
Aneks 1. Zbrodnia smoleńska oczami ekspertów?

[opracowanie krytyczne]

Ironią historii jest fakt, że to właśnie byli wieloletni agenci i generałowie KGB – bezpośredniej następczyni krwawego  

NKWD, która dokonała zbrodni na polskich oficerach w Katyniu pod Smoleńskiem – są obecnie odpowiedzialni za  

śledztwo po katastrofie smoleńskiej 

„Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu”, s. 70.

1. Suworow i Poteat

Okładka książki „Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu niezależnych  

ekspertów”  (Komorów  2011)  przedstawia  okno  samolotu  odbijające  otaczający  wrak  płot  i  już 

patrząc na to zdjęcie można sobie zadać pytanie: jak to możliwe, że to okno ocalało, jeśliby samolot 

eksplodował? Zazwyczaj nawet przy zwykłym wybuchu gazu w czyimś domu, to „okna lecą” jako 

pierwsze. Podejrzewam, że tego pytania nie zadali sobie autorzy książki, stawiający tezę dotyczącą 

zamachu  dokonanego  w  Smoleńsku.  A  przecież  tak  znakomicie  się  ta  praca  zaczyna  – 

wprowadzeniem  Wiktora  Suworowa  na  temat  sowieckiej  wrzutki  historyczno-

propagandowej  z... Chatyniem. Wrzutka  ta  miała  stanowić  przeciwwagę  i  „materiał 

wypierający”  ze  świadomości  sowieckiego  człowieka  przesłanie  dotyczące  Katynia.  W  Chatyniu 

bowiem Niemcy dokonali pacyfikacji białoruskiej ludności,  a wieś puścili z dymem. W Chatyniu 

postawiono  potem  muzeum,  o  Chatyniu  kręcono  filmy  i  pisano  dzieła  literackie,  no  i  też,  co 

oczywiste, uczono dokładnie dzieci i młodzież w sowieckich szkołach. 

Suworow  wspominający  o  tym  w  swym  wprowadzeniu  do  „Zbrodni  smoleńskiej...”,  jeden  z 

najlepszych w końcu ekspertów od ruskich specsłużb i  zarazem znawca sposobów maskowania 

działań specjalnych oraz dezinformowania przeciwnika, nie bierze jednak poprawki na to, że skoro 

do takich wyrafinowanych praktyk „zmieniających sens” określonych wydarzeń byli  w stanie się 

uciekać sowieci, to z odpowiednio dużą wstrzemięźliwością należałoby podejść do neosowieckiego 

obrazu tego,  co  się  stało  10  Kwietnia.  Suworow  słusznie  powiada,  że  stworzono  „kult 

wioski Chatyń”, by „zaciemnić i zasłonić zbrodnię w Katyniu”  (s. 8), ale bynajmniej 

nie skłania go to odkrycie to zastanowienia się nad... „kultem Siewiernego”. Nie mamy 

do  czynienia  z  „kultem”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/o-kulcie-

brzozy.html)? Ruscy stawiają przecież głaz, kładą wieńce, pozwalają przechodniom kłaść goździki, 

potem zaś wzniosą całe „zabudowy” wokół pancernej brzozy i w okolicy „zony Koli”, gdzie przecież  

odbywać  się  będą  nawet  „uroczystości  państwowe  na  najwyższym  szczeblu,  upamiętniające 

zdarzenie”,  zaś  gajowy będzie  kładł  swoją  spracowaną rękę  na  dwupiennym drzewie,  tak  nam 

świetnie  znanym  z  filmiku  1.24. Nie  jest  to  swoisty  „kult  miejsca”  (brakuje  tylko  sklepów  z 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/o-kulcie-brzozy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/o-kulcie-brzozy.html


pamiątkami „po katastrofie”)? A tym samym: nie powinien budzić naszych podejrzeń? 

