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Mimo  że  grudniowe  (2010)  przesłuchanie  T.  Szczegielniaka  (od  listopada  2010 

niepracującego już w KP, a zajmującego się wcześniej organizacją krajowych prezydenckich 

wylotów,  zaś  w  przypadku  przygotowań  do  10-04,  będącego  podwładnym  K. 

Doraczyńskiej)  już  było  przedmiotem  analiz  w  blogosferze  (jedną  z  ciekawszych 

przeprowadził  mailbox:  http://mailbox.salon24.pl/399601,zeznania-t-szczegielniaka-

rozbior-wysoce-subiektywny), proponuję obecnie powrót do tego posiedzenia ZP, ale już 

tylko  w  paru  najważniejszych  fragmentach  (sporą  część  spisałem  tu: 

http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2,  mijałoby  się  z  celem  więc 

powielanie tej notki). 

Tak  jak  powtórna  analiza  sejmowych  zeznań  S.  Wiśniewskiego,  relacja  Szczegielniaka 

przynosi bowiem wiele dodatkowych informacji dotyczących tego, co się działo na EPWA 

rankiem 10 Kwietnia. Na tym posiedzeniu ZP, dodam, pojawiają się mimochodem wieści o 

tym,  że  „mają  być”  przesłuchani  też  M.  Martynowski  i  M.  Grodzki  (towarzyszący 

Szczegielniakowi na Okęciu tamtego dnia, tj. 10-04), lecz, jak wiemy z historii ZP, do tych 

posiedzeń nie dochodzi (a przynajmniej oficjalnie nic o takich spotkaniach nie wiadomo, a 

tym bardziej o stenogramach dot. tychże posiedzeń). Podobnie zresztą A. Klarkowski jakoś 

nie zazna wyróżnienia w postaci przesłuchania przed obliczem ZP, a miał stać wprost przy 

schodkach  wiodących  do  „prezydenckiego  tupolewa”,  więc  chyba  byłby  nawet  lepszym 

świadkiem od Szczegielniaka, którego zadręcza się na grudniowym spotkaniu pytaniami, 

czy z oddali wytężając wzrok widział wsiadającego Prezydenta, czy nie dowidział i kogo w 
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rezultacie widział jako wsiadającego na końcu. 

Kto jeszcze wierzy w rzetelność prac ZP, niech przynajmniej ten jeden fakt weźmie pod 

uwagę: nieprzesłuchanie Klarkowskiego, Martynowskiego i Grodzkiego, spośród 

(zaledwie paru, bo przecież na pewno osób będących na EPWA wtedy było dużo więcej;  

m.in.  dziennikarze  odlatujący  ponoć  wszyscy  „dziennikarskim  jakiem”)  świadków 

„okęckich”. Trudno to nazwać błędem w sztuce lub niefrasobliwością ZP. Klarkowski, który 

najpierw był w hali odlotów, a potem stał przy schodkach i miał jeszcze zamienić parę słów 

z  ostatnimi  wsiadającymi,  Martynowski  (jak  pisałem  w  Aneksie-3; 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf,  s.  38) 

nawet znalazł się o godz. 7.02 osobiście na pokładzie „prezydenckiego tupolewa” i „zaczął 

troszeczkę panikować”, że poleci na gapę, gdy Prezydent wsiądzie do samolotu; zaś Grodzki 

zrobił to słynne zdjęcie kolumny przed Tu-154M. Każdy z nich miałby więc na pewno wiele 

ZP do opowiedzenia na temat 10 Kwietnia na EPWA, z jakichś jednak względów „komisja  

Macierewicza” się  tymi świadkami nie zajęła.  Tak jak i  wieloma innymi świadkami,  ale 

zostawiamy te sprawy teraz na boku, a wracamy na posiedzenie ze Szczegielniakiem.

Zaczyna się ono dość niezwykłym pytaniem „przewodniczącego”, bo dotyczącym 

nomen  omen uprowadzenia  Delegatów.  Macierewicz  przedstawia  sprawę  w 

kategoriach  pogłoski  (są  różne  teorie), konstruuje  jednak  swoją  wypowiedź  tak,  by 

świadkowi  ułatwić  zeznanie  w  tej  materii  i  rozstrzygnięcie  sprawy  bez  specjalnego 

wgłębiania się. Co warte zaznaczenia, szef ZP dopytuje o uprowadzenie (osób udających się 
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na  katyńskie  uroczystości)  przed  ich przybyciem  na  lotnisko,  nie  zaś  po.  Jak  zaś 

pamiętamy, słynny i tak nagłaśniany właśnie przez Macierewicza, komunikat z 9-04-2010 

dotyczył  uprowadzenia samolotu z lotniska, nie zaś uprowadzenia osób udających się na 

jakieś lotnisko. Niby drobna różnica, a jak wiele zmienia w scenariuszu rekonstruowanych 

wydarzeń. Tak więc Szczegielniak, niemalże jak pątnik w grzebny wór ubrany, bijący się w 

piersi  i  powtarzający  „moja  wina,  moja  wina”  -  uporczywie  na  początku  posiedzenia 

powtarza, że  wszystkich  widział,  wszystkich wsiadających, wszystkim wręczał materiały 

etc. Wszystkich więc widział, co lecieli i polecieli. 

Wszystkich  widział,  choć  nie  wszystkich  obserwował,  jak  dowiemy  się  potem  z 

przesłuchania.  Wszystkich  Szczegielniak  widział,  ale  niektórych  jakby  nie  do 

końca widział lub nie widział w ogóle. Przykładowo, na pytania dotyczące marsz. J. 

