła wyraźnie 

opadać).]  
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Owe dwa wstrząsy wykryte zrazu przez ekspertów ZP z czasem ewoluowały bowiem do postaci 

dwóch wybuchów (mikro- albo makro), a potem nawet do wielu eksplozji, które w ostateczności 

potwierdzili nie tylko niektórzy smoleńscy leśni dziadkowie (już nie tak liczni, jak ci, co swego czasu 

opowiadali o tym, co się działo wokół Siewiernego - w materiałach Superwizjera, w Syndromie 

katyńskim i w 10.04.109), ale też niezapomniana symulacja telewizji Ria Novosti, z której kadry ZP 

włączył do swojego „smoleńskiego raportu” jako swoisty dowód w sprawie10. Do wszystkiego tego 

(wstrząsy, wybuchy) miało dojść na przestrzeni między bliższą wschodnią radiolatarnią (BRL/BPRM) a 

ul. Kutuzowa, nad którą wedle jednych relacji samolot już się „obracał” (por. choćby wizualizacje 

KBWLLP), a wedle innych miał jeszcze lecieć „kołami do dołu”11. 

                                                           
9
 Por. rozdział I wysyp smoleńskich leśnych dziadków w Czerwonej stronie Księżyca 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-1.pdf  s. 75-90. 
10

 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html na temat poprzedniego „raportu” 
ZP: 28 miesięcy po Smoleńsku. 
11

 http://freeyourmind.salon24.pl/480342,pocztowka-dzwiekowa-od-nikolaja-szewczenki-do-a-gargas Do relacji Szewczenki 
odniósł się niedługo po premierze Anatomii upadku dr M. Lasek:  
Samolot poruszał się wtedy z prędkością 75 m na sekundę. Brzoza, w którą uderzył, co spowodowało destrukcję skrzydła, 
rośnie w odległości 220-234 m od drogi, w tym przypadku – po lewej stronie jadącego autobusu. Lotnisko było po prawej. 
Widzialność wynosi 200 m, jest mgła: czyli świadek na pewno nie mógł widzieć zderzenia z brzozą. Pamiętajmy, że 
świadkiem jest kierowca autobusu jadącego w stronę Smoleńska. Był skupiony na kierowaniu pojazdem, nieprzygotowany 
na to, co zobaczy. Widział samolot może przez sekundę: w ciągu sekundy przeleciał 75 m. A zderzenie z ziemią nastąpiło 
dalej, ok. 120 km od drogi. W naszym raporcie napisaliśmy, że samolot w przechyleniu około 90 stopni przeleciał nad drogą, 
zaczepiając przed i za drogą o drzewa. W tej pozycji podwozie samolotu było doskonale widoczne od strony nadjeżdżającego 
autobusu. Dokładnie to potwierdza jego kierowca. Według Zespołu Parlamentarnego, gdzieś między brzozą a drogą miało 
dojść do wybuchu. Tymczasem świadek nic o tym nie mówi. A przecież musiałby go usłyszeć lub zobaczyć! (Polityka, 4/2013, 
s. 16).  
Dodać należy, że i pracownica stacji benzynowej – niebieskawe budynki tej stacji widać na ilustracji powyżej po prawej 
stronie w głębi zdjęcia – nic nie wspominała w katastroficznym thrillerze 10.04.10 o jakimkolwiek wybuchu przelatującego w 
pobliżu samolotu, a musiałaby być niemal „w centrum” wydarzeń związanych z „eksplozją na pokładzie”. No, chyba że 
opowiadała o jakimś innym przelocie – niekoniecznie PLF 101, a np. „Frołowa”, który 10 Kwietnia miał tak wielkie problemy 
z trafieniem w pas startowy i za pierwszym razem przelatywał wg KBWLLP od wschodu (w okolicy BRL) na wysokości około 
54 metrów - przed kamerą polskiego montażysty z hotelu Nowyj (szerzej o tym pisałem w Wizji lokalnej: 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 17; por. też 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl4.pdf; parametrów przelotu „Frołowa” przy jego drugim 
nieudanym podejściu „komisja Millera” nie podawała podczas styczniowej prezentacji w 2011).  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-1.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html
http://freeyourmind.salon24.pl/480342,pocztowka-dzwiekowa-od-nikolaja-szewczenki-do-a-gargas
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl4.pdf
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http://imgsrc.ru/para-moto1/20014590.html#bp  

[białawy budynek ca. w środku zdjęcia to BRL, czyli bliższa NDB po wschodniej stronie XUBS – w głębi zaś pole, na którym 

ślady po niskim przelocie widzieli polscy dziennikarze (W. Bater i M. Wojciechowski), a potem S. Amielin] 

 

Czy jednak w tej niesamowitej historii dwóch wstrząsów nie daje się odnaleźć swoiste echo 

podwójnego uderzenia kół o ziemię, o którym wspominał Sasinowi emerytowany pilot tupolewów 

z 36 SPLT? Czy tego rodzaju dwa wstrząsy nie mogłyby być związane po prostu z (nie do końca 

udanym) przyziemieniem samolotu? Niekoniecznie z pełnym lądowaniem12, a z manewrem w stylu 

touch and go, w ramach którego wprowadza się do pokładowego urządzenia dane mające potem 

imitować katastrofalny, urywający się „na masywie leśnym”, przelot PLF 101.  

 

Pracownicy BRL mieli zrazu opowiadać (przybyłym z Katynia) dziennikarzom o tym, jak samolot 

uszkodził antenę radiolatarni, lecąc nad nimi13. Problem w tym, że owa BRL usytuowana jest w osi 

                                                           
12

 Por. http://ae911truthorg.salon24.pl/508258,taws-38-miejsce-zbrodni  
13

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 35. M. Krzmowski i M. Dzierżanowski przytaczają taką 
relację w swej książce (Zapis śmierci, s. 37): Przy radiolatarni [Bater etc. – przyp. F.Y.M.] zobaczyli dwóch spanikowanych 
mężczyzn. Przedstawili się jako obsługa lotniska, ale nie chcieli podać nazwisk. Po dłuższych namowach Rosjanie zaczęli 
nerwowo opowiadać. – Samolot zaczepił skrzydłem o drzewo. Rozbił się w drobny mak. – Ostrzegaliście, żeby nie lądowali? – 
Kilka razy. Myśleliśmy, że odlecieli, aż nagle poczuliśmy, jak coś ścina nam antenę. Gdyby lecieli kilka metrów niżej… Z 
wrażenia aż padliśmy na kolana. Poczuliśmy się, jakby Bóg darował nam nowe życie. Nie wchodźcie na lotnisko, tam jest 
katastrofa. Wszystko obstawione, mogą nawet strzelać – ostrzegli dziennikarzy.  

http://imgsrc.ru/para-moto1/20014590.html#bp
http://ae911truthorg.salon24.pl/508258,taws-38-miejsce-zbrodni
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf%20s.%2035
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pasa XUBS, oficjalna zaś opowieść o „trajektorii tupolewa” o żadnym locie w osi nie wspomina, toteż 

pojawiający się w mediach z początku wątek z uderzeniem w maszt/antenę BRL po paru dniach został 

z nich wycofany, jakby go w ogóle nie było14. 

 

 

[powyżej - podawana przez telewizję Russia Today (w dn. 10-04) - informacja o rozbiciu się samolotu przy czwartej próbie 

podejścia do lądowania przez PLF 101] 

                                                           
14

 Amielin, który walnie się przyczynił do zrekonstruowania scenariusza „smoleńskiego wypadku” na podstawie analizy 
drzewostanu, w taki sposób kwitował kwestię BRL – po trzech dniach od „katastrofy” (OL, s. 28 i 31): W pobliżu miejsca 
upadku samolotu spotkałem wielu znajomych. Bez przeszkód ze strony służb oglądali uszkodzenia wyrządzone przez samolot 
i fotografowali zniszczone drzewa. Główne zadanie wykonałem szybko – upewniłem się, że antena radiolatarni nie została 
uszkodzona, nie mówiąc już o tym, że okazała się tak cienka i delikatna, iż zwyczajnie nie mogłaby uszkodzić samolotu. 
Jednak nie ograniczyłem się wyłącznie do oględzin anteny. Zaczęło mnie intrygować, jak właściwie przemieszczał się 
prezydencki tupolew w ostatnich sekundach swojego lotu. Próbowałem odtworzyć jego tor na podstawie śladów cięć na 
gałęziach drzew.  
Amielin, ma się rozumieć, upewnił się, co do braku zniszczeń anteny, ale nie pisze nic o tym, czy upewnił się, czy na 
przestrzeni paru dni od „upadku samolotu” antena nie została po prostu wymieniona. Tymczasem w TVN24 nazajutrz po 
„katastrofie” pojawia się rekonstrukcja jej przebiegu (http://www.youtube.com/watch?v=gXyHZghRNhQ od 2’51’’): Leci tak 
nisko, że zahacza o drzewa i antenę kontroli lotów - wcześniej jest też mowa w tym materiale o pierwszym próbnym, 
nieudanym podejściu (od 1’44’’): Nie tylko nie rezygnują [z lądowania – przyp. F.Y.M.], ale po pierwszej nieudanej próbie 
lądowania decydują się na kolejną. By zobaczyć lotnisko chcą zejść poniżej podstawy chmur, prawdopodobnie łamiąc 
przepisy.  

http://www.youtube.com/watch?v=gXyHZghRNhQ
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Nawiasem mówiąc, to, w jaki sposób KBWLLP zrekonstruowała „trajektorię tupolewa”, zrelacjonowali 

członkowie „komisji Millera” podczas dyskusyjnego panelu katastrofologicznego (w maju 2012, czyli 

blisko rok po ogłoszeniu „raportu końcowego” przez KBWLLP) w Kazimierzu Dolnym15: 

 

 

Z tego powyższego (zaznaczonego na skanie) dictum wynika ni mniej ni więcej tylko to, iż KBWLLP w 

„rekonstruowaniu trajektorii” poszła śladem wybitnego dendrologa smoleńskiego, Amielina 

(korzystając poza tym w swej dokumentacji, jak doskonale wiemy, z jego unikalnych zdjęć), który 

właśnie na podstawie „analizy drzewostanu” (analizy prowadzonej dopiero od dn. 13-04-2010, jak 

sam przyznaje) miał doznać olśnienia związanego z „plecowym położeniem samolotu”:  

Chodziłem i oglądałem ślady cięć na drzewach dopóty, dopóki nie zrozumiałem, że samolot 

przed upadkiem zaczął się obracać wokół swej osi podłużnej – zrobił półbeczkę. Było to jedyne 

możliwe wyjaśnienie tego, co ujrzałem na miejscu katastrofy.16 

Dlaczego Amielina musiało aż olśnić podczas pieszych wycieczek z fotoaparatem po smoleńskim 

jarze, wzgórzach oraz pośród tamtejszych brzóz, topól i sosen? Otóż dlatego, że „rejon 

powypadkowy” północnego wojskowego lotniska, a ściślej „masyw leśny”, w który miał uderzyć 

„prezydencki tupolew”, nie wyglądał tak choćby, jak w przypadku marcowej (2010) katastrofy 

                                                           
15

 Skany zamieszczane w niniejszym moim tekście pochodzą z opracowania prof. P. Witakowskiego, zamieszczonego na 
http://www.konferencjasmolenska.pl/  
16

 OL, s. 32. Wcześniej Amielin podaje taki opis tego, co zastał trzy dni po „katastrofie” (s. 31): Część drzew była wyraźnie 
ścięta z nachyleniem w lewą stronę, część – z nachyleniem w prawą. Na pewnym odcinku w ogóle nie widać było żadnego 
nachylenia. Gałęzie zostały ścięte chaotycznie, na różnej wysokości, przy czym miało to miejsce na dość wąskiej 
przestrzeni, dużo mniejszej niż rozpiętość skrzydeł samolotu (w przypadku Tu-154M wynosi ona 37,55 m). Po prawej i po 
lewej pozostały nieuszkodzone wysokie drzewa.  

http://www.konferencjasmolenska.pl/


10 
 

lotniczej w pobliżu moskiewskiego lotniska Domodiedowo17 - to znaczy zniszczenia drzewostanu 

prezentowały się dość skromnie, by nie rzec, mizernie. Ten wątek (osobliwości wyglądu „miejsca 

wypadku”) także pojawił się podczas panelowego spotkania w Kazimierzu Dolnym w maju 2012, ale 

tylko śladowo (ilustr. poniżej): 

  

 

KBWLLP zresztą - co również warto dodać dla pełnego obrazu „badawczej sytuacji” - nie wyraziła 

zgody na to, by udostępnić kopie danych z rejestratorów innym badaczom (naukowcom nie 

związanym z „komisją Millera”)18:  

                                                           
17

 http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj  
18

 Niby więc prosty wypadek typu CFIT i nawet nie trzeba rekonstruować wraku samolotu ani dokładnie badać 
poszczególnych szczątków (a wrakowisko można posprzątać w parę dni), ani nawet mieć dostępu do oryginałów 
przeróżnych taśm, zapisów etc. - a tajność wokół danych z tymże „wypadkiem” związanych, jakby sprawa była niezwykle 
skomplikowana. 

http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj


11 
 

 

Ten zabieg w rezultacie uniemożliwia zweryfikowanie katastrofologicznych tez, które na podstawie 

„danych (pochodzących z) rejestratorów” (czyli danych przypisywanych PLF 101), formułowała 

KBWLLP (a po niej działająca do dziś „komisja Laska”). Wróćmy jednak w okolice bliższej wschodniej 

NDB (BRL, ewentualnie BPRM), a więc tego najbardziej newralgicznego obszaru „smoleńskiego 

wypadku”. Przywoływałem już tu (na s. 8) wizualizację Czerskiej Prawdy związaną z zahaczeniem o 

antenę tejże BRL, jako przykład medialnej (wczesnej) „rekonstrukcji zdarzenia” przy XUBS,   

 

ale nie kto inny, a sam „akredytowany”, tj. płk dr E. Klich, wspominał przy pewnej okazji (nomen 

omen w styczniu 2011 - na kilka dni przed „konferencją MAK”; w wywiadzie dla A. Gargas i K. 

Gójskiej-Hejke19) półgębkiem o przelocie nad BRL i o „przeskoczeniu iskry”: 

                                                           
19

 http://www.bibula.com/?p=30382  

http://www.bibula.com/?p=30382
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Musiałby to być czyjś przelot i raczej nie PLF 101, skoro ten ostatni nad BRL właśnie nie przeleciał 

(wedle ostatecznych ustaleń katastrofologów – zebranych w „raporcie MAK” i „raporcie Millera” – 

ilustr. poniżej).  