Niestety, sam Suworow o zbrodni smoleńskiej w ogóle się nie wypowiada, nie próbując 

nawet  postawić  jakiejś  hipotezy,  co  do  przebiegu  zbrodniczych  działań,  a  swe  historyczne 

wprowadzenie  kończy  następującymi  uwagami  (s.  10):  „Nie  posiadam  kompetencji,  by  

komentować  materię  dowodów  –  rozszyfrowane  rozmowy  pilotów  z  wieżą,  wykresy  linii  

graficznych  i  schematy,  nie  porównuję  trajektorii  lotów  z  odczytanymi  słowami,  które  

wypowiadali  piloci.  Niech  wszystkim  tym zajmują  się  eksperci. Pragnę  zwrócić  tylko  

uwagę na zachowanie przywódców Rosji. Oni wiedzieli, że naród polski im nie wierzy. W takiej  

sytuacji w żadnym razie nie wolno było ruszać „czarnych skrzynek”: wy nam nie dajecie wiary,  

my wam nie wierzymy, niechaj więc Komisja Międzynarodowa się tym zajmie.

Przy czym nie ten tzw. „Międzynarodowy” Komitet Lotniczy, w którym zasiadają moskiewskie  

damulki - ale prawdziwa.  Należało zaprosić niezależnych, wiarygodnych ekspertów z  

najbardziej poważanych i neutralnych krajów – Szwecji, Szwajcarii i Austrii.  Lecz 

Moskiewscy Towarzysze zawłaszczyli „czarne skrzynki”, zatrzymali i trzymają je przez dłuższy  

czas. To dla mnie dowód winy.

Kremlowscy przestępcy zachowali  się  dokładnie  tak,  jak prawdziwi  winowajcy.  Dla  nich  nie  

miało znaczenia – co o nich się będzie mówiło i myślało. Dla nich bezwzględną koniecznością było  

zniszczenie wszelkich śladów i poszlak, za wszelką cenę.

Oni działają dokładnie tak jak ich sowieccy poprzednicy, którzy w miejsce słowa „Katyń” 

wstawili  „Chatyń”,  a  zbrodnię  hitlerowskich  okupantów  uznają  i  chronią  jako  tajemnicę  

państwową Rosji, która wbrew obowiązującemu, rosyjskiemu prawodawstwu nigdy nie zostanie  

ujawniona.”

Ta zresztą konstatacja (dotycząca niewchodzenia Suworowa w kwestię  zamachu z  10 Kwietnia) 

przynajmniej mnie wprawiła w nastrój lekkiego rozczarowania,  spodziewałem się  bowiem,  że 

kto jak kto, ale właśnie autor „Akwarium” będzie w stanie kompetentnie zanurzyć się w 

meandry „operacji Smoleńsk”, z powyższego zaś cytatu wynika, że Suworow zakłada (wiedząc 

o złodziejskim, bezprawnym postępowaniu ruskich władz po tragedii), iż „dane funkcjonujące w 

śledztwie”, że się tak skrótowo wyrażę, a więc „rozmowy pilotów”, „trajektorie lotów” itd., to już 

jakiś materiał dowodowy. A jeśli nie jest to żaden materiał dowodowy, lecz zupełnie spreparowany, 

sfałszowany? Suworow powiada, że dzisiejsi czekiści działają jak „sowieccy poprzednicy”, ale czy 

sprowadza się to wyłącznie do zwykłych zabiegów propagandowych?  Sowiecka dezinformacja 

osłaniała przecież autentyczne zbrodnie – wobec tego obecna neosowiecka narracja 

dotycząca  „wypadku  smoleńskiego”  może  spełniać  dokładnie  taką  samą  rolę,  jak 

historia z „Chatyniem”/Katyniem. 