Szmajdzińskiego czy prof. J. Kurtyki (czy pierwszy lub drugi przybyli jako ostatni) świadek 

nie  odpowiada  podając  okoliczności,  kiedy  Szmajdzińskiego  i  Kurtykę  widział  przed 

odlotem oraz  w  jakiej  sytuacji  (typu wpinanie  rozetki,  konwersacja  etc.)  –  co  przecież 

byłoby  naturalną  reakcją  na  jakąś  błędną  interpretację  przebiegu  wydarzeń.  Z  kolei 

parlamentarzyści, wiedzeni jakąś wyjątkową ostrożnością, nie dopytują o konkretne osoby 



z „listy”, a ściślej z list „pasażerów” (sprawdzaliśmy na listach, czy..., kto się zgłosił, kto  

się nie zgłosił, powie świadek już w 3 minucie posiedzenia), co pozwoliłoby doprecyzować 

jakich wszystkich odlatujących  ów Szczegielniak mógł widzieć.  I  kiedy dokładnie.  Tych 

wszystkich bowiem, co wsiedli do samolotu będącego zrazu w hangarze, to pewnie świadek 

widział,  lecz  czy  widział  tych  wszystkich,  co  wsiadali  10  Kwietnia  rano  do 

innych, np. wcześniejszych, samolotów? 

Chyba nie. Sam świadek wszak przyznaje, że (mimo że miał być po piątej a potem koryguje 

ciekawie na między piątą a szóstą) nie widział ani roszad z dzienikarzami i jaczkami (jeden 

z jaków jest widoczny za sfotografowanym przez Grodzkiego tupolewem, przypominam), 

ani „próbnego rozruchu silników” (wcześniejszego) tupolewa wyprowadzonego z hangaru. 

Co więcej, Szczegielniak twierdzi, że będąc na lotnisku jako jedną z pierwszych przybyłych 

miał widzieć pos. A. Natalli-Świat i dodaje, że odlatujący z Prezydentem mieli się stawić „na 

szóstą”,  co  nie  jest  prawdą,  jak  wiemy  z  różnych  relacji,  które  wskazywały  na  o  wiele  

wcześniejszą godzinę wylotu właśnie tupolewem – chyba że..., na co właśnie chcę zwrócić 

uwagę  w  tej  notce  –  odlatujący  z  Prezydentem  byli  na  oddzielnej  liście  do  jednego 

tupolewa, a odlatujący tupolewem nie z Prezydentem byli na drugiej liście. To bardzo wiele 

by wyjaśniało z zawiłości okęckich. Dwie listy do dwóch samolotów. Z dwóch samolotów po 

„katastrofie smoleńskiej” zrobił się jeden, natomiast z dwóch list także jedna się zrobiła, po 

wykreśleniu „ocalałych z katastrofy”. Prosta historia i byłaby prosta także dla ZP, gdyby ten 

chciał do niej dotrzeć.  

AM:  (...)  Jak  pan  wie  istnieje  bardzo  dużo,  funkcjonuje  publicznie  bardzo  dużo  

różnorodnych  teorii,  wśród  nich  jest  także  taka  dotyczących  samego  przebiegu,  

powodów i... yyy... związanych z yyy... z tą tragedią. Wśród nich istnieje też taka, która  

twierdzi,  że  mmm...,  że  w ogóle  nie...  wprowadzono do samolotu osób,  które  

mmm..., które leciały, że nastąpiło uprowadzenie aaa... wcześniejsze – no, jak mówię, są  

różnorodne,  różnorodne  yyy...  teorie,  także  te.  Rozumiem,  że  pan był  na  miejscu  na  



lotnisku i może pan zapewnić, że wszyscy wsiedli do samolotu?

Brawurowy  początek  przesłuchania  świadka,  trzeba  przyznać.  Szczegielniak  właściwie 

powienien  odpowiedzieć:  potwierdzam  wszystko  to,  co  pan  przewodniczący  chce,  by 

zostało  potwierdzone  –  i  sprawa  byłaby  zamknięta.  Nie  ułatwiając  sobie  jednak  tak 

zadania, przyjrzyjmy się tej sterującej wystąpieniem świadka (podobnie było w przypadku 

wprowadzenia  do  sejmowych  zeznań  Wiśniewskiego,  jak  zaznaczałem  w  Elementarzu 

smoleńskim;  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf; 

s. 31) wypowiedzi Macierewicza. Skąd mogła się wziąć taka (niewykluczone, że pochodząca 

z samego Okęcia) pogłoska o niewprowadzeniu do samolotu osób, które leciały? 

Czy nie stąd, że osoby te wprowadzano do samolotu w hangarze (a nie prowadzono ich z 

terminalu), w tym zresztą hangarze, w którym na dodatek obsługą tychże osób zajmował 

się  m.in.  Szczegielniak? Jeśliby  tak  było  to  kolejne  „libretto”  (analogiczne  jak  to  do 

sejmowej operetki moonwalkera) szefa ZP byłoby całkiem zmyślnie skonstruowane – 

pozwalałoby świadkowi odpowiedzieć w taki sposób, by zarazem jakąś prawdę 

przekazywał, a jakąś ukrywał.  Nowe kłamstwa w miejsce  starych? Czemu nie.  Czy 

wszak  w  pracach  ZP  chodzi  o  prawdę?  Jeśli  już  to  o  prawdę  o  dwóch  wybuchach  w 

powietrzu, czyż nie?

Na  czym  przemyślność  tu  polega?  Na  tym,  że  świadek  w  odpowiedzi  nie  musi  się 

przyznawać, że był w hangarze, a jednocześnie może składać relację tak, iż powstaje dzięki 

niej sugestia, że nie było świadka w hangarze – co więcej, że i samego hangaru w użyciu 

tamtego  dnia  na  Okęciu  nie  było.  Hangar  jednak  wyłoni  się  mimochodem  i  może 
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mimowolnie dla uczestników grudniowego posiedzenia ZP, gdy dopytywany właśnie o to, 

co widział na płycie lotniska, Szczegielniak nagle okaże się „niedowidzącym”. Tymczasem 

jeśliby faktycznie był na lotnisku już po piątej, to widziałby cyrk z jakami, a na pewno by o 

nim  cokolwiek  wiedział,  bo  to  wszak  ludzie  z  KP  mieli  decydować  rano  o  roszadach 

związanych z samolotami i dziennikarzami. Istnieje jeszcze taka możliwość, że przybył z 

Doraczyńską  na  EPWA już  po  wylotach „Wosztyla”  oraz  „Stroińskiego”  -  to  się  jednak 

wydaje  mi  bardzo  mało  prawdopodobne.  A  że  zegarek  ma  rozregulowany  (po  piątej, 

między piątą a szóstą), to jest to już przypadłość wielu świadków związanych z 10-04. To 

jest jasne, jakby powiedział Macierewicz.