 

Czy chodziło o ten „cień”, o którym lakonicznie opowiadał reporterom TVN24 mundurowy Tolja z 

BRL20? 

 
                                                           
20

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html Por. też film 10.04.10 i relacje pracownicy stacji 
benzynowej położonej na prawo od osi pasa (http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf s. 52, por. 
też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 35 – relacja innego mundurowego o uszkodzeniu 
anteny BRL oraz http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl-2.pdf s. 57-58). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl-2.pdf
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Podczas (wspomnianego przeze mnie) panelowego spotkania ekspertów w Kazimierzu Dolnym 

pojawił się jeszcze jeden zaskakujący wątek – wskazania (17 m)21 radiowysokościomierza „w 

momencie obrotu o 120 stopni”: 

 

 

By zejść na wysokość ca. 20 m we mgle22 i bezpiecznie odejść np. na północ, pilot dokonujący takiego 

dublującego PLF 101 przelotu musiałby świetnie znać okolicę23 i mieć (we mgle) teren dobrze z ziemi 

                                                           
21

 Ostatni „alert log” TAWS-a odnotowuje (radiową) wysokość 41 ft, czyli ca. 13 m (o godz. 6:40:59 UTC), jak widać na 
fragmencie skanu powyżej, natomiast FMS rejestruje wys. 47 ft, czyli ca. 15 m (o 6:41:02) (por. Zał. 4, s. 489) – z czego by 
wynikało, że samolot się wznosi.   
22

 Oczywiście przy założeniu, iż te wskazania dotyczące wysokości radiowej (wspomniane w przypisie wyżej: 13 m TAWS-a, 
15 m FMS-a, czy nawet 17 m, które na katastrofologicznym panelu w Kazimierzu Dolnym podawał prof. Czachor) byłoby 
prawdziwe, a więc pochodzące z czyjegoś rzeczywistego przelotu. 
23

 Teren przy BRL (mimo iż jest to już wzgórze po „zdradliwym jarze”) położony jest poniżej poziomu lotniska, którego 
„punkt kontrolny” KTA, czyli („geometryczny środek drogi startowej” – por. „raport Millera”, s. 6), jak podaje „raport MAK”, 
zlokalizowany jest +255 m nad poziomem morza (s. 66). Otwarcie o tej różnicy wysokości (poziomów ziemi) pisze tenże 
„raport” (na s. 81): Przewyższenie terenu w rejonie bliższej radiolatarni prowadzącej i miejsca pierwszego zderzenia wynosi 
233m; przewyższenie progu WPP 26 [chodzi o wschodni próg drogi startowej – przyp. F.Y.M.] wynosi 258m. A zatem w 
chwili przelotu bliższej radiolatarni prowadzącej samolot znajdował się o ~15m poniżej poziomu progu WPP 26.  
Radzieccy badacze przyznają też, że: Przed miejscem pierwszego zderzenia samolotu z przeszkodą żadnych fragmentów 
statku powietrznego nie znaleziono (skąd więc wiadomo, że zetknął się z nią samolot?). Chodzi o tzw. pierwszą brzozę 
położoną (wg różnych wyliczeń) 30-40 m od BRL. Będzie jeszcze o niej mowa za chwilę w moim opracowaniu.  
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oznaczony (jakby stanowił polowe lądowisko). I być może w roli takiego prowizorycznego oznaczenia 

funkcjonowały dymy z „wypalanych łąk i nieużytków”24 w okolicy BRL, widoczne jeszcze jakiś czas po 

„katastrofie” 

 

http://clouds.salon24.pl/521934,jeden-samolot-dwie-katastrofy-smolensk  

oraz reflektor włączony przy BRL (świecący na czerwono poniżej – widoczny przy dolnej krawędzi 

zdjęcia – z anglojęzycznej wersji „raportu MAK”): 

 

Z nieoficjalnych źródeł wiem, że pracownicy BRL zapewniali polskich dziennikarzy 10 Kwietnia (po 

„katastrofie”), iż latarnię kodowo-neonową włączyli25.  

                                                           
24

 W „raporcie Millera” na s. 191 czytamy: zjawiska pogody – w nocy i po wschodzie słońca do godz. 05:10 w rejonie lotniska 
SMOLEŃSK występowało zamglenie, a po 05:10 na lotnisku pojawiła się mgła. Zjawisko to utrzymywało się jeszcze do godz. 
08:00. W wyniku wzrostu temperatury i zaniku mgły po godz. 08:15 w rejonie lotniska występowało zamglenie. Od wielu dni 
dodatkowym zjawiskiem były dymy z wypalanych po ustąpieniu śniegu nieużytków i łąk. 

http://clouds.salon24.pl/521934,jeden-samolot-dwie-katastrofy-smolensk
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[powyżej podchodzący do lądowania ił-76, a na pierwszym planie stacja benzynowa, której pracownica 10 Kwietnia miała 

siąść z wrażenia podczas przelotu nisko nad nią jakiegoś samolotu; poniżej zaś wycinka przy stacji – „raport Millera”, s. 188] 

 
                                                                                                                                                                                     
25

 E. Klich na początku maja 2010 opowiadając o oględzinach systemu oświetleniowego po wschodniej stronie, wspominał 
też o latarni KNS przy BRL: Tak, ja słyszałem o tych wymianach żarówek. Stan oświetlenia jest nam znany i wszystkich 
środków jest nam znany na tyle, jak można to było ocenić fotograficznie w pierwszych dniach. Mamy zdjęcia tych różnych. 
To myśmy robili jako Polacy, nie tylko Rosjanie. Więc mamy to. I teraz będziemy wiedzieć, jakie elementy były nie w pełni, 
załóżmy nie było żarówek, trudno powiedzieć czy były przepalone czy nie. Ale sprawdzaliśmy między innymi tak zwaną 
latarnię, my to nazywamy KNS, kodowo-neonowa, która jest przy bliższej latarni, to żeśmy osobiście sprawdzali, 
jeździliśmy na dalszą, na bliższą. I tu mieliśmy ten udział w tym. I są odpowiedni eksperci, którzy tym się zajmują i wnioski  
przygotowują. Także ja myślę, że stan lotniska został uchwycony w miarę precyzyjnie jaki był. I tutaj nie było jakichś 
szczególnych utrudnień ze strony rosyjskiej. Mamy te, tam były reflektory wystawione, inne rzeczy, to są takie procedury, 
które dotyczą przy lotach o mniejszej widzialności, jakieś zamglenie czy coś. Także myślę, że dość dobrze mamy to 
udokumentowane (http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-
lotniczego/). Por. na temat uzyskanej dokumentacji lotniska polskie Uwagi do „raportu MAK”. 

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


16 
 

 

Jak zaś pamiętamy ze zdumiewającej relacji por. Wosztyla – ktoś z „wieży Siewiernego” miał 

twierdzić, że (podchodzący we mgle od wschodniej strony statek powietrzny) odleciał.  

 

Kiedy jednak to wszystko miałoby miejsce?26  

                                                           
26

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf s. 57 oraz http://www.fakt.pl/Krzyz-nad-
Smolenskiem-,artykuly,69313,1.html (materiał z 14-04-2010): Katastrofa prezydenckiego samolotu, w której zginęli Lech i 
Maria Kaczyńscy, oraz 92 inne osoby, z dnia na dzień nabiera symbolicznego wymiaru. Rosyjska telewizji pokazała zdjęcia 
nakręcone w miejscu katastrofy. Widać na nich ślad zostawiony przez samolot podchodzący do lądowania, który przypomina 
krzyż. Na niebie widać, jak smuga kondensacyjna przecina się z obłokami. Nie jest jednak jasne, czy to ślad zostawiony 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf
http://www.fakt.pl/Krzyz-nad-Smolenskiem-,artykuly,69313,1.html
http://www.fakt.pl/Krzyz-nad-Smolenskiem-,artykuly,69313,1.html
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O, to pytanie, na które mimo upływu lat, wciąż brak odpowiedzi27 - chyba że za odpowiedź 

przyjmiemy ten enigmatyczny opis poniżej z „raportu Millera”:  

 

Polskiej stronie nie przekazano ani danych z czarnych skrzynek „Frołowa” (który, wg wyliczeń KBWLLP 

ze stycznia 2011, miał zejść, przypomnę, na ok. 54 metry nad ziemią28), ani stosownej dokumentacji 
                                                                                                                                                                                     
przez samolot prezydenta. Pozycja słońca na niebie wskazuje na to, że zdjęcie zrobiono nad ranem. Prezydencka maszyna 
rozbiła się tymczasem o godzinie o godz. 8:56 czasu polskiego (10:56 czasu lokalnego). Słońce było już wtedy wysoko na 
niebie. To już drugi zaskakujący symbol związany z tą katastrofą. We wtorek pisaliśmy o wyliczeniu daty śmierci prezydenta. 
27

 Na YT wciąż jest obecny materiał z wieczornego wydania Polsat News (po godz. 22-giej): 
http://www.youtube.com/watch?v=QurGUIarhQo, gdzie możemy usłyszeć (od 2’46’’): Dziennikarze z Polski, którzy godzinę 
wcześniej wylądowali na tym samym lotnisku, potwierdzają, że kwadrans przed katastrofą tupolewa do lądowania we 
mgle szykował się wojskowy ił. [I tu relacja red. P. Świądra z RMF-u – przyp. F.Y.M.]: „Usłyszeliśmy huk, widzieliśmy bardzo 
duży transportowy samolot rosyjski i on najwyraźniej… zrezygnował z… lądowania, bo był bardzo wysoko… nad pasem – 
przeleciał nad pasem, poleciał dalej i wzniósł się w górę”.  
Nie muszę przypominać, jak wielce to zeznanie odbiega od tego, co mówiono o ile „niemal dotykającym skrzydłem pasa”.   

http://www.youtube.com/watch?v=QurGUIarhQo
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dotyczącej 1) funkcjonowania 10 Kwietnia wschodnich radiolatarni oraz 2) wszystkich operacji 

lotniczych na XUBS zachodzących tamtego dnia: 

 

tak jakby tych operacji była inna ilość niż się to oficjalnie podawało29. Legenda smoleńska wszak 

głosiła, że najpierw (w dn. 10-04, ma się rozumieć) operował na XUBS „Wosztyl”30, potem dwukrotnie 

„Frołow”,  

 

[na powyższym skanie naniesione graficzne uzupełnienia są ewidentnym zafałszowaniem sytuacji, skoro ił-76, wg relacji 

świadków, wcale nie miał lecieć w osi pasa, tylko wyjść nad Siewiernym gdzieś między „wieżą” a „Wosztylem” – wcześniej 

więc przelecieć nad polanką samosiejek za murem lotniska] 

 

a później już doszło do słynnego na cały glob „wypadku PLF 101”. Tak więc legenda nie uwzględniała 

tego tajemniczego statku powietrznego, przypominającego (rus.) „prezydenckiego” iła-9631, 

                                                                                                                                                                                     
28

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 17. Chodzi, naturalnie, o parametry „pierwszego 
podejścia” iła-76. O drugim ppłk. R. Benedict nic dokładnego nie mówił podczas prezentacji ze stycznia 2011. 
29

 Nie przeszkadzało to KBWLLP w pisaniu potem w „raporcie końcowym” o czterech podejściach samolotów w dn. 10-04, 
tak jakby sprawa ilości ówczesnych operacji lotniczych na XUBS była wyjaśniona (por. „raport Millera”, s. 257, przyp. 151: Z 
czterech podejść samolotów w dniu 10.04.2010 r. jedynie w stosunku do Tu-154M KSL nie potwierdził odległości w 
czwartym zakręcie). 
30

 Wizualne ani dźwiękowe ślady tego operowania się jakoś nie zachowały. Tak jak i dane CVR PLF 031. 
31

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-2-do-czsk.pdf s. 43. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf%20s.%2017
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-2-do-czsk.pdf
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sfilmowanego, jak można sądzić (bo przebitki z nim okraszały (w Misji specjalnej z 5-05-2010) relacje 

pasażerów jaka-40 dotyczące sytuacji po wylądowaniu PLF 031), przez kogoś z dziennikarzy.      

 

Legenda uwzględniała natomiast „beczkę Amielina”, o której wspominał cytowany już E. Klich w 

rozmowie z gwiazdami dziennikarskimi szkoły Macierewicza, odwołując się, jakżeby inaczej, do 

dowodów w postaci „śladów na drzewach” oraz odsyłając do ustaleń i wizualizacji samego 

smoleńskiego fotoamatora: 

 

Amielin jednak (przynajmniej zgodnie z oficjalnymi danymi) nie miał dostępu do „odczytów 

zawartości” TAWS-a, FMS-a bądź MSRP, gdy rozwijał swoją wizję katastrofalnej „końcóweczki”. 

Wprawdzie jak parokrotnie zaznaczałem w moich analizach, smoleński dendrolog w swej książce 

wyrażał niekłamaną satysfakcję (por. OL, s. 14), że już „wstępny raport MAK” ustalił dokładnie to, co 

Amielin (dysponujący analizą drzewostanu oraz bujną wyobraźnią małego modelarza) – ale nawet 

najbardziej zatwardziały zwolennik hipotezy wypadkowej nie powiedziałby, sądzę, iż możliwe było, 

aby ów Amielin miał do wglądu dane parametryczne (przypisywane PLF 101) oraz „odczyty” z 

Redmont – już kilka dni po „katastrofie”. Przyjrzyjmy się więc tymże danym, jeśli chodzi wyłącznie o 

radiową wysokość „mającego się rozbić” samolotu (wysokość bar. nas nie interesuje, bo – jak 
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pamiętamy z oficjalnej narracji – ktoś przestawił WBE-SWS Dowódcy32, co spowodować miało 

„oszukanie TAWS-a”).  