Podobnie  historyczne  wprowadzenie  do  książki  (na  temat  różnych  innych  ruskich  zamachów) 

załącza  S.  Eugene Poteat,  szef  Stowarzyszenia  Byłych  Oficerów  Wywiadu USA,  najwyraźniej 

niewtajemniczony  w  materię  „sprawy  smoleńskiej”,  gdyż  jedyne,  co  ze  swej  strony  potrafi 

powiedzieć, to coś podobnego do konkluzji Suworowa (s. 12):  „Jeżeli katastrofa smoleńska była  

tylko wypadkiem, spowodowanym przez błąd pilota – tak jak to twierdzą rosyjscy śledczy –  

powinni  (Ruscy  –  przyp.  F.Y.M.)  zwołać  i  wspierać  międzynarodowe  śledztwo  w  

zgodności z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO), organizacją 

Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Montrealu, Kanada, która kodyfikuje techniki i definiuje  

protokoły dla badania wypadków lotniczych, według których postępują urzędy bezpieczeństwa  

transportu krajów-sygnatariuszy Konwencji o Międzynarodowej Komunikacji Lotniczej zwanej  

jako Konwencja Chicagowska. Jak dotychczas niewiele jest oznak ich  (Rusków – przyp. F.Y.M.) 

otwartości na publiczne śledztwo z udziałem ICAO. 

Brak takowego – potęguje wagę ustaleń tej znaczącej książki i potęguje podejrzenia, że wypadek  

smoleński  nie  był  takim  wypadkiem,  w  który  śledczy  Władimira  Putina,  chcieliby,  abyśmy  

wierzyli, że takim był.”

Ba,  ale  przecież  i  Suworow,  i  Poteat  powinni  wiedzieć,  że  nie  kto  inny,  a  właśnie  radzieccy 

eksperci z MAK zostali wsparci ponoć przez... amerykańską NTSB i przez producenta 

TAWS-a, a więc de facto „umiędzynarodowili” śledztwo.  Piszą o tym otwarcie w swym 

raporcie komisji Burdenki 2, zwanym potocznie „raportem MAK”:

„USA,  jako  państwo  wytwórcy  systemów  TAWS  i  FMS,  udzielało  technicznej  

pomocy  przy  sczytywaniu  i  odtwarzaniu  informacji  wskazanych  systemów.  

Badania elementów wyposażenia nawigacyjnego i przyrządów samolotu prowadzono na bazie  

producenta Universal Avionics Systems Corporation (UASC) w miejscowości Redmont (USA) pod 

nadzorem MAK i Rzeczpospolitej Polskiej.” (s. 13)

I nieco dalej: „W badaniach uczestniczyli przedstawiciele NTSB i FAA.” (s. 14). 

Czy te instytucje nie powinny były odmówić współudziału w „badaniach MAK”, które to „badania” 

zaczęły  się  od  niesporządzania  dokumentacji  miejsca  oraz  od  ekspresowego  przestawiania  i 

niszczenia  elementów rozłożonych  na „miejscu wypadku”?  Czy to  postawa tych amerykańskich 

instytucji  nie  doprowadziła  do  (miejmy  nadzieję,  że  mimowolnego  i  nieświadomego) 

zalegalizowania  smoleńskiego  kłamstwa  i  zarazem  autoratywnego  wzmocnienia  pseudobadań 

MAK?  Czy  dostarczone  amerykańskim  instytucjom  materiały  były  w  ogóle  badane 

kryminalistycznie  w  laboratoriach  FBI  pod  kątem  np.  takim,  skąd  pochodzą 

zniszczenia? Amerykańskie  badania  przecież  były  przeprowadzane  bodajże  wczesną  jesienią 



2010, kiedy było już od dawna wiadomo, że Ruscy całkowicie zdemolowali „śledztwo”, obracając je 

w  parodię  dochodzenia  ws.  katastrofy  lotniczej.  Do  dziś  zaś  nie  wiemy,  co  właściwie  skłoniło 

Amerykanów do podjęcia kooperacji  z  Ruskami w tak delikatnej i  zarazem ważnej dla Polaków 

sprawie. 

2. O Swietłanie, która wyparowała

No ale przejdźmy do omówienia dalszej zawartości książki. Wbrew pozorom, wcale nie zaczyna się 

ona od kwestii  tragedii  z  10  Kwietnia,  lecz  od...  kolejnej  historii  (z  31  maja 2010),  tym razem 

niejakiej  Swietłany  Iwanownej  Lewczenko,  która  miała  przekazać  polskiemu  konduktorowi  list 

mówiący o tym, że „katastrofa polskiego samolotu pod Smoleńskiem” to „zaplanowane zabójstwo”. 