TS: Tak, byłem na miejscu, na lotnisku...

AM: Na Okęciu, mówię...

TS: Na Okęciu.

AM: ...o lotnisku na Okęciu.

TS:  Tak, na  lotnisku  na  Okęciu.  I  mogę  zaświadczyć,  że  wszyscy  poza  panią  yyy...  

zastępcą gabinetu prezydenta, p. Zofią Kruszczyńską-Gust wsiedli do samolotu. Wsiadł  

również do samolotu yyy... p. Prezydent, co prawda, widzieliśmy to z pewnej oddali z  

terminalu, z jakichś stu metrów yyy... Mówię my, czyli pracownicy KP, którzy byli na  



lotnisku. Widzieliśmy, jak podjeżdża p. Prezydent wraz z obstawą BOR-u do samolotu  

yyy...  i  wsiada  sa...  i  wsiada  do  samolotu.  Jakby  na  potwierdzenie  tego  również,  

ponieważ  zrobiliśmy  zdjęcia...  komórką  blek  bery,  kolega  zrobił,  mamy takie  zdjęcia  

Prezydenta  wsiadającego  do  samolotu,  jak  również  tego  samolotu  przed  wylotem.  

Zresztą one były chyba publikowane w mediach, z tego, co wiem.  

Co jest ciekawe w tej odpowiedzi? Wszyscy i Prezydent – tak najkrócej można ją streścić. O 

wiele  więcej  zresztą  miejsca  poświęca  Szczegielniak  Prezydentowi  i  uwiecznieniu  jego 

wsiadania do tupolewa aniżeli  wszystkim. „Na potwierdzenie tego” wsiadania jest zdjęcie 

zrobione za pomocą blek bery. Ciśnie się więc na usta pytanie: a co z owymi wszystkimi – 

nie udało się ich uwiecznić jakąś komórką jak właśnie wsiadali? Choćby jak wychodzili z 

terminalu?  Albo  choćby  jak  byli  w  terminalu?  Niestety,  na  tej  wypowiedzi  sprawa 

uprowadzenia  się kończy. Macierewicz przejdzie zaraz do kwestii tego, czy Szczegielniak 

rozpoznał Prezydenta, czy nie i kto z tym ostatnim mógł przyjechać, a kto nie. Takie tam 

gonienie króliczka, typowe dla prac ZP.

Tymczasem, zauważmy, nie zostaje sporządzona dokładna rekonstrukacja sytuacji  sprzed 

tego ostatniego wylotu,  jak i  w ogóle sytuacji  z  Okęcia  z  poranka 10-04.  Nikt nie pyta 

Szczegielniaka:  jak to  było  po przybyciu,  co się  po kolei  działo,  kto  w jakiej  kolejności  

przybywał,  z  kim  odbywały  się  rozmowy  etc.  -  wszystko  na  tym  posiedzeniu  ZP 

potraktowane  jest  tak  zdawkowo,  by  przypadkiem  nie  ujawniło  się  coś,  co  ma  być 

absolutnie  ukryte.  Z  relacji  świadka  wyłaniają  się  więc,  dzięki  skrupulatniej  pracy 

parlamentarzystów,  jedynie  strzępy  historii  ze  stołecznego  lotniska.  Skoro  zaś  tak,  to 



znaczy, że na pewno scenariusz rzeczywisty odbiega od tego, jaki, co do EPWA przekazuje 

nam właśnie ZP i KP. Na czym więc teraz się skoncentrują pracowici parlamentarzyści? Na 

kolejnej „końcóweczce”, a więc właśnie ostatnich minutach przed wylotem. Czemu właśnie 

na tych? Odpowiedź jest prosta, bo wcześniej pojawia się coś, co ma zostać ukryte. Co? No 

właśnie np. wsiadanie do tupolewa w hangarze (por. screen poniżej). 

Ktoś powie, no dobrze, może i byłoby 10 Kwietnia rankiem takie wsiadanie w hangarze i w 

czym problem? W niczym. Pomijając może taki drobny i nieistotny szczegół, że oficjalnie 

wtedy w Polsce był  jeden  tupolew, zaś w oficjalnej  narracji  powiada się,  że tylko  jeden 

wyleciał  i  uległ  „katastrofie  smoleńskiej”  tudzież  „eksplozji  nad  lotniskiem”  (wedle 

specjalistów od badań bezdotykowych). Problem najwyżej w tym, że wyprowadzonego z 

hangaru, grzejącego silniki i stojącego przed terminalem tupolewa mieli widzieć odlatujący 

jakiem-40  dziennikarze.  Nie  wygląda  więc  na  to  by  to  był  ten sam tupolew,  co  ten  z 

„hangaru Szczegielniaka” i uwieczniony potem przez Grodzkiego komórką blek bery.  Czy 

teraz historia staje się jaśniejsza?      

Wracamy na posiedzenie:

AM: A czy mógłby pan powiedzieć – czy widział pan przyjeżdżające osoby na, na Okęcie?  

Mówię o tym dlatego, że z kolei inna z yyy... istotnych kwestii podnoszonych w związku z  



tym  wyjazdem,  a,  składa  odpowiedzialność  na  p.  Prezydenta  ze  względu  na  późny  

przyjazd na lotnisko i yyy... obarcza yyy... za cały późniejszy przebieg wydarzeń yyy... p.  