 

Dane TAWS-a 

6:40:03 [UTC] 1159 ft, czyli w przybliżeniu 386 m 

6:40:29 699 ft, ~233 m 

6:40:36 425 ft, ~141 m 

6:40:43 323 ft, ~107 m 

6:40:59 41 ft, ~13 m  

 

Dane FMS-a 

6:41:01 [UTC] 120 ft, ~40 m 

6:41:02 47 ft, ~15 m 

 

                                                           
32

 http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien  

http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien
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Dane ATM-QAR (Zał. 4, s. 617-619)33 

 

8:40:06 [pol. czasu] 356.2 m 

8:40:11.5 365.6 m 

8:40:19 325 m 

8:40:28 246.9 m 

8:40:31 218.8 m 

8:40:44 100 m 

8:40:51 [sygnalizacja wysokości decyzji] 65.6 m 

8:40:55 21.9 m 

8:40:56 12.5 m 

8:40:57 9.4 m 

8:40:57.5 6.2 m 

8:41:00.5 6.2 m
34

 

                                                           
33

 KBWLLP na s. 614 (Zał. 4) zaznacza wprawdzie, że do czasu ATM-QAR należy „dodać 3” sekundy, by „uzyskać czas 
rejestratora MARS-BM”, ale z kolei w przypadku tego ostatniego rejestratora, to były pewne problemy z pozyskaniem 
danych „końcóweczki”, więc możemy tych danych nie uwzględniać. Jak niedawno zresztą przypomniał G. Wierzchołowski 
(GP 7/2014, s. 4): 31 maja 2010 r., w obecności ministra Jerzego Millera i płk. Krzysztofa Parulskiego (…), Rosjanie sporządzili 
dla strony polskiej kopię nagrania z tej skrzynki. Szybko jednak okazało się, że jest ona wadliwa. Z ekspertyzy firmy ATM dla 
komisji Millera i prokuratury wojskowej wynika, że kopia ze skrzynki MSRP „zawiera zapis z dni 7, 8 i 10 kwietnia, jednak 
kopia zapisu z 10 kwietnia jest najgorsza z porównywanych”.  
To ostatnie zdanie (o ile Wierzchołowski czegoś nie przeoczył, cytując), świadczyłoby o tym, iż „skrzynka MSRP” nie 
odnotowała części danych, jeśli chodzi o parametry lotu, z dn. 9-04-2010 (czyli powrotu PLF 102 z Pragi; por. Zał. 4, s. 226, 
233, gdzie wyraźnie jest napisane, że owego dnia odbywał się „lot międzynarodowy”). Nawiasem mówiąc, „raport MAK” (s. 
73-74) podaje, że danych na taśmie rejestratora MSRP powinno być jeszcze więcej, gdyż: Ogółem taśma magnetyczna 
systemu MSRP-64 zawiera informację o dziesięciu (10) lotach samolotu o numerze 85837, zaczynając od 01.04. 2010, o 
ogólnym czasie rejestracji 27,5 godziny. Na podstawie wyników przetwarzania sporządzono wykresy (rysunki 21-25). Na s. 
75 w rus. „raporcie” przeloty Warszawa-Praga i Praga-Warszawa zobrazowane są tak, jakby odbyły się 8-go kwietnia (por. 
też http://freeyourmind.salon24.pl/570017,ten-sam-lot). 
34

 Autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 520) stwierdzają, że Nie ma możliwości, aby kontakt podwozia i poszycia płatowca (w locie 
na wysokości radiowej, która nigdy nie spadła poniżej 6 metrów według FDR) z formacjami roślinnymi (pojedyncze wątłe 
brzozy, później świerk i topola oraz niewysokie krzewy) wywołał niesprawność „Czarnych Skrzynek”.  Mając na uwadze fakt, 
że uderzenie w brzozę nastąpiło na wysokości około 3-4 metrów, samolot nie mógł mieć wtedy radiowej wysokości 6,2 
metra. Z kolei KBWLLP podaje następujące wyliczenia radiowej wysokości (PLF 101): 8:40:52 91m, 8:40:54 66m, 8:40:57,5 
28m, 8:41:00,5 10m, 8:41:02 4m - aczkolwiek w Zał. 4, na s. 33, czytamy o wys. 9,5m po zderzeniu z pierwszą brzozą i o 
5,1m w momencie zderzenia z brzozą pancerną, co by znaczyło, iż KBWLLP szacowała najniższy pułap (przypisywany PLF 
101) nawet odważniej niż ATM-QAR, wg którego samolot miał w ostatniej fazie lecieć na wys. 6,2m. Dr K. Nowaczyk 
natomiast w swej prezentacji na I KS podaje, że TAWS w #38 odnotowuje wysokość baryczną „ponad 30 m nad ziemią”, a 
radiową 12m  http://www.youtube.com/watch?v=8P4uw_vbxZM (od 8’54’’; w 26’36’’ Nowaczyk podaje „35m nad ziemią” 
jako wysokość „w miejscu zapisu TAWS #38”).   

http://freeyourmind.salon24.pl/570017,ten-sam-lot
http://www.youtube.com/watch?v=8P4uw_vbxZM
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[W poniższej tabeli ujednoliciłem czas (pol.) i zebrałem dane z podobnego odcinka czasowego „końcóweczki”, 

dołączając dodatkowo w przypisie poniżej wyliczenia KBWLLP z „raportu Millera”, ze s. 16-17] 

TAWS FMS ATM-QAR 

8:40:43 323 ft, ~107 m   

  8:40:44 100 m 

  8:40:51 65.6 m 

  8:40:55 21.9 m 

  8:40:56 12.5 m 

  8:40:57.5 6.2 m 

8:40:59 41 ft, ~13 m   

 8:41:01 120 ft, ~40 m  

  8:41:00.5 6.2 m 

 8:41:02 47 ft, ~15 m  

 

Nietrudno dostrzec w powyższym zestawieniu, że z danymi „końcóweczki”, właśnie jeśli chodzi o 

wysokość radiową samolotu, jest coś ewidentnie nie tak35. Tak jakby te trzy urządzenia nie 

rejestrowały danych dotyczących przelotu tego samego statku powietrznego – albo jakby dane te 

powstawały na różne sposoby36. 

                                                           
35

 W czerwcu 2013 mgr inż. E. Łojek (tu już jako przedstawiciel „komisji Laska”, nie KBWLLP) zaproponuje takie rozwiązanie 
tego problemu: Odnosząc się do twierdzenia z raportu zespołu parlamentarnego, że samolot nigdy nie znalazł się niżej niż 20 
metrów, Edward Łojek z zespołu Laska powiedział, że taka teza "nie wytrzymuje konfrontacji z ekspertyzą ATM". Zarzucił 
zespołowi Macierewicza powoływanie się nie na dane radiowysokościomierza, lecz na zapis wysokości z urządzenia TAWS 
(służy do ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się ziemi), które jednak jego zdaniem obarczone jest dużym błędem - 
na niskim pułapie sięgającym 15 metrów. Łojek przypomniał, że Tu-154M zszedł poniżej 20 metrów nad poziomem lotniska 
ok. 1,6 km od progu pasa startowego, a potem przez moment znajdował się nawet trzy metry poniżej poziomu lotniska 
(przed lotniskiem znajdowało się zagłębienie terenu). - Subiektywne wybieranie informacji z ekspertyzy prowadzi do 
nieprawdziwych wniosków - podkreślił Łojek (http://www.rp.pl/artykul/1019359.html?print=tak&p=0). 
36

 „Raport MAK” usiłuje wybrnąć z pewnych kłopotliwych anomalii, stwierdzając, że „prezydencki tupolew” po prostu 
wspina się „po drzewach” (s. 85): Odnalezione fragmenty i ich wzajemne położenie pozwalają wywnioskować, że w wyniku 

http://www.rp.pl/artykul/1019359.html?print=tak&p=0
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Jeśli zajrzymy na s. 237 Zał. 4, to znajdziemy tam informację (podaną za Amielinem, a następnie za 

„raportem MAK”) o uszkodzeniu „pierwszej brzozy” (na wysokości „około 10 m”)37 przez „końcówkę 

prawego skrzydła”: 

                                                                                                                                                                                     
zderzenia z drzewem nastąpiło zniszczenie konstrukcji skrzydła z oddzieleniem lewej części OCzK [chodzi o „demontowaną 
część skrzydła” – przyp. F.Y.M.] (długości około 6,5 m) z następującym gwałtownym przechyleniem samolotu w lewo, co 
potwierdza brak uszkodzeń drzew z lewej strony kursu lotu bezpośrednio za brzozą oraz dalszym odchyleniem samolotu w 
lewo. Analiza uszkodzeń drzew i terenu na danym odcinku pozwala również wywnioskować, że w chwili zderzenia 
samolot nieznacznie się wznosił. Świadczy o tym wzrost wysokości śladów zderzeń z drzewami z 4 do 5m przy ogólnym 
wzroście rzeźby terenu (przewyższenie miejsca zderzenia z brzozą 248m).  
Ma ta wspinaczka być możliwa zapewne dzięki dodaniu mocy startowej silników. To dodanie mocy jednak, mimo że w Zał. 4 
odnotowane jest przez ATM-QAR o 8:41:01,5 musiało zajść już po wyłączeniu się CVR, gdyż na nagraniach z kabiny pilotów 
PLF 101 tego nie słychać (podkreślali to już autorzy Zbrodni smoleńskiej). Tak jak i nie słychać dalszych komunikatów TAWS-
a przez kilka sekund.  
Dr W. Binienda w Anatomii upadku (http://www.youtube.com/watch?v=oyPrYygsum8 od 10’10’’) w taki sposób analizuje 
„trajektorię MAK”: zgodnie z „raportem MAK-u to jest ok. 5-6 m od ziemi, gdzie ten samolot miał uderzyć w tą brzozę. 
Następnie widzimy, że ten lot w tym rejonie się obniża, czyli w tym momencie samolot leci jakieś 2 m, może 1,5 m nad 
ziemią. Oczywiście to jest wysokość do jego skrzydeł, poniżej jeszcze jest kadłub, są koła wypuszczone – tak że już w tym 
momencie prawdopodobnie jedzie tymi kołami po ziemi, a trzeba zaznaczyć, że w tym miejscu jest las, tak że ten samolot 
musiałby przeniknąć przez ten las niezauważalnie, ponieważ nie wyciął żadnej alei. Gdyby rzeczywiście leciał, to musiałby 
wyciąć po prostu przesiekę. Nie ma tej przesieki. Widzimy dalej, że ten samolot nagle – bez skrzydła, 1/3 skrzydła – 
gwałtownie się wznosi do góry. Odległość między tą zieloną linią a tą białą, to jest mniej więcej 1 sek. (…) lotu (…). On leci z 
prędkością 80 m/s, czyli w tym wypadku, jeżeli on podrywa się w ten sposób gwałtownie do góry, to znaczy, że musi ten 
samolot osiągnąć ok. 10g, żeby tą maszynę 78t podnieść do góry. No oczywiście żaden samolot tego typu nie jest w stanie 
tak szybko się podnieść do góry (…), takie przyspieszenie jest w ogóle niemożliwe – to nawet samoloty wojskowe, odrzutowe, 
prawdopodobnie pilot już by stracił przytomność, gdyby tak z tak gwałtownym przyspieszeniem podszedł do góry. No ale ten 
samolot dał radę, pilot zdecydował (…) lecieć poziomo, czyli znowu, jeżeli on wyhamował z tej ogromnej prędkości do góry, 
to tak jak winda, która by nagle przyspieszyła do góry, a potem nagle zahamowała, to możemy sobie wyobrazić, że ci 
pasażerowie, którzy nie byli przypięci, prawdopodobnie już byli na suficie tego samolotu w tym miejscu. No ale za chwilę ten 
samolot znowu przyspiesza do góry – co wszystko się dzieje bez skrzydła w dodatku, no i musi to zrobić, bo gdyby tego nie 
zrobił, to nie byłby w stanie przewrócić się do góry nogami, bo ta odległość byłaby niewystarczająca na to, zawadziłby 
skrzydłem. 
37

 Brzozę tę odkrył w trakcie swych terenowych poszukiwań niezmordowany Amielin: Media nie wspominały (…), że samolot 
najpierw ściął wierzchołek drzewa (które sfotografowałem) w pobliżu bliższej radiolatarni prowadzącej, a dopiero 250 
metrów dalej uderzył skrzydłem w grubą brzozę. W polskich mediach pojawiła się wprawdzie informacja, że samolot rozbił 
się o antenę bliższej radiolatarni, jednak antena (…) tkwiła na swoim miejscu i nie miała widocznych uszkodzeń. Właśnie 
oglądając antenę, mniej więcej 40 m od niej odkryłem ścięty wierzchołek drzewa. Wydał mi się podejrzanie płaski. 
Sfotografowałem go w maksymalnym zbliżeniu i patrząc na wyświetlacz aparatu, upewniłem się, że faktycznie został ścięty 
(OL, s. 32-33).  

http://www.youtube.com/watch?v=oyPrYygsum8
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Po czym KBWLLP mogła ustalić, że akurat końcówka prawego skrzydła uderzyła w wierzchołek brzozy, 

to już tajemnica zawodowa fachowców wojskowych (domyślamy się jednak, że po prostu inaczej być 

nie mogło w scenariuszu „smoleńskiego wypadku”). Dość że gdyby to była prawda, to jeszcze przed 

BRL, czyli bliższą wschodnią NDB Siewiernego, (zniżający się przecież we mgle) samolot powinien 

wprost ryć w niej/jechać po niej kołami podwozia, zgodnie z poniższą sugestią Amielina (z której ten 

                                                                                                                                                                                     
Z kolei „raport MAK” podaje (s. 82): Pierwsze zderzenie samolotu z wierzchołkiem drzewa (…), bez zniszczenia konstrukcji 
miało miejsce na wysokości około 11 m, w rejonie bliższej radiolatarni prowadzącej, w odległości około 1100 m od progu 
WPP 26 z odchyleniem bocznym w lewo od osi podłużnej WPP o ~35m, w punkcie o współrzędnych 54º49.521’N i 
32º03.65’E. Amielin również stwierdza, że brzoza rośnie w odległości 1100 m od początku pasa startowego (OL, s. 35) i 
dodaje, co chyba najistotniejsze, że ulokowana jest 40 m na południe od jego osi. 
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ostatni się dość szybko wycofał38).  

 

Taki przejazd po łące jednak nie zgrywałby się zbytnio z „trajektorią” i oficjalną legendą, zgodnie z 

którymi (i mimo zarejestrowania przez TAWS-a „alert loga” #38: LANDING)) żadnego zetknięcia z 

ziemią (do czasu „lądowania w położeniu plecowym”) nie było. Nadmieniłem, że Amielin tego 

wątku nie ciągnie, niemniej jednak w książce Ostatni lot smoleński fotoamator (marginalnie, bo 

marginalnie ale) rozważa taki „alternatywny” wariant „końcóweczki”, w którym „samolot ucina 

wierzchołek pierwszej brzozy lewym skrzydłem” i przemieszcza się nierównolegle do osi pasa (s. 90, 

por. też ilustr. poniżej39).  