Ta przedziwna i dość chaotyczna opowieść Lewczenki, którą to opowieść, czego książka nie dodaje, 

już przywoływali choćby Krzysztof Galimski i Piotr Nisztor w „Kto naprawdę ich zabił?” (Warszawa 

2010,  s.  79-80),  prowadzi  zawiłymi szlakami  ze smoleńskiego lotniska poprzez ruskiego 

prokuratora  generalnego  Jurija  Czajkę  do  chyba  dość  odległej  posiadłości 

gruzińskiego miliardera (ponoć jakoś związanego z FSB, a przeciwnego prezydentowi Gruzji, 

M. Saakaszwilemu1), który na domiar złego zginął 12 lutego 2008, a więc stosunkowo wcześnie w 

kontekście wydarzeń z 10-04-2010. 

Zresztą,  jak  twierdzi  Lewczenko,  w  tej  posiadłości  są  dowody  planowanego  zabójstwa  polskiej 

delegacji, więc jak możemy się domyśleć, ów miliarder nie jest istotny. Czemu akurat nieżyjący od 

dwóch lat gruziński boss i niedoszły kandydat na prezydenta Gruzji miałby stać za zamachem w 

Smoleńsku, Lewczenko niestety nie wyjaśnia, odsyłając nas do dowodów w posiadłości miliardera 

(nie napisała, w jakim mieście, a zwykle miliarderzy mają przecież kilka). Sami autorzy „Zbrodni 

smoleńskiej...”  także nie  widzą  tu powodów  do postawienia  znaków  zapytania  i z 

całkowitą powagą zamieszczają na s. 16 skan listu napisanego cyrylicą (choć ponoć,  jak dodają,  

autorka „włada polskim i angielskim”) i to dość nierównym pismem, z parokrotnie pogrubionymi 

niektórymi wyrazami, jak też okładkę paszportu Lewczenki, tak jakby wiedząc już chyba co nieco o 

ruskich  czekistach  (choćby  z  książek  Suworowa),  zapomnieli,  iż  akurat  podrabianie  dowodów 

tożsamości to jedna z najstarszych i najbardziej rutynowych robót specsłużb.   

1 Por. K. Galimski i P. Nisztor, s. 80.



Historia  zatem  nie  z  tej  ziemi  i  jej  umieszczenie  zaraz  na  wstępie  rekonstrukcji  smoleńskich 

wydarzeń, nie najlepiej wróży całości publikacji. Abstrahując bowiem od tego, czy Lewczenko to 

osoba  niezrównoważona  psychicznie2,  czy  też  ktoś  po  prostu  podesłany  przez  ruskie  służby, 

abstrahując od tego, że (w dobie maili i telefonii komórkowej) kobieta ta ma niby własnoręcznie 

pisać list „błagalny” i osobiście nieść go do polskiej ambasady (gdzie mają ją napaść milicjanci), zaś 

w  tymże  liście  ma  autorka  wskazywać  na...  zajmującego  się  przecież  „śledztwem  smoleńskim” 

prokuratora Czajkę3 (co zasłynął już od najlepszej sowieckiej strony ws. wyjaśniania zabójstwa śp. 

Anny  Politkowskiej)  jako  na  najuczciwszego  w  neo-ZSSR  („nie  korrumpirowan”,  zaznacza 

grubymi literami Lewczenko) – to nasuwa się banalne pytanie: dlaczego akurat od tej, co tu dużo 

kryć,  dętej  opowieści,  należy  zaczynać  rekonstrukcję  tragedii  z  10  Kwietnia?  Nie  lepiej  zacząć 

zamiast od Moskwy, to od Warszawy i Okęcia?