Prezydenta, wskazując, że gdyby nie to spóźnienie, to samolot by trafił na inną... pogodę,  

na  inną  sytuację  i  nie  byłoby  takiego  pośpiechu.  Nie  byłoby  nerwowości  yyy...  i  w  

konsekwencji yyy... przebieg katastrofy byłby inny – być może nie tak tragiczny.

Zastanawiająca  znowu  wypowiedź  „przewodniczącego”.  Przed  chwilą  świadek  TS 

opowiadał,  że  „wszystkich”  widział,  a  więc  chyba  sprawa  przyjazdów  na  Okęcie  jest 

rozstrzygnięta,  zwłaszcza  przyjazdu  Prezydenta,  a  tu  nagle  znowu  wraca  kwestia  tego 

ostatniego  przyjazdu.  Tym  razem  jednak  w  kontekście  zbyt  późnego  przyjazdu,  który 

miałby się przyczynić do tak tragicznego przebiegu katastrofy. Z tej zawiłej nieco składni 

daje się sklecić taka konstrukcja myślowa szefa ZP, która  tak czy tak  widzi  katastrofę  w 

jakimś  związku  z  przybyciem  Prezydenta  na  EPWA.  Dziwne,  co?  Czy  nie  prościej  i 

bezpieczniej  byłoby  zasugerować,  że  gdyby  Prezydent  przybył  punktualnie  to  by  do 

katastrofy  po  prostu  nie  doszło?  Czy  też  Macierewicz  chce  nam  powiedzieć,  że  gdyby 

Prezydent  przybył  dokładnie  na  7  rano  (która  miała  być  przesuniętą planową  godziną 

wylotu), to też by do  katastrofy  doszło? W takim bowiem kontekście to już lepiej byłoby 

(nie  tylko  dla  Prezydenta,  ale  i  dla  pozostałych  członków  prezydenckiej  delegacji),  by 

wszystkie  wyloty  na  uroczystości  katyńskie  10-04 odwołano,  czyż  nie  (skoro katastrofa 

wisiała w powietrzu)?

TS:  Znaczy...  trudno  mówić  o  spóźnieniu  p.  Prezydenta  yyy...  Odlot  samolotu  był  

zaplanowany na godz. 7-mą – p. Prezydent, z tego, co pamiętam, stawił się ok. 7.08-7.09,  

podjechał samolot... Yyy... podjechał samolot, samochód pod yyy... pod bezpośrednio  

pod samolot,  bo tam p.  Prezydent podjeżdżał.  O 7.17 samolot  yyy...  wystartował do-,  

dokładnie to pamiętam, bo o tej godzinie wysłałem SMS-a pracownikowi KP, który był  

na miejscu na lotnisku w... yyy... w Smoleńsku yyy... Zaczął kołować, o 7-mej, 7.20, 7.23  

mniej więcej yyy... wystartował z tego, co pamiętam yyy... Jeśli chodzi o sam lot, to on  

był  zaplanowany  7-ma  start,  8.30  czasu  polskiego  lądowanie,  więc,  znając  yyy...  

okoliczności yyy... czy godzinę yyy... tragedii – można powiedzieć, że nie było spóźnienia.  

Zresztą moim zdaniem trudno mówić o spóźnieniu się Prezydenta na swój samolot, bo  

jakby to samolot jest do dyspozycji Prezydenta, a nie Prezydent do dyspozycji samolotu.  

Yyy...  To  tyle  mogę  w tej  sprawie  powiedzieć.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  osoby,  które  

towarzyszyły p. Prezydentowi – one były, one były wcześniej – nawet dużo wcześniej...  

My byliśmy tam yyy... po godzinie yyy... myślę, iż z tego, co pamiętam, po piątej [długo 



musi się zastanawiać nad tym, o której przybył na EPWA – przyp. F.Y.M.]. Była tam już p.  

pos.  Natalli-Świat  na  przykład  jako  jedna,  jedna  z  pierwszych.  I  tak  widziałem  te,  

praktycznie wszystkie osoby, które, które tym samolotem leciały, jak wchodziły na – na  

terminal yyy... na ten... i szły do, do samolotu. 

Po raz kolejny więc, choć już z nieco słabnącą pewnością siebie, Szczegielniak zapewnia, że 

wszystkie osoby, które tym samolotem leciały widział – natomiast „przewodniczący” nadal 

drąży kwestię „końcóweczki”:

AM:  Ja...  ja  za chwileczkę oddam, oddam głos pozostałym, ale  jeszcze przedtem chcę  

spytać o kwestię związaną z przyjazdem p. Prezydenta. 

Już  wydawać  się  mogło,  że  TS  wszystko  wyjaśnił  (tzn.  że  Prezydent  przybył,  wszedł, 

zrobiono  zdjęcie,  a  spóźnienie  było  niewielkie),  ale  niekoniecznie. Zaczyna  się  nowe 

gonienie króliczka. Nowe, bo gdyby szef ZP chciał naprawdę ustalić szczegóły związane z 

przyjazdem  i  wsiadaniem  Prezydenta,  to  wezwałby,  jak  zaznaczałem  wcześniej,  na 

posiedzenie ZP Klarkowskiego i Martynowskiego.

AM: A... czy pan widział podjeżdżającego, podjeżdżający samochód p. Prezydenta?

Pytanie zgoła absurdalne w sytuacji, w której nie tylko TS opowiedział, co opowiedział, ale 



w której istnieje zdjęcie z kolumną prezydencką. Czyżby AM zakładał, że tą kolumną nie 

przybyłby  polski  Prezydent  tylko  jakiś  jego...  sobowtór?  Prezydent  miałby  na  piechotę 

przejść z terminalu czy może miałby przyjechać jakąś jeszcze inną kolumną?

TS:  Tak  jak  powiedziałem  – widziałem z  pewnej  odległości  –  to  znaczy  sprzed  tego  

terminalu yyy... pod który, podstawiany jest samolot rządowy dla Prezydenta czy dla  

premiera,  czy  dla  innych  ministrów.  Yyy...  To  jest  około  100  m.  I  widziałem  

podjeżdżający samochód wraz z obstawą yyy... BOR-u...