 

Starając się zaś zrekonstruować taki wariant przelotu nad łąką w pobliżu BRL, Amielin wspomina o 

śladach w postaci dwóch pasów przygniecionej trawy - wyklucza jednak od razu, by były one 

wynikiem zetknięcia się kół „samolotu” ze wzgórzem (s. 91):  

                                                           
38

 Samolot nie uszkodził zatem radiolatarni. Ściął skrzydłem czubek brzozy i poleciał, mniej więcej poziomo, nad lekko 
nachylonym zboczem. (…) Na zboczu, po lewej stronie radiolatarni, przez kolejne 170 m nie ma ani drzew, ani krzewów (…). 
Nachylenie stoku spowodowało jednak, że – mimo braku widocznych śladów – maszyna leciała coraz niżej nad ziemią. Jeśli 
wierzchołek drzewa obok bliższej radiolatarni prowadzącej został ścięty na wysokości 11 m, to ten na następnej niewielkiej 
brzózce – na wysokości zaledwie 3,5 m (…). W tym miejscu koła podwozia znajdowały się raptem metr nad powierzchnią 
ziemi (OL, s. 40-41).  
39

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552450040571626674?ban
ner=pwa&pid=5552450040571626674&oid=107906898396623830387  

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552450040571626674?banner=pwa&pid=5552450040571626674&oid=107906898396623830387
https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552450040571626674?banner=pwa&pid=5552450040571626674&oid=107906898396623830387
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Samolot po minięciu bliższej radiolatarni zbliżył się do linii drzewek. Na zboczu wzgórza można było 13 

kwietnia 2010 r. ujrzeć dwa pasy przygniecionej trawy, mniej więcej w miejscu, gdzie powinny 

znajdować się silniki samolotu (jeśli leciał on równolegle do pasa). Kierunek tych pasów pokrywał się z 

kierunkiem lotu. Trawa była złamana i przygięta w kierunku wschodnim, czyli przeciwnym do kierunku 

lotu. Nie mogło tego spowodować podwozie. Prawdopodobnie trawę najpierw połamał i przygniótł do 

ziemi strumień gazów z silników.
40

  

 

Później po tej przygniecionej trawie chodzili śledczy wzdłuż toru lotu i zapewne to oni wydeptali wyraźnie 

widoczne ścieżki.   

 

Nie muszę dodawać, że Amielin nie bierze pod uwagę takiego alternatywnego scenariusza, w którym 

wszelkie warianty z „uszkodzeniami drzew” i dopasowywaniem do tych „uszkodzeń” różnych wersji 

trajektorii „samolotu” mogą być klasyczną robotą głupiego, jeśliby uszkodzenia powstały w wyniku 

czyjegoś celowego działania zmierzającego do ugruntowania mistyfikacji lotniczego wypadku. 

                                                           
40

 Jasne, bo z zachodu na wschód żaden samolot nie mógł tamtędy przelecieć. 
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[Nonsensowność wizualizacji KBWLLP/„komisji Laska” nie wymaga komentarza; wystarczy wziąć pod uwagę to, iż „brzoza”, 

której wysokość Amielin oszacował na 16 m (OL, s. 51), wyeksponowana jest tu nie tylko jako drzewo-gigant, ale też jako 

okaz samotnie sterczący w przestrzeni] 

 

Wróćmy więc ponownie do „końcóweczki”, cofając się do momentu „wejścia na ścieżkę” i trzymając 

się m.in. tego, co o funkcjonowaniu TAWS-a można przeczytać w „raporcie MAK”41: 

                                                           
41

 W opisie podanym przez „MAK” brakuje zakresu (6): Zawołanie głosowe „pięćset stóp” (Call-out-Five Hundred), gdy 
samolot osiągnie 500 stóp nad terenem lub najbliższym wzniesieniem lotniska  por. 
http://ulc.gov.pl/_download/operacje_lotnicze/komunikaty/PNO%20Dzial%206.pdf s. 92. I dalej w tymże dokumencie: 
Zawołanie 500 stóp może być funkcją urządzenia lub zawołaniem, które pojawia się, gdy system stwierdzi fakt podejścia 
nieprecyzyjnego lub gdy samolot znajduje się wg wskaźnika +/- 2 kropki w stosunku do ścieżki oraz, jeśli są takie możliwości, 
odejście od kierunku, co jest opcją pożądaną). Por. też Zał. 4 (do „raportu Millera”), s. 463 (chodzi o ustawienia dot. Alert 
Callouts). 

http://ulc.gov.pl/_download/operacje_lotnicze/komunikaty/PNO%20Dzial%206.pdf
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W przypadku samolotu, który w moskiewskiej narracji jest opisywany jako PLF 101, mamy wszak 

(zgodnie z oficjalną legendą, podkreślam) 1) przekroczenie pionowej prędkości zniżania i 2) zbliżania 

do ziemi, 3) utratę wysokości podczas odejścia na drugi krąg oraz 4) niedopuszczalne odchylenie 

poniżej ścieżki zniżania - a więc niemal wszystkie z wyżej wymienionych zagrożeń „spełnione”. (Mamy 

też ponadto domniemany gwałtowny obrót (w lewo) statku powietrznego – co powinno wywoływać 

natychmiastową, alarmową reakcję TAWS-a w postaci komunikatu BANK ANGLE!42,  

 

 

atoli w przypadku alarmowania o nadmiernym przechyle bocznym - jak przynajmniej informuje nas 

„raportu UASC” - w ustawieniach TAWS-a (przypisywanego PLF 101) ta funkcja miała być wyłączona 

(disabled): 

                                                           
42

 Por. Zbrodnia smoleńska, s. 466, przyp. 370. W opisie podanym przez UASC (Zał. 4, s. 443) pojawia się zaskakująca 
informacja, jakoby w przypadku „tego samolotu” (this aircraft) nie była w TAWS-ie aktywna funkcja ostrzegania o 
nadmiernym przechyle: Bank angle limit is a configurable alert which was not configured in this aircraft. 
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tak jak i komunikaty: Minimums (500) oraz Approaching Minimums (600) oraz, na co zwracałem 

uwagę w poprzednich częściach mojego opracowania (por. też Zał. 4, s. 463), wyłączone miały być 

wszystkie ostrzeżenia dotyczące wysokości (mierzonej w stopach) poza tym o przekroczeniu 500 ft 

 

tego zaś, z jakiegoś względu w „zapisach CVR” nie było słychać podczas „podchodzenia do lądowania 

PLF 101 na XUBS”.)  

 

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

http://www.youtube.com/watch?v=UnGndEqoqys
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Wobec tego, jeśli „katastrofalne podejście na XUBS” obfitowało 10 Kwietnia w tak wiele 

niebezpiecznych zachowań statku powietrznego, to nasuwa się zasadnicze pytanie, dlaczego w tabeli 

włączonej do „raportu UASC” (a więc w zestawie „alert logów”) figuruje tak niewiele, bo jedynie pięć 

„zdarzeń”, z których cztery związane są z niebezpiecznym zbliżaniem się samolotu do ziemi (#34-37), 

zaś piąte (#38) – z lądowaniem43: 

 

Komunikaty głosowe wygenerowane przez TAWS podczas katastroficznej „końcóweczki”, znane nam 

aż za dobrze ze „stenogramów rozmów w kokpicie”, to wyłącznie TERRAIN AHEAD oraz PULL UP. 

Sekwencja tych wszystkich komunikatów charakteryzuje się dodatkowo tym, że ów TAWS, nadając je 

w kabinie pilotów, dwukrotnie milknie. (Tak, dwukrotnie, a nie tylko raz, jak opowiadał ppłk dr S. 

Michalak podczas głośnej, multimedialnej prezentacji KBWLLP (w lipcu 2011), do której już się w 

opracowaniu TAWS i jego „oszukiwanie” odnosiłem44). TAWS milknie, wg oficjalnych danych, po raz 

pierwszy zaraz po godz. 8:40:07,8 (wg CVR-1),  

 

gdyż – jak zapewniają nas eksperci od katastrofologii – ktoś z załogi („MAK” typuje tu nawigatora, 

KBWLLP pierwszego pilota) – „oszukuje TAWS”, przestawiając wysokościomierz WBE-SWS, co ma 

                                                           
43

 Owo „lądowanie” nie jest, jak wiemy z wszystkich wersji CVR, w żaden sposób sygnalizowane przez TAWS w kokpicie 
pilotów. 
44

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-1.pdf s. 23-24. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-1.pdf
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spowodować iluzoryczny wzrost wysokości samolotu o jakieś 170 m, czyli – jak to barwnie opowiadał 

Michalak z KBWLLP – oddalanie ziemi do dołu.  

 

[Okolice BRL - wizualizacja Amielina
45

 dot. wysokości „samolotu” nad ziemią i jego odległości od osi pasa – 11 m to wys. 

podczas „katastroficznego przelotu”, 85 m – wys., na jakiej powinien nad bliższą NDB przelecieć statek powietrzny 

podchodząc do lądowania na XUBS od wschodu. Pytanie, czy w przypadku takiej („katastroficznej”) pozycji wobec anteny 

BRL, powinien być odbierany w kokpicie sygnał markera tejże BRL oraz, jeśli tak, to jaką długość ten sygnał powinien mieć
46

] 

 

                                                           
45

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552450013439215026?ban
ner=pwa&pid=5552450013439215026&oid=107906898396623830387  
46

 Por. http://www.youtube.com/watch?v=3M_uq1hz97c#t=138 od 1’25’’, gdzie zwraca się uwagę, iż 2,5-sekundowy sygnał 
(pojawiający się w CVR-1) jest za długi, jak na tego typu (oficjalne) warunki przelotu w okolicy BRL, a więc sygnał markera 
mógł zostać dograny do „zapisów rozmów z kokpitu”. Poza tym tzw. listki boczne (obrazujące „dolny” zakres działania 
anteny) narysowane przy BRL powyżej, są równolegle względem osi pasa, podczas gdy (zgodnie z ruską instrukcją) powinny 
być usytuowane prostopadle względem niej (co tym samym powinno spowodować skrócenie się czasu trwania sygnału 
bliższej NDB). Wg rus. normy: Strefa słyszalności markera na linii kursu i ścieżki: dalszy 600m ± 200m (na wysokości 300m 
od poziomu progu pasa), bliższy 300m ± 100m (na wysokości ok. 70m od poziomu progu pasa), wewnętrzny 150m ± 50m 
(od 4’01’’ materiału wideo).   

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552450013439215026?banner=pwa&pid=5552450013439215026&oid=107906898396623830387
https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552450013439215026?banner=pwa&pid=5552450013439215026&oid=107906898396623830387
http://www.youtube.com/watch?v=3M_uq1hz97c#t=138
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TAWS milknie po raz drugi o godz. 8:41:01,8 - na kilka sekund przed końcem zapisu CVR - po słowie 

„PULL”: 

  

Osobliwość takiego zachowania tego urządzenia analizowali autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 521) – 

tłumacząc to zachowanie (i tę osobliwość) odcięciem zasilania47: 

 

Jak widać też we wklejonym wyżej fragmencie, „Zespół Niezależnych Ekspertów” wojskowych 

zaznacza też, że jego zdaniem samolot usiadł na podwoziu. „ZNE” nie powołuje się jednak w 

uzasadnieniu tego na „alert log” #38 TAWS-a, lecz na zdjęcie zabłoconych kół (s. 613), znane nam z 

foto-dokumentacji polanki samosiejek. W obu tych scenariuszach (zarówno 1. „MAK”-u, KBWLLP, 
                                                           
47

 W przypadku rejestratora MSRP to odcięcie zasilania KBWLLP sytuuje o godz. 8:41:04 (plus ca. 0,5 sek.) (Zał. 4, s. 563: 
Należy przyjąć, że w czasie mniejszym niż 0,5 sekundy po 8:41:04 nastąpiło zniszczenie instalacji elektrycznej systemu 
rejestracji MSRP). 
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NPW oraz ZP48, jak i 2. „ZNE”) nie uwzględnia się takiego rozwoju wydarzeń, w ramach którego 

samolot nabiera wysokości - i z tego względu ustępuje (ostrzegawcza bądź alarmowa) sygnalizacja 

(potem zaś zapisy zostają mechanicznie „ucięte”, by dopasować je do katastrofologicznej narracji). 

Gdyby jednak tego było mało, to „ZNE”, bazując na własnych wyliczeniach dotyczących wysokości 

(„prezydenckiego tupolewa”), jaką miał się posługiwać TAWS, stawia hipotezę, iż polska załoga w 

ogóle nie zeszła poniżej wysokości decyzji (s. 642): 

  

 

Przy takim założeniu (tj., że do zejścia poniżej wysokości decyzji nie doszło) załoga PLF 101 

przerwałaby zniżanie zaraz po alarmującym komunikacie Pull up! pojawiającym się (wg CVR-1) w tym 

samym momencie (tu 8:40:42,6), gdy „Ziętas” ogłasza wysokość 100 metrów. 