AM: A widział pan wysiadającego p. Prezydenta?

Pytanie  jeszcze  bardziej  zdumiewające  w  kontekście  złożonych  już  zeznań  świadka. 

Szczegielniak traci rezon, jakby już nie za bardzo wiedział, o co chodzi. Stopniowo więc 

jakby się wycofywał ze swojej relacji:

TS: Widziałem osoby wysiadające z tego samo-...

AM: O. Właśnie.

TS: ...chodu.

AM: A mógłby pan powiedzieć, kto wysiadł z samochodu p. Prezydenta?

TS:  Wydaje  mi  się,  tak  jak  mówię,  to  była  pewna  odległość,  więc  jakby...  

stuprocentowej pewności nie mogę mieć, że to był p. Prezydent – natomiast...  

tak, jak powiedziałem wcześniej – zrobiliśmy, czy kolega zrobił  zdjęcie...  yyy... zdjęcie  

tego momentu, kiedy podjeżdża Prezydent... i... z sylwetki, która jakby wysiada z tego  

samochodu i idzie, idzie po schodach, wydaje się, że jest to Prezydent wraz z Małżonką. 



Wnet  okazuje  się,  że  „przewodniczącemu”  nagle  chodzi  o  gonienie  zupełnie  innego 

króliczka – już nie tyle sam Prezydent jest ważny, co inne osoby, które mogły wsiadać na  

końcu. 

(kadr z Syndromu katyńskiego)

AM: Pytam dlatego, bo istnieje... taka relacja [czyja? - przyp. F.Y.M.], która mówi, że w 

samochodzie p. Prezydenta przyjechał również p. marszałek Szmajdziński. Czy pan coś  

na ten temat wie?

Zdawać by się mogło, że Macierewiczowi zależy na dokładnym odtworzeniu sytuacji, skoro 

o takie szczegóły pyta, jak to, czy Szmajdziński przybył z Prezydentem, ale przecież nie 

dopytuje Szczegielniaka: kiedy, w jakich okolicznościach widział Szmajdzińskiego (ani o to 

czy TS w ogóle Szmajdzińskiego rankiem 10 Kwietnia widział). Czemu zaś o takie delate 

Macierewicz  już  nie  pyta?  Dlatego,  że  mogłoby  nagle  wyjść  na  jaw,  że  część  osób  nie 

poleciała  tym  drugim,  ale  np.  pierwszym,  utajnionym  potem  w  oficjalnej  narracji, 

tupolewem,  a  więc  „Stroińskim”,  niedługo  po  „Wosztylu”.  Szczegielniak  natomiast  na 

dziwne pytanie też dziwnie odpowiada: 

TS: Wydaje mi się, że nie. Ale nie mam pewności.

Co to  w ogóle  ma znaczyć? Nie może po prostu stwierdzić,  że Szmajdziński  był  (przed 

wylotem) tu a tu, obok tego a tego, rozmawiał z tym a tym (np. Dowódcą – jako były szef 

MON)  lub  tą  a  tą  posłanką  -  w  związku  z  czym  po  prostu  nie  mógł  przyjechać  z  

Prezydentem?  Nawiasem  mówiąc  na  tym  posiedzeniu  w  ogóle  parlamentarzyści  nie 

dopytują o Dowódców właśnie (jak też o min. A. Szczygłę), choć przecież ci nie mogli się 



Szczegielniakowi nie rzucić w oczy „w terminalu”. 

TS: Tak jak mówię, ponieważ p. Prezydent, po, po... zazwyczaj było tak, że p. Prezydent  

przyjeżdża yyy... na samolot jako ostatni, jako ostatni wchodzi...

AM: To jest oczywiste.

TS: A więc osoby, które nie leciały samolotem, muszą się oddalić wtedy w tym momencie  

od samolotu i  mogą to obserwować z  pewnej  – z  pewnej  odległości  – ale  z  tego,  co  

mmm... mogłem obserwować, wydaje mi się, że... ale nie mam pewności tutaj, że... yyy...  

wchodził tam p. Prezydent, Małżonka Prezydenta i obstawa.

Jednak i  nie ten króliczek jest teraz ważny – jeszcze jeden wątek inicjowany jest  przez  

„przewodniczącego”,  ale  też  nie  po  to,  by  wątek  doprowadzić  do  końca,  czyli  wyjaśnić 

sprawę.  Nie  chodzi  naraz  o  ustalenie  kwestii  Szmajdzińskiego,  albowiem  pojawia  się 

zagadnienie Kurtyki:

AM: I ostatnia – i ostatnia już yyy... już w związku z tym kwestia... Yyy... 

Wyjątkowo spowolnione, wprost ślimacze jest tempo tego posiedzenia – cedzi słowa nie 

tylko „przewodniczący” oraz parlamentarzyści, lecz i świadek (bardzo często przełykający 

ślinę); pojawiają się długie pauzy, westchnienia, chwile milczenia i jakiejś głębokiej zadumy 

metafizycznej  –  tak  jakby  ciężko  było  postawić  najprostsze  pytania,  co  do  przebiegu 

zdarzeń  na  warszawskim  lotnisku  w  jego  wojskowej  części.  To  wszystko  jest  zupełnie 



zrozumiałe, wszak EPWA z 10-04 to „wygaszona zona” w historii smoleńskiej, a więc taka, 

w której więcej nie widać niż cokolwiek widać. Najgorzej zaś ustalić jest coś w sytuacji, w 

której wie się za dużo, a nie chce się, by to wyszło na jaw.

AM: ...Yyy... związana z... z samym... z samym tym... z samym tym przylotem.

Z przylotem? A nie wylotem? Z czyim przylotem? 

AM:  Yyy...  Istnieje też relacja mówiąca, że p. Prezydent nie był ostatnią osobą, która  

przyjechała, że tak naprawdę ostatnią osobą, która przyjechała na lotnisko był p. prezes  

Kurtyka. Czy pan coś na ten temat wie?

I  znów  mamy  alpejską  kombinację  w  wykonaniu  „przewodniczącego”.  Nie  zadaje  on 

pytania w sposób taki np.:  kiedy i gdzie widział pan Kurtykę tamtego ranka? Tylko od 

razu dopytuje o to, czy TS widział Kurtykę przyjeżdżającego na EPWA po Prezydencie. Już 

pomijając to, czy faktycznie taka sytuacja mogłaby zajść (a gdyby zaszła, to wedle procedur 

Kurtyka  nie  mógłby  zostać  wpuszczony  na  pokład,  na  którym  już  znajdowałby  się 

Prezydent), to o wiele bardziej owocne dla ustalenia szczegółów byłoby dopytywanie o to, 

co się działo z uczestnikami delegacji od momentu przybycia TS na EPWA (i tu zwrócenie 

uwagi choćby na Kurtykę). Czyżby więc w ten sposób (Szmajdziński, Kurtyka) powstawała 

stopniowo  druga  lista pasażerów drugiego tupolewa? Po co bowiem Macierewicz pyta o 

rzeczy/sprawy/zdarzenia  nieistniejące?  Czy  nie  czasem po to,  by  „uobecniły  się”  w ten 

sposób osoby, których TS mógł nie widzieć – a mógł ich nie widzieć dlatego, że poleciały 

wcześniej, innym tupolewem?

(jedno ze zdj. z EPWA z 7-04-2010)



Jedyną osobą, co do której świadek będzie miał jako taką pewność, iż był to ktoś ostatni  

przed Prezydentem wsiadający na pokład tupolewa, będzie min. W. Stasiak, o którego z 

kolei Macierewicz nie będzie wcale pytał. 

TS:  Nie. Nie wiem. Mnie wydaje się,  z moich obserwacji naocznych, że p. Prezydent i  

osoby mu towarzyszące były ostatnimi osobami wsiadającymi...

Świadek więc nie przyzna znowu (jak ze Szmajdzińskim), czy wcześniej widział Kurtykę. 

AM: Mhm. 

TS: ...do samolotu.

Po chwili włączy się pos. M. Zuba, z której wiedzy o 7-mym kwietnia 2010 ZP w ogóle nie 

korzysta, a ona sama tą wiedzą też się w ogóle nie chwali. Co robi ciekawego Zuba na tymże 

posiedzeniu?  Dopytuje,  rzecz  jasna,  o  „końcóweczkę”.  Mimo  więc,  że  Macierewicz 

przewałkował świadka przed chwilą na wiele sposobów, Zuba wraca do gonitwy za tym 

samym króliczkiem.  Wcześniej  jednak pojawia się  naprawdę istotna kwestia,  zgłoszona 

przez jednego z posłów – kwestia list pasażerów:

Pos.:  (...)  Pan stwierdził,  że wydawaliście w tym...  uczestnikom...  czy to...  pasażerom,  

którzy wsiadali  do samochodu [tak w oryg. - przyp. F.Y.M.] materiały jakieś i były listy...  

obecności tak? Czy listy były jakieś? Czy było jakieś zamieszanie związane z tym, że ktoś  

był  umieszczony  na  liście,  kogoś  nie  było? Czy  te  listy  były  aktualne,  czy  żeście  je  

uaktualniali w momencie, kiedy wszyscy wsiadali? 

Jedno niewinne słowo Szczegielniaka „listy”, a od razu sporo pytań – zwłaszcza w obszarze 

rozmaitych osób nieobecnych. Dobrze, że choć jeden z parlamentarzystów o tę sprawę na 

tym posiedzeniu pyta, bo nie wiadomo, czy szef ZP by się nią zajął, poświęcając tak wiele 

uwagi okęckiej „końcóweczce”.            

TS:  Yyy...  Listy... Listę obecności pasażerów z ramienia KP miał p. Dariusz Jankowski  

zresztą  uczestnik  tego  lotu  yyy...  on  odznaczał  osoby,  które  się  stawiły.  I  nie  było  

większego  zamieszania  yyy...  z  tego,  co  pamiętam  yyy...  z  tymi  listami.  Pamiętam 

również  taką  rozmowę,  bo  zwrócił  się  do  mnie  p.  Mariusz  yyy...  Kaz...  Kazana,  szef  

protokołu dyplomatycznego yyy... w sprawie właśnie tych list, żeby te listy yyy... mmm...  



no, były yyy... były do jego dyspozycji...

Parlamentarzyści nie pytają jednak: dlaczego były  listy,  a nie jedna lista (w paru ksero-

kopiach/wydrukach), skoro (oficjalnie) leciał  jeden samolot, a w nim 88 osób (pomijając 

załogę)?

Poszedłem w tej sprawie do p. Dariusza Jankowskiego. Powiedział, że nie ma problemu  

yyy... lista... listę dostarczy do protokołu dyplomatycznego po powrocie, o ironio, tak to  

wyglądało.  Natomiast  była  również  oddzielna  lista  yyy...  lista  pasażerów 

przygotowywana przez obsługę yyy... lotniska. Zresztą ta lista, która później pokaza-,  

ukazała się w mediach – na była dostarczona yyy... praktycznie dosyć szybko do KP po...  

katastrofie. Zresztą kopie tej listy...

Pos. To, co były dwie listy, tak? Jedną listę zabrano do samolotu, tak...?

TS:  Jedna lista była przygotowana przez KP na użytek, na, na użytek KP, w związku z  

tym, że p. Dariusz Jankowski miał również yyy... paszporty wszystkich tych osób, które,  

które leciały i tam, tam...

AM (do kogoś półgłosem): Wiem.