                                                           
48 

ZP (ze swymi ekspertami) wprawdzie dopuszcza możliwość sfałszowania zapisów TAWS-a 
(http://wpolityce.pl/artykuly/21314-antoni-macierewicz-w-sprawie-koncepcji-fym-a-pelny-tekst-listu), lecz tylko taką, iż 
ukryto by w ten sposób eksplozję w przestworzach. Podobny styl myślenia prezentuje „ZNE”, obszernie się w Zbrodni 
smoleńskiej rozpisując na temat możliwości fałszowania zapisów danych parametrycznych lotu – ale możliwe fałszerstwo 
widząc wyłącznie w tym, iż zakryto by jakieś awarie/uszkodzenia urządzeń pokładowych i/lub zestrzelenie „prezydenckiego 
tupolewa” (w ramach jego podchodzenia od wschodu na smoleńskie wojskowe lotnisko). ZP i „ZNE” zatem wcale nie 
oddalają się od narracji moskiewskiej, tylko wprowadzają do niej swoje „zamachowe” modyfikacje. Podobnie czyni autor tej 
wizualizacji (http://www.youtube.com/watch?v=Dwo3L_9UZYc od 3’39’’), który na podstawie danych z „raportu MAK”, 
dochodzi do wniosku, że pilot (PLF 101) dokonał kontrolowanego przechyłu samolotu i nie doszło do beczki, zaś potem „z 
jakiegoś powodu urwał się zapis radiowysokościomierza” (na wizualizacji dalszy ciąg od miejsca „urwania się zapisu” to 
domniemane wyrównanie lotu nad polanką samosiejek i zapewne przyziemienie, po którym doszło do zamachu; por. 
http://www.youtube.com/watch?v=_cFsWuiDZYE od 4’20’’). 
Nie wchodzi (w tych powyższych scenariuszach) w grę taki – w gruncie rzeczy najprostszy do wykonania – wariant 
fałszerstwa zapisów danych parametrycznych „lotu” (zapisów i danych przypisywanych PLF 101), w którym, w ramach 
konstruowania „materiału dowodowego”, dokonywano by 1) kompilacji różnych danych (które potem zostają 
„zsynchronizowane” przez katastrofologów w trakcie „badań powypadkowych”, gdy przechodzi się do porządku dziennego 
nad rozbieżnościami lub „nonsensownymi” parametrami) oraz ewentualnie 2) dublującego („katastroficzne podejście”) 
przelotu jakimś innym statkiem powietrznym – np. z manewrem touch and go choćby w okolicy BRL. „ZNE” nie bierze pod 
uwagę takiego właśnie przebiegu zdarzeń, mimo ustalenia (przez tenże „ZNE” podczas własnego śledztwa) zachodzenia 
przedziwnych ćwiczeń tupolewów na XUBS (z manewrami odchodzenia na drugi krąg) w dniach poprzedzających 
„katastrofę”.  

http://wpolityce.pl/artykuly/21314-antoni-macierewicz-w-sprawie-koncepcji-fym-a-pelny-tekst-listu
http://www.youtube.com/watch?v=Dwo3L_9UZYc
http://www.youtube.com/watch?v=_cFsWuiDZYE
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Tym samym należałoby przyjąć, iż dalszy ciąg „końcóweczki” to już fikcyjna konstrukcja fachowców 

wojskowych pracujących nad (katastrofologicznym) „zapisem CVR” obciążającym załogę PLF 101, bo 

przecież (wg oficjalnej narracji) TAWS nie milknie - ani po wypowiedzianym Sto (po kilku sekundach 

ponownie pojawiającym się, mimo „opadania samolotu”), ani po Odchodzimy: 

 

 

Konsekwentnie jednak – przyjmując, że głosowe komunikaty TAWS-a zostałyby po prostu wklejone 

do „zapisów CVR” po to, by stanowiły „dowód lekceważenia przez polską załogę zbliżającego się 
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zagrożenia i jednoznacznych poleceń (przerwania podejścia) ze strony systemu” – należałoby 

odrzucić jakiekolwiek egzegezy „stenogramów” i „danych parametrycznych”, gdyż w takiej sytuacji 

nie można być ani przez chwilę pewnym, czy dany fragment „zapisów rozmów z kokpitu PLF 101” 

lub „zapisów parametrów lotu” nie został w ten czy inny sposób zmanipulowany na potrzeby 

fikcyjnego badania i śledztwa. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sFSFASZp0lk&feature=youtu.be  

Wiele zaś jest przesłanek wskazujących na to, że TAWS zachowuje się nietypowo, jak na różnorodne 

okoliczności domniemanego lotniczego wypadku. W jednym z dokumentów Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego49 rozpisana jest metodologia pracy TAWS-a, a więc to, w jaki sposób na pokładach polskich 

statków powietrznych system ten ma funkcjonować (por. przykładowe skany poniżej).  

 

                                                           
49

 http://ulc.gov.pl/_download/operacje_lotnicze/komunikaty/PNO%20Dzial%206.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=sFSFASZp0lk&feature=youtu.be
http://ulc.gov.pl/_download/operacje_lotnicze/komunikaty/PNO%20Dzial%206.pdf
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TAWS powinien zatem sygnalizować załodze rozmaite zagrożenia (tudzież reagować na poszczególne 

odchylenia) jeszcze za pomocą komunikatów takich jak GLIDE SLOPE (nadmierne zejście pod ścieżkę), 

TOO LOW TERRAIN (niebezpieczne schodzenie), SINK RATE (nadmierna prędkość schodzenia)50 obok 

wymienionego już BANK ANGLE! (nadmierny przechył)51 czy DON’T SINK!  

 

Zbrodnia smoleńska, s. 467 

Jednakże, zdaniem KBWLLP – pewne funkcje TAWS-a (a z nimi alarmujące komendy) miały być 

„zablokowane/przysłonięte”: 

załoga niewłaściwie użytkowała system TAWS. Podchodząc do lądowania na lotnisko, które nie jest ujęte 

w bazie danych tego systemu, załoga powinna wyłączyć przyciskiem TERRAIN INHIBIT ostrzeżenia o 

zbliżaniu się do ziemi. Załoga nie użyła tego przycisku, a lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY nie było w bazie 

danych TAWS/FMS. W takim przypadku komendy TERRAIN AHEAD oraz PULL UP zostałyby 

wygenerowane bez względu na parametry, z jakimi samolot zbliżał się do ziemi. Sygnały te, nie wnosząc 

żadnej informacji, powinny zostać wyłączone (zablokowane). Pozostawienie aktywnych funkcji terenu 

spowodowało jednocześnie zablokowanie (przysłonięcie) sygnałów ostrzegawczych o mniejszym 

znaczeniu FIVE HUNDRED oraz SINK RATE. Innym przejawem niewłaściwego użytkowania systemu 

TAWS był brak reakcji na komendy TERRAIN AHEAD oraz PULL UP. Po ich wygenerowaniu załoga 

powinna niezwłocznie przerwać zniżanie, przejść na drugi krąg i przeanalizować powód wygenerowania 

powyższych komend (Zał. 4, s. 29). 

                                                           
50

 Por. „raport MAK” (s. 100). Por. też http://ae911truthorg.salon24.pl/503283,bledne-zapisy-taws  
51

 Por. też http://www.youtube.com/watch?v=_cFsWuiDZYE 4’05’’ 

http://ae911truthorg.salon24.pl/503283,bledne-zapisy-taws
http://www.youtube.com/watch?v=_cFsWuiDZYE
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W „raporcie MAK” w następujący sposób przybliża się obrazowanie terenu przez TAWS: 

 

Innych szczegółów tego obrazowania można się dowiedzieć z dokumentacji ULC: 
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Ze schematów ukształtowania terenu wokół DRL (dalszej NDB po wschodniej stronie XUBS) oraz BRL, 

opracowanych przez Amielina52, możemy się dowiedzieć, iż „jarów” smoleńskich na ścieżce podejścia 

KM 259 jest aż cztery.  

 

Dwa przed dalszą NDB (tu ozn. jako DRP) i dwa za nią (ilustr. poniżej) – pierwszy jar pojawia się na 9-

tym kilometrze, drugi między 8-mym a 7-mym, trzeci między 5-tym a 4-tym, no i ostatni przed bliższą 

NDB: 

 

Spójrzmy teraz na czerwoną „trajektorię” związaną z pokonywaniem „ścieżki” (rzekomo przez PLF 

101) do BRL, dostosowaną przez Amielina53 do danych z CVR-1 (a więc nie uwzględniającą – z 

                                                           
52

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552449743650288802?ban
ner=pwa&pid=5552449743650288802&oid=107906898396623830387  
53

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552449819012917586?ban
ner=pwa&pid=5552449819012917586&oid=107906898396623830387  

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552449743650288802?banner=pwa&pid=5552449743650288802&oid=107906898396623830387
https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552449743650288802?banner=pwa&pid=5552449743650288802&oid=107906898396623830387
https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552449819012917586?banner=pwa&pid=5552449819012917586&oid=107906898396623830387
https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489/5552449819012917586?banner=pwa&pid=5552449819012917586&oid=107906898396623830387
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oczywistych powodów, pojawiającej się w CVR-2 i CV3-3 – wypowiedzi Czietyrje ze strony mjr. A. 

Protasiuka w momencie przelotu nad dalszą radiolatarnią – po komunikacie „kontrolera Ryżenki”, iż 

znajdują się w odległości 6 km od progu pasa54): 

 

„Samolot” przelatuje prawie 5 km na wysokości 500 m w stosunku do poziomu lotniska – schodzenie, 

a właściwie pikowanie55, zaczyna się dopiero po minięciu DRL, kiedy to „A” ma podać wysokość „400 

m”. Załoga nie zauważa więc (mimo że ma być o tym informowana przez „wieżę”), iż nie zaczęła w 

odpowiednim momencie zniżać, by łagodnie podchodzić do (ustalonego zawczasu) poziomu 

wysokości decyzji, nie spostrzegła też, iż przemieszcza się wyżej niż („A”) sądzi. „Samolot” znajduje się 

przez dłuższy czas za wysoko i w odniesieniu do ścieżki podejścia, i w stosunku do (odczytywanego ze 

wskazań przyrządów?) pułapu 400 m – tak jakby przelot nad lotniskiem miał nastąpić na wysokości 

kręgu  

                                                           
54

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-
101-na-xubs.pdf  
55

 Zastanawiająca jest także podana w stenogramie, nierealna, prędkość schodzenia maszyny. Nie dość, że jej wartość jest 
ekstremalna, to jeszcze samolot po 7-sekundowym locie poziomym traci 20 metrów wysokości w 1 sekundę, podczas gdy nie 
powinien w tym czasie przekraczać 4-6 metrów. To nie jest możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu - 
twierdzą piloci. Nierzeczywisty jest także sam tor lotu, który wskazuje na tzw. sterowaną oscylację (cykliczna zmiana 
pewnej wielkości względem innej zmiennej, zwykle czasowej lub przestrzennej). Tymczasem autopilot miał zadany kąt 
zniżania 2 stopnie. Oscylacja nie jest możliwa, bo autopilot miał kontrolę nad samolotem, w przeciwnym wypadku nie 
wyrównałby na 7 sekundach. Ponadto tor lotu samolotu po odjęciu wpływu terenu przypomina podwójną parabolę. 
Większa parabola na wysokości decyzji przechodzi w mniejszą. W przypadku normalnej ścieżki zniżania i zdarzeń CFIT - 
Controlled Flight Into Terrain (sterowane zderzenie z ziemią, dosł. kontrolowany lot w teren), tor lotu to nachylona linia 
prosta lub prosta przechodząca w krzywą (w przypadku części CFIT), spadanie swobodne charakteryzuje się torem lotu w 
kształcie paraboli odwróconej - zaznaczają eksperci. Tor lotu, który przyjął Tu-154M przed katastrofą, wskazuje natomiast 
na dwie możliwości przebiegu zdarzeń: świadome zanurkowanie pilota w jar lub przeciągnięcie (spadanie z powodu 
prędkości poniżej minimalnej) z odzyskaniem zdolności do lotu przy ziemi. Taką parabolę mogła również spowodować lub 
indukować usterka układu sterowania i/lub silnika/silników. Układ hydrauliki Tu-154M jest bowiem powiązany niezwykle 
ściśle z pracą silników. O awarii może świadczyć fakt, iż mimo że na radiowysokościomierzu została ustawiona wartość 
docelowa schodzenia na 100 m, po przekroczeniu tej granicy nie pojawił się standardowy sygnał dźwiękowy. A przynajmniej 
nie ma tego w stenogramie MAK (http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-
piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego).  
Jak z kolei stwierdza „komisja płk. Latkowskiego” (OL-1, s. 268): Samolot poruszał się po prostej nachylonej do poziomu pod 
kątem 4,77 stopnia – a nie pod kątem 2,67 stopnia, jak powinno być w przypadku standardowej ścieżki na tym lotnisku! 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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- i jakby smoleńskie jary przed DRL nie powodowały żadnych perturbacji w pracy pokładowych 

urządzeń, zwłaszcza wysokościomierzy. Warto też podkreślić, iż Amielin rekonstruuje „ścieżkę 

podejścia PLF 101”, odwołując się do wysokości podawanych w kokpicie, a nie do komunikacji PLF 

101 – XUBS,  

 

która, przypomnę56, miała wyglądać na „ostatniej prostej”, wedle różnych źródeł57, bardzo osobliwie 

(przede wszystkim bez jakichkolwiek danych o wysokości samolotu, a poza tym bez potwierdzeń 

komunikatów pochodzących od „kontrolerów”): 

XUBS: Sto pierwszy, odległość dziesięć [dziewięć*], wejście na ścieżkę.  
XUBS: Osiem, na kursie i ścieżce.  
PLF 101: Szassi, zakryłki wypuszczieny, polskij 101. [Podwozie, klapy wypuszczone, polski 
101.]  
XUBS: Pas wolny.  
XUBS: Lądowanie warunkowo, sto dwadzieścia, trzy metry.  
PLF 101: Zdrawstwujtie. Stajemy na kursie i glisadzie do wewnętrznej.  
[dwujęzyczna wypowiedź odtworzona przez „komisję płk. Latkowskiego”

58
; w CVR-1 i CVR-3 pojawia się tu: Spasiba. 

W CVR-2 zaś: Tak, toczno. Wersja „komisji płk. Latkowskiego” wydaje się wyjątkowo intrygująca]  

                                                           
56

 http://freeyourmind.salon24.pl/539564,raport-zapisy-z-xubs-cz-3  
57

 Celowo nie odwołuję się tylko do CVR-1, ale też do CVR-2, CVR-3 oraz apokryficznej wersji CVR sporządzonej przez 
„komisję płk. Latkowskiego” (w książce OL-2). Szerzej na temat różnych wersji „stenogramów” por. 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport-cvr.pdf  
58

 Powyższe komendy spisaliśmy, przesłuchując te fragmenty nagrań z czarnej skrzynki z nagraniami z kokpitu tupolewa, 
które przy różnych okazjach zostały upublicznione w mediach. Dowódca tupolewa powiedział odruchowo zdrawstwujtie 
zamiast spasiba. (…) Następnie dowódca zapomniał wyłączyć transmisję radiową (…) i poinformował załogę, że zniżają się 
po glisadzie w kierunku bliższej radiolatarni prowadzącej (OL-2, s. 480). 

http://freeyourmind.salon24.pl/539564,raport-zapisy-z-xubs-cz-3
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport-cvr.pdf
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           XUBS: Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, odległość sześć.  
PLF 101: Czietyrje.          [w CVR-1 to „niezr.” komunikat 1P] 
XUBS: Cztery na kursie i ścieżce.  
PLF 101: Na kursje i glissadje.  
XUBS: Trzy na kursie i ścieżce.  
XUBS: Reflektory włącz.  
XUBS: Reflektory włączcie.  
PLF 101: Wkljucz-. [Wkljucziany].[Wkljucziony].59 
 
 

 
 

                                                           
59

 Pierwsza wersja ostatniej radiowej (i tu urwanej) wypowiedzi Protasiuka w CVR-3, druga w CVR-3, a trzecia w CVR-1. 
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XUBS: Dwa, na kursie i ścieżce.  
XUBS: Horyzont, 101.  
XUBS: Kontrola wysokości, horyzont.  
XUBS: Odejście na drugi krąg.  
XUBS: Odejście na drugi krąg.  
XUBS: Odejście na drugi krąg.  
XUBS: 101.  
XUBS: Odejście na drugi krąg, 101.  
XUBS: 101.  
XUBS: 101.  
XUBS: PLF 101.  
XUBS: PLF 101.  
XUBS: Polski samolot!  
 