TS: ...po prostu sprawdzał te osoby, sprawdzał paszporty... Tak to, według mojej wiedzy,  

wyglądało. Ja bezpośrednio przygotowaniem listy się nie zajmowałem, więc mogę tylko  

to  powiedzieć,  co,  co...,  co  zauważyłem  podczas...  yyy...  pobytu,  mojego  pobytu  na  

lotnisku.

Bardzo  wąsko  więc  opisuje  swoje  kompetencje,  jak  i  zakres  wiedzy  Szczegielniak  jako 

zastępujący  poniekąd  Doraczyńską.  Jeśli  jednak  „rozdawali  materiały”  przeróżne 

odlatującym, to nie „odfajkowywali” sobie na jakiejś własnej liście, kto co już dostał, a kto 

jeszcze  nie?  Zapada  cisza,  jakby  nikt  nie  miał  pytań.  Odzywa  się  więc  znowu 

„przewodniczący”:

AM:  Proszę pana, w dokumentacji, która pozostała – jeżeli można jeszcze tylko jedną  

kwestię – w dokumentacji, która pozostała mmm... aaa... po zespo-, po, po, po, po biurze  

p. Katarzyny Doraczyńskiej... jest yyy... taki dokument podpisany przez pana [nie został 

on chyba opublikowany w Białej Księdze tak jak i wiele innych dokumentów KP, kwerendę 

zapewne przeprowadził sam główny akustyk prezydencki – przyp. F.Y.M.] z upoważnienia 

p. dyrektor...

TS: Yyy... [mało wypowiedzi Szczegielniaka nie zaczyna się od yyy... - przyp. F.Y.M.]



AM: To jest, dla państwa informacji, dokument yyy... mówiący... proszący o wpuszczenie  

yyy... p. dyrektora i towarzyszących mu osób na lotnisko, celem pomocy w... yyy... 

TS: Yyy... tak, to jest...

AM: ...przy odjeździe. 

TS: Ponieważ...

AM: Czy pan potwierdza? 

TS: Tak...

AM: Tak?

TS:  ...potwierdzam, ponieważ Ka...  p. Katarzyna Doraczyńska w tym okresie była na  

urlopie  yyy...  -  ja  ją  częściowo  zastępowałem  [zastępował  bez  jakiejkolwiek  listy 

pasażerów,  rzecz  jasna  –  przyp.  F.Y.M.],  więc  nas  yyy...  była  potrzeba  formalnego  

zgłoszenia mnie jak również dwóch osób na lotnisku na Okęcie, yyy... celem pomocy przy  

yyy... doprowadzeniu osób do samolotu, 

Przy tej okazji TS dzieli się z nami inną ważną wiedzą, a propos zgłoszenia na XUBS:

jak również tutaj była prośba o zgłoszenie yyy... p. min. Jacka Sasina i dwóch osób mu  

towarzyszących – p. Adama Kwiatkowskiego i p. Marcina Wierzchowskiego jak również  

samochodu i kierowcy na lotnisko yyy... na lotnisko w...

TS: W Smoleńsku. 

AM: W Smoleńsku.

TS: Z tego, co wiem yyy... przed yyy... P. minister yyy... znaczy bezpośrednio przed yyy...  

oczekiwał, na, na, na samolot z tych osób, któ-, które prosiliśmy, żeby zostały zgłoszone  

p. Marcin Wierzchowski.



I takie nowe ciekawostki – i nikogo sprawa nie interesuje. Lotnisko XUBS, zgłoszona taka 

wspaniała  trójca:  Sasin-Kwiatkowski-Wierzchowski,  a  jedynie  ten  ostatni,  urzędnik 

stosunkowo niskiego szczebla,  a  nie  żaden minister  prezydencki,  ma czekać na przylot 

prezydenckiej delegacji. Nie ma w tym nic dziwnego? Nie wypadałoby zapytać świadka, a 

nie  wie  pan,  czemu tych  dwóch z  KP  nie  czekało?  Czy  jakoś  dzwonili  do  pana lub  do 

Doraczyńskiej, gdy jeszcze krzątano się  w terminalu przed odlotem? Czy zawiadamiano 

odlatujących,  iż  zaszła  jakaś  istotna  zmiana po  stronie  KP w Smoleńsku?  Czy  w ogóle 

kontaktował się pan (lub może Doraczyńska przy panu) z Sasinem? Mnóstwo pytań się tu 

pojawia, lecz nikt ich nie zadaje. Znowu zapada cisza, ale zgłasza się pos. Zuba.

Pos.  Zuba:  Ja  chciałam  nawiązać  jeszcze  do  pytania,  które  zadał  p.  przewodniczący  

Macierewicz [nie ma jak nawiązanie do klasyków – przyp. F.Y.M.] - dotyczący, kto ostatni  

wsiadał do samolotu. 

Wydawać by się mogło, że już wszystko na ten temat TS powiedział, ale najwyraźniej nie. 

Pos. Zuba: Z racji tej, że – o ile się dobrze orientuję – w zasadach dyplomacji, to właśnie  

osoba  najważniejsza yyy...  zawsze  czeka w saloniku do końca,  tak,  kiedy jest  już  na  

pokładzie samolotu komplet, dopiero ta osoba wsiada.

Skąd Zubie się wziął naraz salonik dla VIP-ów na EPWA, skoro Prezydencka 

Para  nie  miała  być  ani  chwili  na  terminalu? Czy  miała  na  myśli  jakieś  swoje 

spostrzeżenia z 7-04-2010? 

Mogła niewątpliwie opowiedzieć przy tej okazji, jak zorganizowane było wtedy wsiadanie 

do rządowego tupolewa, ale tą akurat wiedzą Zuba się nie dzieli. Interesuje ją natomiast 

znów to,  czego chciał  się  dowiedzieć  (ale  nie dowiedział  się  przecież)  Macierewicz:  kto 



ostatni wsiadał do tupolewa. Mimo że TS tłumaczył, iż z tej odległości, w której był, gdy 

zjawiła  się  prezydencka  kolumna,  nie  widział  dokładnie,  Zuba  pyta,  jakby  sprawa 

ostatniego  wsiadającego  była  niezwykłej  wagi.  Jeśli  jednak  byłaby  to  tak  arcyważna 

sprawa, to czemu nie przesłuchano przed ZP Klarkowskiego (dyżur przy schodkach obok 

tupolewa)  i  Martynowskiego  (pobyt  na  pokładzie  i  „troszeczkę  spanikowanie”  przed 

odlotem), którzy powiedzieć mogliby tu więcej?

Pos. Zuba: Yyy... nie... stosuje się takiej praktyki, że... yyy... osoba najważniejsza podczas  

tego lotu czeka w samolocie na kogoś mniej ważnego. W związku z tym mam pytanie:  

czy yyy... chciałabym się upewnić, że... właśnie wszyscy już byli w samolocie i... 

I  co?  I  pos.  Zuba  strzela  do  bramki  ZP  takiego  samego  samobója  jak  Macierewicz  na 

początku posiedzenia sterujący zeznaniem świadka.  Chciałabym się upewnić, że wszyscy  

już byli w samolocie. Jeśli tak przekonana jest, że wszyscy byli, a TS zapewnia po wielokroć 

podczas przesłuchania, że  wszystkich widział i  wszyscy byli – to po co drążenie sprawy 

tego, kto ostatni wsiadł, skoro tego króliczka jakby dogonić nie można?    

Pos.  Zuba:  ...właśnie  jako  osoba  ostatnia  z  racji...  tego  protokołu  dyplomatycznego  

wsiada p. Prezydent. Czy ma pan wiedzę, jak to tak dokładnie wyglądało?

No i bądź tu mądry. Po raz kolejny od świadka żąda się wiedzy, której on najwyraźniej nie 

posiada. Natomiast w sferach, co do których jakąś wiedzę świadek by miał (jak np.  listy 

oraz hangar), parlamentarzyści wykazują spory brak zainteresowania.  



TS:  Pani  poseł  yyy...  ja  mam  wiedzę  wynikającą  z  mojej  obecności  na  lotnisku.  

Wyglądało to tak, że yyy... osoby, które miały lecieć...

AM:  Ja  mam  taką  prośbę,  gdyby  pan  mógł  mówić  do  mikrofonu,  ponieważ  słabo  

słychać ...

TS:  ...osoby, które miały lecieć i towarzyszyć p. Prezydentowi były proszone o...  yyy...  

stawiennictwo odpowiednio wcześniej yyy... Wszyscy poza jedną... panią, p. dyr. Gust,  

się stawili – wszyscy odpowiednio wcześniej wchodzili do samolotu – byli odprowadzani  

do  tego  samolotu  bądź  szli  bezpośrednio  sami  yyy...  Jedną  chyba  o...  –  z  tego,  co  

pamiętam  –  przynajmniej  yyy...  na  tym,  na,  na  terminalu [w  przeciwieństwie  do 

hangaru, prawda? - przyp. F.Y.M.] – przedostatnią osobą, znaczy przedostatnią przed  

Prezydentem i osobami... funkcjonariuszami BOR-u, którzy mu towarzyszyli, yyy... był p.  

min. Władysław Stasiak. Prosił mnie yyy... no, parę minut przed przybyciem – znaczy  

tam jest  ten,  ten terminal  jest  podzielony na dwie  salonki:  salonka dla...  osób mniej  

ważnych  i  na  górze,  na  I  piętrze,  salonka  dla  osób  wa-,  yyy...  bardziej  ważnych,  

najważniejszych...  Yyy...  Prezydenta,  marszałków  sejmu.  Yyy...  po,  po  tym  jak  ci  

wszyscy, wszys-, wszystkie osoby  poszły do samolotu p. min. Stasiak yyy... zszedł na dół  

i został jeszcze w tej salonce na parterze. Prosił mnie, żeby dać mu informację – yyy...  

poinformować go o tym, kiedy będzie yyy... będzie... yyy... jechał p. Prezydent. Już nie  

pamiętam, czy on się chciał się napić jeszcze yyy... kawy, czy coś sprawdzić yyy...

Intrygujący kontekst się tu rysuje. ZP nie zrekonstruował, mając takiego świadka, tego, jak 

wyglądało po kolei wsiadanie do tupolewa – czy TS się pożegnał z Doraczyńską (kiedy, co 

sobie powiedzieli, czy coś ustalono itp.), czy z kimś się kontaktował z XUBS lub z Katynia, 

etc. - tylko od razu następuje w relacji TS przeskok do pustego terminalu, w którym Stasiak 

(w sytuacji, w której Prezydent miał odlecieć o 7-mej) pije sobie kawę lub „coś sprawdza”, 

czekając na przyjazd kolumny z L. Kaczyńskim. ZP nie pyta też świadka TS, o której i od 

kogo  dostał  on  telefon  o  zbliżaniu  się  tej  kolumny  ani  też  kiedy  zdecydowano  o 

późniejszym wylocie Prezydenta. Czy bowiem Martynowski siedziałby sobie jeszcze o godz. 

7.02  („troszeczkę  spanikowany”)  na  pokładzie  tupolewa,  gdyby  wiedział,  że  wylot  jest 

punktualnie o 7-mej? 

TS: Więc jak tylko uzyskałem informację od obsługi lotniska, że zbliża się samochód z p.  

Prezydentem. Poinformowałem p. min. Stasiaka, że yyy... zbliża się Prezydent, no i on  

parę minut przed przyjazdem Prezydenta, według mojej wiedzy yyy... i z tego, co udało  

mi  się  zaobserwować,  wsiadł  ostatni.  Później  przyjechał  samochód  yyy...  z  Parą  



Prezydencką i oni wsiedli ostatni. Nie widziałem, żeby po tym, jak przyjechał samolot 

– żeby ktoś jeszcze do samolotu yyy... wsiadał.

Nikt świadka nie pyta: a kiedy przyjechał samolot? I skąd? :)         

(kadr z Syndromu katyńskiego)
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