Osobliwość tej komunikacji musi się rzucać w oczy każdemu, kto wie, jak uschematyzowane i 

skoncentrowane na jednoznacznej wymianie informacji bywają zwykle rozmowy „wieża” – „załoga” 

podczas podchodzenia do lądowania. Tymczasem „kontroler” podaje tu pilotom, że wchodzą na 

ścieżkę oraz (podaje) odległość (10/9 km) – oni nic. On zresztą nie pyta np. czy dobrze słychać, jak 

funkcjonuje łączność, choć dbanie o jej prawidłowe zachodzenie to jeden z psich obowiązków 

każdego kontrolera. Chwilę później „Ryżenko” powiadamia załogę o dystansie 8 km – pilot zaś nie 

powtarza komunikatu, tylko informuje „kontrolera” o wypuszczeniu podwozia i klap. Ze strony… 

„zachodniej wieży” Siewiernego60 pada wtedy ni stąd ni zowąd komunikat: Pas wolny. Załoga na to 

nic. „Kontroler Plusnin” ma z kolei mówić o „warunkowym lądowaniu” (tj. takim, że piloci mają 

potwierdzić „wieży”, że widzą pas startowy – wtedy zaś zostanie im udzielona ostateczna zgoda na 

przyziemienie) – zaś Dowódca PLF 101 tej - wydawać by się mogło kluczowej - komendy znowu ani 

nie powtarza, ani nie potwierdza, tylko odpowiada (w zależności od wersji „stenogramów”): Dzień 

dobry, Dziękuję lub Tak jest (ta ostatnia fraza nie wiadomo, czy nie została przeklejona61 w 

„postprodukcji zapisów CVR” z tej wymiany zdań między Plusninem a Protasiukiem): 

                                                           
60

 O tym, że „zachodnia wieża” też brała udział w komunikacji z załogą PLF 101 dowiedzieliśmy się dopiero po 
opublikowaniu „stenogramów z wieży”, a więc w styczniu 2011. Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-
o-pewnej-tajemnej-wiezy  
61

 Pamiętać należy też o tym, że Protasiuk porozumiewał się z „wieżami” Siewiernego w dn. 7-04-2010 – cała zaś załoga (z 
dn. 10-04) odbywała w styczniu (2010) arcydługi lot na Haiti i z powrotem. 

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
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Załoga PLF 101 ani nie prosi o pozwolenie na lądowanie (tak jak to czyniła załoga PLF 031: razrieszitie 

zachod na posadku): 

 

ani nie kwituje (po komunikacie Plusnina) „warunkowego” podchodzenia, jak pilot „Frołowa”: 

 

Wedle zaś ustaleń „komisji płk. Latkowskiego” Protasiuk informuje wtedy (po słowach Plusnina 

Lądowanie warunkowo etc.), tj. o godz. 8:39:45 (pol. czasu) załogę, że zniżają się po glisadzie w 
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kierunku bliższej radiolatarni – choć (oficjalnie) nie minęli jeszcze dalszej. Chwilę później do tej dalszej 

– zgodnie z wypowiedzią „kontrolera” – się zbliżają, ale ten ostatni ocenia dystans na 6 km, a 

Dowódca PLF 101 na 4 km. „Wieża” przechodzi nad tą odpowiedzią do porządku dziennego i po 

kilkunastu sekundach „kontroler” stwierdza, jakby nigdy nic, że samolot osiąga odległość 4 km od 

progu pasa. Na to zaś PLF 101 ma odpowiedzieć Na kursie i ścieżce – co trudno uznać za 

potwierdzenie dystansu 4 km. Załoga nie potwierdza też komunikatu o dystansie 3 km. Plusnin w 

końcu poleca włączenie reflektorów, tak jakby w żaden sposób z okien „wieży” nie widział 

zbliżającego się (i mającego być już gdzieś między 3-cim a 2-gim kilometrem w odległości od lotniska) 

statku powietrznego, natomiast ze strony PLF 101 ma paść zapewnienie, iż reflektory są włączone. I 

na tym się „konwersacja” kończy, jak wiemy ze „stenogramów”. 

 

Wg wizualizacji KBWLLP, jak widać wyżej na infografice, komunikat Plusnina ma pojawiać się w 

momencie, gdy „samolot” znajduje się w odległości 3 km od wschodniego progu pasa - ale w sytuacji, 

w której generalnie wypowiedzi na linii „wieże”-załoga semantycznie się mijają, a nie zazębiają, to 

jest to z pewnością założenie na wyrost. Po drugie, jeśliby spojrzeć do „stenogramów szympansów”, 

to wcale nie jest przesądzone, że ów komunikat o „farach” adresowany jest właśnie do załogi PLF 

10162, a nie np. do obsługi APM-ów, które też nie wiadomo, gdzie dokładnie są ulokowane i czy w 

ogóle są uruchomione na czas „przylotu Polaka”. Przypomnę zresztą, że w przypadku (podejścia do 

lądowania) „Wosztyla”, czyli PLF 031, Plusnin ma wypowiedzieć komendę Fary wkljuczitie już po 4. 

kilometrze: 

                                                           
62

 Ktoś może powiedzieć, że przecież komunikat Plusnina słyszalny jest w kokpicie PLF 101 (vide CVR-1) – ale w tymże 
kokpicie słyszalne są także komunikaty niekierowane do załogi „prezydenckiego tupolewa”.   
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Co więcej, Plusnin pyta też załogę jaka-40 (po komunikacie o odległości 1 km), czy widzi pas startowy, 

a nie otrzymawszy odpowiedzi, poleca już po kilku sekundach odejść na drugi krąg (czego PLF 031 nie 

wykona): 

 

Podobnie Plusnin po komunikacie „1 na kursie, ścieżce” (przy pierwszym nieudanym podejściu) pyta 

pilota „Frołowa”, czy ten widzi (pas lub światła), a nie usłyszawszy potwierdzenia, nakazuje po paru 

sekundach odejście na drugi krąg: 

 

W przypadku PLF 101 brak komunikacji (jak też dotychczasowa: dość szczątkowa) z załogą nie jest 

powodem do niepokoju na „wieży” (w takich a nie innych warunkach atmosferycznych). Ta zresztą 

ani razu nie powiadamia PLF 101, iż echo samolotu zanika na radarach63.    

                                                           
63

 Ten zarzut stawia KBWLLP, wymieniając grzechy główne „kontrolerów” („raport końcowy”, s. 270): Zdaniem Komisji, 

błędy KSL [„kierownika strefy lądowania” – przyp. F.Y.M.] i odstępstwa od zasad zabezpieczania podejść do lądowania z 

wykorzystaniem radiolokatora polegały na: 1) informowaniu załogi o prawidłowym położeniu samolotu „na kursie i ścieżce”, 
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Przypominam to wszystko, byśmy mieli świadomość, z jak nie tyle nieprawdopodobną, co zgoła 

nierealną, sytuacją mamy tu do czynienia – i jak dialog załoga-„wieże” nie pasuje do oficjalnej 

„trajektorii” (a la Amielin & Co.) i „końcóweczki”.  

 

[po wypowiedzi Wkljucziony i braku jakichkolwiek następnych komunikatów przez pół minuty Plusnin pyta: Ile można 

czekać? (Skolko żdat’?), a wywoływać PLF 101 zaczyna on dopiero o 8:41:18 – przy czym jak widać powyżej, jakieś 

„anonimowe” odpowiedzi/odzewy się na falach UKF pojawiają, jako „niezr.”] 

 

                                                                                                                                                                                     
gdy jego pozycja względem osi DS. [„drogi startowej” – przyp. F.Y.M.] i ścieżki wykraczała poza strefy dopuszczalnych 

odchyleń; 2) przekazywaniu informacji o odległości do progu DS 26 z wyprzedzeniem około 500-600 m; 3) braku reakcji przez 

10 s na kontynuowanie zniżania przez załogę samolotu poza zakresem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia (-30’). 4) 

spóźnionym wydaniu załodze samolotu Tu-154M komendy „Горизонт, сто один” („Horyzont, 101”). W sytuacji gdy KSL w 

trakcie końcowego podejścia do lądowania miał problemy z obserwacją samolotu na wskaźniku ścieżki lub kursu, 

powinien o tym natychmiast poinformować załogę samolotu. Informowanie przez KSL załogi samolotu Tu-154M o 

prawidłowej pozycji samolotu „na kursie, na ścieżce” niezgodnie z rzeczywistym położeniem mogło utwierdzać załogę o 

prawidłowym wykonywaniu podejścia i właściwej trajektorii lotu. 
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Ale to nie koniec. Własną, a więc i nieoficjalną, wersję „trajektorii” wypracowali przecież eksperci ZP; 

wśród nich wspomniany już w jednym z przypisów, Nowaczyk, twierdzący na I KS (październik 2012) 

m.in. że:   

  

 

Do ustalenia poszczególnych „punktów” końcowego przelotu (przypisywanego PLF 101) Nowaczyk 

wybrał współrzędne GPS64 mające wyznaczać poszczególne lokalizacje/pozycje „prezydenckiego 

tupolewa” – „trajektorię” więc odtworzył na gruncie „danych TAWS-a” oraz „danych FMS-a” (chodzi 

o pozycję „samolotu” podczas słynnego „zamrożenia pamięci” komputera pokładowego, o którym to 

„zamrożeniu” dowiedzieliśmy się oficjalnie po raz pierwszy z „raportu MAK” w styczniu 2011).  

                                                           
64

 Jak sam Nowaczyk zaznacza w swej prezentacji: Dane z systemu GPS pokazują w rzeczywistości nie położenie np. środka 
geometrycznego samolotu tylko położenie anteny GPS, czyli położenie górnej powierzchni kadłuba tuż za kabiną pilotów. 
Wysokość wskazywana przez radiowysokościomierz zależy od jego kalibracji i typowo powinna odpowiadać odległości od 
wysuniętego podwozia do najwyższego punktu znajdującego się pod samolotem (będącego w stożku pomiaru 
radiowysokościomierza) (por. http://www.youtube.com/watch?v=8P4uw_vbxZM 31’19’’). Nie ma więc tu mowy o takiej 
sytuacji, w której „dane GPS-a” są uzyskane z czyjegoś przelotu mającego uwiarygodnić znalezienie się PLF 101 w okolicy 
brzozy, a następnie polanki samosiejek. Nowaczyk podaje też, że kontaktował się z UASC, ale nie uzyskał odpowiedzi na 
pytanie, jaka jest dokładność wyznaczania tej pozycji, a więc na ile precyzyjne są dane GPS-a pochodzące z TAWS-a (od 
11‘47‘’), do ustalenia tego bowiem konieczna jest wiedza o wersji danego TAWS-a oraz o ostatniej aktualizacji programu. 
Jeśli zaś tą (podstawową, co tu dużo kryć) wiedzą nie dysponował UASC, to czy mógł ją posiąść Nowaczyk? Jak już zresztą 
wspominałem w poprzednich częściach mojego opracowania, kwestia tego, w jaki sposób był certyfikowany TAWS (po jego 
zainstalowaniu na pokładzie PLF 101) nie jest w oficjalnej dokumentacji katastrofologicznej wyjaśniona. 

http://www.youtube.com/watch?v=8P4uw_vbxZM
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[w CVR-2 o 8:10:27 pojawia się ze znakiem zapytania wypowiedź przypisywana „Ziętasowi”: GPS-a wyłączam – ani w CVR-1 

(tu jako Potwierdzam), ani w CVR-3 (tu jako GPS-a(?)...) nie występuje ona w tej formie] 

 

Nie wchodząc w szczegóły65, Nowaczyk połączył „punkty TAWS-a” (tworzące pewien prosty odcinek 

#36-#38) oraz „punkt FMS-a” i naniósł je na zdjęcia satelitarne w ramach swej rekonstrukcji 

„końcóweczki”. W tym więc sensie ekspert ZP odrzucił „dane dendrologiczne”, na jakich swoją 

„trajektorię” opracował Amielin, a za nim „MAK” oraz KBWLLP. Uwzględnił jednak częściowo „dane 

ATM-QAR” (częściowo, podkreślam, bo wśród „danych” tego rejestratora, jak już zaznaczałem w 

moich analizach, pojawia się: zderzenie z przeszkodą terenową – duża brzoza66), a z nich tę 

informację, że do godz. 8:40:59,5 system rejestracji parametrów nie zarejestrował żadnej informacji 

świadczącej o niesprawności jakiegokolwiek systemu lub urządzenia samolotu67. Nowaczyk stwierdził, 

iż samolot do punktu, który daje się wyznaczyć w momencie TAWS #38, leciał po prostej i wznosił się, 

a następnie (właśnie w #38) nastąpiło coś, co wpłynęło na gwałtowny skręt PLF 101 (ów skręt zaś 

wyznaczony jest przez połączenie #38 z „punktem” FMS-a).  Nie trzeba więc szerzej wyjaśniać, iż 

ekspert ZP uznał „dane lokalizacyjne/pozycyjne” za poniekąd absolutne68, tymczasem, jak wskazywał 

                                                           
65

 Dostępne w prezentacji Nowaczyka z I KS.  
66

 Zał. 4, s. 618: 08:40:59.375 – gwałtowny przyrost przeciążenia pionowego PRZECPION zmienia się od 1.38[g] do 0.88[g], 
WYSRADIO=6.2[m], KURSMAGN=260[deg], zderzenie z przeszkodą terenową – duża brzoza. Rozpoznanie przez ATM-QAR 
dużej brzozy świadczy bez wątpienia o wyjątkowej czułości i spostrzegawczości tego urządzenia – niewykluczone, że mamy 
w tym wypadku do czynienia ze sztuczną inteligencją, taką w wojskowym umundurowaniu. Mimo to Nowaczyk, sam 
wykpiwając istnienie „czujników zderzenia z brzozą” na pokładzie samolotu, dane o uszkodzeniu skrzydła bierze na serio, 
tylko nadaje im swoją „zamachową” interpretację, jak wiemy. 
67

 http://www.youtube.com/watch?v=8P4uw_vbxZM 31’19’’ 
68

 Co jest o tyle dziwne, bo przecież śledczy szkoły Macierewicza, a więc L. Misiak i G. Wierzchołowski, pisali o lutowej 
(2010) awarii odbiorników GPS na pokładzie tupolewa. Pisali o niej zarówno w Smoleńsk. Kulisy katastrofy (spec. wyd. 
Nowego Państwa 3/2011, na s. 13-14), jak i w Musieli zginąć (s. 106) (wcześniej zaś sprawę nagłaśniali w swej książce K. 
Galimski i K. Nisztor (Kto naprawdę ich zabił?, s. 31)). Misiak z Wierzchołowskim: zauważonych na tej samej trasie [Kraków-
Warszawa – przyp. F.Y.M.] i tego samego dnia [28-02-2010 – przyp. F.Y.M.] przerw we wskazaniach odbiorników GPS-1 I 
GPS-2 nie można zlekceważyć. Zdaniem pilota Grzegorza Pietruczuka powodem tych przerw mogła być praca radiostacji 
ratowniczych ARM zamontowanych przez Rosjan podczas prac remontowych w Samarze. Według naszych informatorów, 
Pietruczuk zeznał w prokuraturze, że „zakłóceni[a] pracy GPS-1 i GPS-2 mogą mieć bardzo duże znaczenie w nawigowaniu 
przy podejściu do lądowania”  (NP, 3/2011, s. 13-14).  

http://www.youtube.com/watch?v=8P4uw_vbxZM
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choćby bloger Polaczok, położenie związane z „lądowaniem” odnotowanym przez TAWS mogło być 

przesunięte w (lokalnej, smoleńskiej) przestrzeni wstecz, nie przed ul. Kutuzowa, jak chce Nowaczyk, 

a przed ul. Gubienki (poniżej obszar między A a B)69: 

 

A może na rozległą polanę (przy BRL), o której już wspominałem w niniejszym opracowaniu? 

 

                                                           
69

 Jak pisał Polaczok (odnosząc się do ilustracji powyżej): Mówiłem o algorytmach w TAWS gdyż jest prawdopodobne, że 
obliczenia dokonuje on co 1 sek zaś alarmy takie jak w #38 pochodzą od zjawisk, które wymuszają alarmy priorytetowe. 
Przyjmując założenie, że alarm #38 został wzbudzony dokładnie w danym punkcie (1) oraz obliczenia dokonywane są co 1 
sek, jest taka możliwość iż pozycja Terr Conflict była obliczana na podstawie pozycji samolotu znajdującego się w obszarach 
A i B. Innymi słowy Terr Conflict był obliczany w czasie nie mniejszym niż jedna sekunda od wystąpienia alarmu #38. 
Pomiędzy brzozą a okolicami Gubienki jest ok. 70 m od tego miejsca dalej do #38 też jest ok. 70m. Stąd wyciąganie wniosku, 
że w #38 leciał prosto jest nieuprawnione. Gdyby algorytm obliczania był inny niż co 1 sekundę np. w formie gęstszego 
próbkowania i obliczania na podstawie danych wcześniej zapisanych w tablicy, wówczas można by domniemywać iż leciał 
prosto w #38. Ponieważ TAWS przeznaczony jest nie do rejestrowania danych tylko do ostrzegania o możliwości konfliktu z 
maksymalnym wyprzedzeniem, nie jest celowym obliczanie co jedną milisekundę pewnych parametrów. Latająca stu tonowa 
krowa nie zmienia swojego położenia w sposób nieciągły, zaś człowiek nie potrzebuje szybszej podpowiedzi niż z 
dokładnością jednej sekundy. Szybciej podpowiada tylko św. Piotr (http://ae911truthorg.salon24.pl/508258,taws-38-
miejsce-zbrodni#comment_7674671). 

http://ae911truthorg.salon24.pl/508258,taws-38-miejsce-zbrodni#comment_7674671
http://ae911truthorg.salon24.pl/508258,taws-38-miejsce-zbrodni#comment_7674671
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Podstawą analiz Nowaczyka stanowił „alert log” o lądowaniu oraz ostatnia informacja pochodząca z 

komputera pokładowego, jakoby (w momencie „zamrożenia pamięci FMS-a”) samolot znajdował się 

15 m nad ziemią. Podczas swego wystąpienia ekspert ZP wskazywał na rozmaite, że się tak wyrażę, 

osobliwości „punktu #38” (8’48’’):  

W tym zapisie [TAWS-a – przyp. F.Y.M.] jest – co jest szczególnego w tym zapisie? (…) w tym 

momencie zapisana została wysokość baryczna ponad 30 metrów nad ziemią i zapisana została 

wysokość radiowa 12 metrów nad ziemią. Jak się uruchamia ten zapis? Ten zapis uruchamia się 

w momencie kontaktu samolotu z ziemią. To jest czujnik, który zamieszczony jest w goleni 

podwozia i czujnik stykowy. (…) To zetknięcie powoduje bardzo duża siła. I pytanie – 12 m to 

są wierzchołki drzew. 30 m rzecz zupełnie niemożliwa – a tu się uruchamia zapis lądowania 

samolotu.  

Jak zaś wiemy z innych wystąpień i Nowaczyka, i innych wybitnych uczonych związanych z ZP, z tego 

zestawu danych wybrano te (dane) dotyczące wysokości – odrzucono zaś te (dane) dotyczące 

lądowania – i tym ostatnim nadano interpretację „wybuchową”. Biorąc pod uwagę parametry 

związane z wysokością, lądowanie uznano za niemożliwe – w czym (mimowolnie)… zgodzono się z 

KBWLLP (a ściślej z „komisją Laska”), która, jak już pisałem, „alert log #38” uznała za związany z 

uszkodzeniem czujnika goleni podwozia w wyniku zderzenia z drzewami70. W ten oto zagadkowy 

sposób zbiegły się trajektorie badawcze katastrofologów z „MAK”-u, KBWLLP i ZP.  

 

Trudno zresztą oczekiwać, by ta sama metoda selektywnego podejścia do danych, nie przyniosła 

podobnego efektu w postaci połowicznego rozwiązania problemu. Być może posiłkowano się logiką 

                                                           
70

 Por. wyjaśnienia na: http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi: Zarejestrowane w tym punkcie zdarzenie, 
określone przez system TAWS jako „lądowanie”, jest efektem błędnego sygnału, spowodowanego uszkodzeniem czujnika 
obciążenia (na zdjęciu), umieszczonego na goleni podwozia, w wyniku zderzenia z drzewami. Nastąpiło to  już w 
niesterowanej fazie lotu ku ziemi i nie miało wpływu na zaistnienie wypadku ani na jego skutki.  

http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi
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rozumowania tego typu, że jeśliby zaszło lądowanie (jak głosi „log”), to samolot nie mógłby się 

znajdować kilkanaście/kilkadziesiąt nad ziemią. Jeśliby zaś znajdował się nad ziemią, to nie mogłoby 

zajść lądowanie (tylko np. „zderzenie z masywem leśnym” ewentualnie „eksplozja w przestworzach”).  

 

http://freeyourmind.salon24.pl/570017,ten-sam-lot  

 

A czy ów statek powietrzny (gdyby pełnił rolę dublera PLF 101) nie mógłby się znajdować nad ziemią 

na wysokości kilkunastu metrów i wykonywać manewr odejścia na drugi krąg – kilkaset metrów 

przed lotniskiem Siewiernyj, skoro w „raporcie MAK” można przeczytać (s. 110), iż taki manewr 

odejścia - przy odpowiedniej prędkości zniżania - jest możliwy do wykonania nawet z poziomu kilku 

metrów nad ziemią?   

 

http://freeyourmind.salon24.pl/570017,ten-sam-lot
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Dziwnych danych na „styku” TAWS-a i FMS-a jest jednak o wiele więcej niż tylko ta oznaczająca 

lądowanie. Choć i ta ostatnia wiadomość jest warta uwagi, albowiem TAWS odnotowuje owo 

„lądowanie” 3 sekundy przed „zamrożeniem” FMS-a: 

 

czemu więc w komputerze pokładowym – skonfigurowanym z TAWS-em – ta informacja się nie 

zapisała? 

 

 

[na wizualizacji powyżej, jak widać, czas wyłączenia się FMS-a podany jest, nie wiedzieć, czemu, jako 8:41:08,0 a #38 jako 

8:41:05,0
71

] 

                                                           
71

 W Białej Księdze ZP zaś (s. 166) podane jest za „raportem MAK” (por. s. 119): Zanik zasilania FMS („zamrożenie pamięci”) 
nastąpiło o 10:41:05, na wysokości barometrycznej skorygowanej do poziomu lotniska na wysokości około 15 metrów, 
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To nie koniec zagadek, jeśli chodzi o „dane TAWS-a”72. Cztery „alert logi” (od #34 do #37), które 

związane są z niebezpiecznym zbliżaniem się „samolotu” do ziemi, zawierają powtarzającą się 

informację o pasie 11 na lotnisku EPWA, z którego to pasa (Origin Runway) miał „samolot” wylecieć i 

przylecieć w okolice smoleńskiego Siewernego – atoli w „raporcie końcowym” KBWLLP jest wyraźnie, 

jednoznacznie podane, iż PLF 101 miał odlot z pasa 29 na Okęciu: 

 

Poniżej fragmenty „alert logów”, o które chodzi, w których powtarza się oznaczenie W11: 

 

                                                                                                                                                                                     
prędkości podróżnej 145 węzłów (~270 km/h), w punkcie o współrzędnych 54°49,483’ szerokości północnej [i 32°03.161’+ 
długości wschodniej. Skąd się biorą tego rodzaju przesunięcia w „danych czasowych”, jak na wizualizacji? Rzecz jasna z 
potrzeby „synchronizacji” poszczególnych „danych”. W smoleńskich badaniach katastrofologicznych jest to procedura 
nagminnie stosowana przez wszystkie „grupy ekspertów”, a zapoczątkowana, co zrozumiałe, przez moskiewskich uczonych-
pionierów, którzy podając parametry czasowe rejestracji przez TAWS „ostrzegawczych zdarzeń”, dodali trzy sekundy, by 
uzyskać „zbieżność” z tym, co zarejestrował FDR i CVR („raport MAK”, s. 118): Ostrzegawcze zdarzenia były zarejestrowane 
o 10:40:06, 10:40:32, 10:40:39, 10:40:46 [rus. czasu, naturalnie – przyp. F.Y.M. I tu także przypis 25 mówiący o 
„synchronizacji”: z uwzględnieniem różnicy strefy czasowej, dodatkowo, do czasu TAWS były dodane trzy sekundy dla 
synchronizacji z czasem pokładowego rejestratora parametrów] i są zbieżne z rejestracją tych zdarzeń przez pokładowe 
rejestratory parametryczny i dźwiękowy. „Alert log #38” zostaje w „raporcie MAK” pominięty. 
72

 Wszystkich zresztą nawet nie próbuję omówić, gdyż wskazywali na nie z powodzeniem inni blogerzy, jak maxoo czy piko. 
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Czy zatem jest to faktycznie zapis związany z PLF 101 i 10-tym Kwietnia? Czy może z jakimś innym 

rządowym tupolewem, który mógłby dokonać przelotu z EPWA w stronę XUBS, by zostały wgrane 

takie dane? Takim np. jak ten Tu-154M jeszcze pod koniec marca (2010) przebywający na Okęciu 

(ilustr. poniżej)? 
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Pod względem oznaczenia pasa startowego „alert logi” #34-#37 różnią się od tego „alert loga”, który 

dotyczy lądowania (poniżej), gdzie brakuje jakichkolwiek namiarów na „orginin runway” (a więc ani 

W29, jak wynikałoby z ustaleń KBWLLP, ani W11, jak w „logach” wyżej): 

 

Ale również różnią się od tego „loga” (#33) dotyczącego startu:  

 

gdzie nie tylko nie jest podane W11 (jak w „logach” #34-#37) jako „Origin Runway”, lecz także TAWS 

odnotowuje jako „Flight Phase”: APPROACH, jakby „samolot” podchodził do lądowania zaraz po 

starcie73 - i widnieje też tu „Destination Runway” jako W29.  

 

[ciakawostka: zdjęcie sat. z 10-04 z godz. 8.45 pol. czasu – Zał. 6 do „raportu Millera”, s. 24] 

                                                           
73

 Por. http://piko.salon24.pl/567425,taws-33-ostatnie-starcie-i-knockout oraz 
http://maxoo.salon24.pl/346854,niezgodnosc-parametrow-miedzy-taws-fms-a-atm  

http://piko.salon24.pl/567425,taws-33-ostatnie-starcie-i-knockout
http://maxoo.salon24.pl/346854,niezgodnosc-parametrow-miedzy-taws-fms-a-atm
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Rozbieżności rozbieżnościami; czy daje się jednak zauważyć coś, co łączy wszystkie „alert logi” 

opublikowane w Zał. 4 do „raportu Millera”? Tak, jest coś takiego – o czym za chwilę, musimy 

bowiem wcześniej sięgnąć na moment do „instrukcji obsługi”. W opisie funkcjonowania TAWS-a, 

dołączonym przez UASC do „raportu związanego z ekstrakcją danych”, podane jest, iż opcja „Flight 

Plan Adherence” jest aktywna („1”, „TRUE”), gdy do FMS-a wprowadzony jest plan lotu oraz 

określone są (w danej fazie lotu, jak można sądzić) punkty nawigacyjne „FROM” oraz „TO” (tzn. punkt 

„FROM” to nie jest tzw. GAP, czyli „puste miejsce”, w które dopiero mają być wprowadzone przez 

system dane pobrane po najświeższym zaktualizowaniu bazy74): 

 

 

Wszystkie „logi” TAWS-a (od #34 do #38), co nietrudno sprawdzić, zgodnie sygnalizują, jakby do 

komputera nie był wprowadzony plan lotu „Flight Plan Adherence: 0” (ewentualnie: „FALSE”)75 

                                                           
74 

Jak piszą autorzy „raportu UASC” a propos danych FMS-a typu „GAP” właśnie (Zał. 4, s. 500): Many of the routes contain 
one or more "*GAP*". A *GAP* indicates that the route was originally defined with a waypoint, procedure, or airway from 
the navigation database, and that item is not included in a subsequent database cycle. The FMS automatically substitutes a 
*GAP* for missing items when it updates the route database for a newly activated navigation database cycle. 
75

 Przypomnę za „raportem Millera” (s. 220) fragment, gdzie jest mowa o tym, że jakiś (modyfikowany po drodze) plan lotu 
wedle określonych punktów nawigacyjnych był wprowadzony do FMS-a: Po przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 
zmienił kurs na 050, a dowódca statku powietrznego zgłosił się zgodnie z poleceniem MOSKWA KONTROLA na łączność z 
KORSAŻEM, przekazując, że wykonuje lot z kursem na dalszą radiolatarnię i zniża się do 3600 metrów. Analiza zachowanych 
danych FMS wskazuje, że załoga już wcześniej zaprogramowała taką trasę (od punktu ASKIL do DRL1), co było sprzeczne 
ze złożonym wcześniej planem lotu oraz otrzymywanymi poleceniami z organów ruchu lotniczego. Radiolatarnia ta nie 
pracowała, ponieważ została wyłączona z eksploatacji. ATC nie wydało zgody na zmianę trasy, więc działanie załogi było 
naruszeniem przepisów lotniczych. Po drugie „raport MAK” jednoznacznie stwierdza na s. 118, a propos TAWS-a, iż: System 
otrzymywał dane o pozycji i inne dane nawigacyjne z komputerów systemu FMS UNS–1D. Informacja o rzeczywistej 
wysokości lotu przychodziła od radiowysokościomierzy RW–5. System sygnałów aerometrycznych samolotu był źródłem 
danych „powietrznych”. System był skonfigurowany do wyświetlania ukształtowania terenu na ekranie MFD-640. 
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Natomiast komputer pokładowy, którego „dane” tak skutecznie „wyekstrahowali” eksperci z UASC, 

zawiera informacje o wprowadzonym planie lotu i jego (planu) poszczególnych stadiach („Leg 

number 19”, „Leg number 20”): 
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Co znowu kłóci się z danymi TAWS-a, zwłaszcza z ostatniego „alert loga”, w którym punkt 

nawigacyjny poprzedzający XUBS (tu: „From Leg”) nie jest określony, tzn. zamiast jego nazwy 

(powyżej w tabeli jest to „DRL”, czyli oznaczenie dalszej wschodniej NDB) są trzy znaki zapytania: 

 

a przecież „DRL” widnieje w tabeli z bazą danych dot. punktów nawigacyjnych (Zał. 4, s. 500): 
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Różnice między TAWS-em a FMS-em pojawiają się także na poziomie danych dotyczących prędkości 

„samolotu” (w podobnym przedziale czasu „końcóweczki”) 

 

 

Ponadto w CVR-1 o godz. 8:40:50 drugi pilot ma mówić Odchodzimy – ale TAWS w „alert logu” #38 

(zapisanym 9 sekund później) nie odnotowuje uruchomienia procedury Go Around: 
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Zdaniem „ZNE” (Zbrodnia smoleńska, s. 434) samo to zresztą, iż w kokpicie pojawiły się wypowiedzi 

pilotów o decyzji odejścia, świadczyć może, że do zejścia poniżej wysokości decyzji nie mogło dojść: 
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Podobnie (tj. o tym, że załoga PLF 101 nie mogła samowolnie zejść poniżej 100m) twierdzili piloci 

analizujący CVR-1 dla Naszego Dziennika (czerwiec 2010): 

Czy załoga Tu-154 M mogła zejść poniżej pułapu decyzji ustalonej na 100 metrów? - Rosjanie zdają się 

ukrywać fakt, że wyklucza to instrukcja obsługi autopilota (system zarządzania lotem - Flight Managing 

System typu Universal Avionics UNS-1D) - twierdzą piloci, z którymi rozmawiał "Nasz Dziennik". Załoga 

ustawia (co znajduje odzwierciedlenie w stenogramie) tzw. wysokość docelową na 100 metrów. Poniżej 

tej wysokości autopilot nie zejdzie - zauważają specjaliści. Ze stenogramu nie wynika, jakie funkcje miał 

ustawione autopilot. Instrukcja obsługi samolotu Tu-154M zakłada, że po uzyskaniu wysokości docelowej 

kapitan ma 3,5 s na podjęcie decyzji o ewentualnym lądowaniu. Przy czym może się na to zdecydować 

jedynie po tzw. zobaczeniu ziemi. - Jeżeli to nastąpi, przechodzi się na sterowanie ręczne. Jeśli zaś nie, 

należy wcisnąć przycisk "odejście", co spowoduje zadanie przez autopilota startowego 

(maksymalnego) obrotu silników i wzniesienie na wysokość 500 metrów. Nie nastąpiło wyłączenie 

autopilota, a więc "chęć" lądowania można wykluczyć - twierdzą nasi rozmówcy. Tezy, jakoby do 

katastrofy przyczyniła się brawura i nierozeznanie sytuacji, są nieuzasadnione. O tym, że załoga 

tupolewa brała pod uwagę jedynie bezpieczne i przepisowe lądowanie, świadczy komenda kapitana 

Arkadiusza Protasiuka: "Podchodzimy do lądowania. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w 

automacie" (10:32:55,8). Kapitan po raz kolejny zaznacza, że w razie nieudanego podejścia odejdą w 

automacie. Nie mówi zaś: "W razie nieudanego podejścia kontynuujemy w automacie na bliższą i 

szukamy APM-ów", co jest warunkiem prawdziwości wersji oficjalnej - podkreślają eksperci. Dodatkowo 

już wcześniej, bo o godz. 10:17:40, dowódca mówił: "Nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo, czy 

wylądujemy", co świadczy o tym, że załoga wykluczała lądowanie w ryzykownych warunkach. Pilot 

sprawdza ilość paliwa, rozważając możliwość lądowania na lotnisku zapasowym
76. 

                                                           
76

 http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-
sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego Z kolei wg „raportu MAK” Dowódca PLF 101 nie 
przerwał zniżania ani na wysokości 100 m, ani na 60 metrach (s. 111):  
Dowódca statku powietrznego nie wykonał najważniejszej czynności - nie przerwał zniżania i nie odszedł na drugi krąg przy 
osiągnięciu minimalnej wysokości zniżenia 100m w warunkach braku widzialności pasa startowego i jego punktów 
orientacyjnych. Odejście na drugi krąg również nie zostało wykonane po zadziałaniu sygnału wysokości podjęcia decyzji, przy 
osiągnięciu wysokości wg radiowysokościomierza 60 m. Por. też „raport Millera” s. 228-229: Analizując moment, w którym 
dowódca statku powietrznego o godz. 6:40:52 [UTC – przyp. F.Y.M.] powiedział: „Odchodzimy na drugie”, trzeba przywołać 
sekwencję komend i zmian wysokości. O godz. 6:40:45 nawigator zgłosił „sto”. Sześć sekund później ponownie powiedział 
„sto”. Informacja o braku zmiany wysokości w tak długim czasie musiała stanowić problem dla pilota lecącego, co 
spowodowało podjęcie decyzji o zwiększeniu prędkości zniżania.  
Decyzja dowódcy samolotu „odchodzimy na drugie” została podjęta po słowach Dowódcy Sił Powietrznych „nic nie widać” 
równocześnie z powtórnym wypowiedzeniem przez nawigatora słowa „sto”. Miało to miejsce 1696 m od progu pasa, na 
wysokości 91 m nad terenem, a 39 metrów nad poziomem lotniska. Po tej komendzie nie została zainicjowana procedura 
odejścia. Pierwszą reakcję pilota lecącego zarejestrował rejestrator parametrów w momencie rozpoczęcia sygnalizacji przez 
RW osiągnięcia wysokości alarmowej. Było to o godz. 6:40:54 w odległości 1538 m od progu pasa, na wysokości 66 m nad 
terenem, a 23 m nad poziomem lotniska. W tym samym momencie w zapisie rejestratora widać reakcję pilota polegającą na 
ruchu sterownicy samolotu w kierunku „na siebie”131, przy stale włączonym kanale podłużnym ABSU. Zabrakło jednak 
jakiejkolwiek komendy i działań odnoszących się do tej sytuacji. Zdecydowana reakcja pilota polegająca na odłączeniu 
kanału podłużnego ABSU (autopilota) poprzez jego przesilenie miała miejsce o godz. 6:40:57,5 – na wysokości 28 m RW, 
1265 m od progu pasa, na wysokości 2 m nad poziomem lotniska. W dalszym ciągu brakowało komendy dowódcy 
potwierdzającej jego czynności. Sekundę później, o godz. 6:40:58.5 nastąpiło zwiększenie ciągu oraz zdecydowane 
ściągnięcie wolantu na siebie. Zdarzyło się to 1187 m od progu pasa, na wysokości 16 m RW i na wysokości 5 m poniżej 
poziomu lotniska. Nastąpiło to 5 s po komendzie „odchodzimy” i 3,5 s po alarmie RW. Zbyt mała wysokość i uderzenie w 
drzewo o godz. 6:41:02,8 (855 m od progu pasa, na wysokości 1,1 m nad poziomem lotniska) spowodowały, że manewr 
zainicjowanego odejścia na drugi krąg był nieskuteczny i zakończył się uderzeniem w ziemię o godz. 6:41:07,5 w odległości 
534 m od progu DS 26. 

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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[fragment Regulaminu Lotów cytowanego w „raporcie Millera” – „NZP” tu oznacza „niebezpieczne zjawiska pogody”] 

 

 

Uwagi, s. 17 

 

To jeszcze nie definitywny koniec historii TAWS-a (przypisywanego PLF 101) i jego „oszukiwania”. 

Niby bowiem TAWS #38 to ostatni oficjalny „alert log” systemu ostrzegającego przed zderzeniem z 

ziemią, ale w morzu danych „końcóweczki” pojawia się jeszcze jeden dziwny „sygnał” (o godz. 

8:41:02,5), którego „przyczyna nie może być wyjaśniona jednoznacznie”, jak czytamy w Zał. 4 do 

„raportu Millera”:   
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Tak się bowiem intrygująco składa, iż MSRP, czyli rejestrator parametrów lotu, w jednym z kanałów 

zapisuje zarówno zaburzenia pracy instalacji hydraulicznej, jak i sygnalizację TAWS-a: 

 

Innymi słowy: ten sam sygnał (odnotowany przez FDR) może być generowany przez dwa zupełnie 

różne zdarzenia związane z funkcjonowaniem odmiennych urządzeń pokładowych. Czy to 

unikatowy patent zastosowany w „prezydenckim tupolewie” (oczywiście tym tak skrupulatnie 

badanym po „katastrofie”), czy też powszechnie w lotnictwie stosuje się takie rozwiązanie? 
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Przedziwne rzeczy dzieją się również z prędkością „samolotu”. Jak piszą fachowcy wojskowi z „ZNE”: 

 

Zbrodnia smoleńska, s. 465 

 

„Mały gaz” pojawia się jeszcze parokrotnie w oficjalnej dokumentacji. W CVR-1 „mały gaz” jest 

ustawiany przez pilotów np. o godz. 8.22 (w ofic. narracji, vide CVR-1 poniżej, załoga też jakby 

rozpoczyna zniżanie, nie czekając na polecenie odpowiednich instytucji kontrolnych77) 

                                                           
77

 Piszę jakby, bo jakby i tu badacze nie są zgodni, co do sedna sprawy. „Raport Millera” stwierdza wszak (s. 220): Po 
przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 [UTC – przyp. F.Y.M.] zmienił kurs na 050, a dowódca statku powietrznego 
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i już trzy minuty później, bo o 8:25 

 

Co w obszarze „danych ATM-QAR” w analogicznym przedziale czasowym wygląda tak: 

 
                                                                                                                                                                                     
zgłosił się zgodnie z poleceniem MOSKWA KONTROLA na łączność z KORSAŻEM, przekazując, że wykonuje lot z kursem na 
dalszą radiolatarnię i zniża się do 3600 metrów. Analiza zachowanych danych FMS wskazuje, że załoga już wcześniej 
zaprogramowała taką trasę (od punktu ASKIL do DRL1), co było sprzeczne ze złożonym wcześniej planem lotu oraz 
otrzymywanymi poleceniami z organów ruchu lotniczego. Radiolatarnia ta nie pracowała, ponieważ została wyłączona z 
eksploatacji. ATC nie wydało zgody na zmianę trasy, więc działanie załogi było naruszeniem przepisów lotniczych. Dodać tu 
należy, że samolot nie osiągnął wysokości lotu 3600 m (zgodnie z zezwoleniem). Zniżanie zostało zatrzymane na 
wysokości 3706 m i stan taki trwał od godz. 6:23:49 do 6:25:48 (2 min), mimo że o godz. 6:23:42 dowódca przekazał do 
KORSAŻA informację, że z kursem na dalszą radiolatarnię zniża się do wysokości 3600 m. Brak osiągnięcia nakazanej 
wysokości był kolejnym odstępstwem od zasad ruchu lotniczego i może świadczyć o braku współpracy załogi. 
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Jeśliby ktoś sądził, że załoga tylko wtedy (o 8:22 i o 8:25) mówiła „mały gaz”, a miała na myśli jedynie 

może „zmniejszenie mocy silników” i może FDR/MSRP (ewentualnie ATM-QAR) nie odnotowuje 

takich „drobniejszych” zmian (jak zmniejszanie mocy silników) – to można sobie spojrzeć na s. 617 

Zał. 4 i dane z godz. 8:39/8:40: 

 

kiedy to, wg „raportu MAK” i „raportu Millera”, minimalne obroty mają zostać ustawione przez 

załogę i/lub automat ciągu… po minięciu przez „samolot” dalszej NDB po wschodniej stronie, a więc 

w tym „obszarze narracji”, że się tak wyrażę, w którym zbiegają się rozliczne osobliwości 

„końcóweczki”, obszernie opisywane w poprzednich częściach mojego opracowania, jak i w innych 

tekstach.  

 

 

Za dalszą wschodnią radiolatarnią Siewiernego wszak nic nie dzieje się tak jak powinno i wszystkie 

działania załogi jakby „zmierzają do katastrofy”.  
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W ten sposób jednak docieramy do kwestii „centralnej”, jeśli mowa o „zdarzeniu smoleńskim”, czyli 

do tzw. UCHOD-a, co miał zadziałać, a nie zadziałał. O tym w specjalnym opracowaniu, pt. „Uchod” 

experiment, właśnie.   

 

 

[koniec cz. 3, ostatniej] 

Free Your Mind  
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Suplement do Załącznika TAWS i jego „oszukiwanie”: 

 