Tymczasem autorzy wiodą nas oto przez dzieje i owego gruziskiego miliardera „Bardi”, i innego z  

„postsowieckich” oligarchów, Bieriezowskiego, po czym zapętlają wątek Lewczenki ze smoleńskim 

w  taki  sposób,  że  owa  Lewczenko...  była  „urodzona  nieopodal  miejsca,  gdzie 

remontowano polski samolot 4 miesiące przed jego katastrofą” (s. 17). Jak możemy się 

2 Taką tezę stawiali K. Galimski i P. Nisztor, s. 80.
3 Por. „Zbrodnia smoleńska...”, s. 70: „zarówno Czajka, jak i Szojgu (…) są osobami prawdopodobnie blisko powiązanymi z GRU...” 

Por.  też:  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/4943814/Russia-to-outlaw-criticism-of-WWII-tactics.html 
„Sergei  Shoigu,  the  respected emergency  situations  minister,  has called  for  a  law,  based on Holocaust  denial  legislation in  
Germany, that would make it a criminal offence to suggest that the Soviet Union did not win the War. Mr Shoigu indicated that  
the  legislation  would also  seek to  punish  eastern European or  former  Soviet  states  which deny  they  were  
liberated by the Red Army. The leaders of those countries could be banned from Russian soil, he said. (…) "Our 
parliament should pass a law that would envisage liability for the denial of the Soviet victory in the Great patriotic War," Mr  
Shoigu said.  "Then  the presidents of certain countries denying this would not be able to visit our country and  
remain unpunished.""Mayors of certain cities would also think several times before pulling down monuments."” (wypowiedzi 
Szojgu pochodzą z marca 2009 r.).

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/4943814/Russia-to-outlaw-criticism-of-WWII-tactics.html


domyślić, autorzy nie mieli niestety okazji osobiście poznać legendarnej Swietłany, a wszystkiego 

tego dowiedzieli  się z zawartości paszportu.  No, można by rzec, dobre i  to, choć dalibóg ciężko 

powiedzieć,  czy  to  cokolwiek  wnosi  do  sprawy,  zwłaszcza  że,  jak  dodają,  „ślad  po  Swietłanie 

zaginął” (s. 18). Autorzy wprawdzie nieustannie wydzwaniają pod numer Swietłany, lecz „o każdej 

porze dnia i nocy sygnał słychać zajętości”. 

Na domiar złego: „Także w mieszkaniu Swietłany nikt już nie mieszka. Zniknęła nagle, w czerwcu  

z  dnia  na  dzień.  Nie  wyprowadzała  się  –  nagle  wyparowała.  Sąsiedzi  nic  o  jej  

wyprowadzce nie wiedzą. Po prostu nagle przestali się witać mijając się na klatce schodowej”. 

Jak się z kolei z tego fragmentu możemy domyśleć, autorzy pojechali raz na miejsce zamieszkania 

podane w „liście  od Swietłany”,  następnie  nie  zastali  nikogo w domu (co nie  przeszkodziło  im 

stwierdzić,  że  Swietłana  zniknęła  bez  wyprowadzania  się),  a  następnie  ktoś  życzliwy  na  klatce 

powiedział, że Swietłana wyparowała, bo on nic nie wie o jej wyprowadzce. 

No i tak to się właśnie coraz sprawniej rozkręca rekonstrukcja „Zbrodni smoleńskiej...” Piszę to 

całkiem serio, bo już na tej samej stronie autorzy, właśnie w narracyjnym nawiązaniu do historii 

tajemniczej Swietłany, dodają: „„Nie było uderzenia – tylko dwa takie delikatne plaśnięcia”. „Coś  

trzasnęło i to tyle”. „I tylko ta mgła” - Tak wydarzenia z 10 kwietnia relacjonują świadkowie.

W Rosji nie tylko człowiek może z dnia na dzień zniknąć. Samolot też może rozbić  

się po cichu. Może bezszelestnie roztrzaskać się w mrocznym lesie pośród gęstej  

mgły.”

3. Powrót leśnych dziadków smoleńskich

Co do znikającego człowieka - na pewno prawda, rzekłbym. Może on przepaść (bez śladu i hałasu) 

w neo-ZSSR, tak jak i w ZSSR, bo i kraina przepastna, a czekistów skolko ugodno. No ale „rozbicie 

się po cichu” samolotu z prawie stu osobami na pokładzie to już chyba nieco poważniejsza sprawa 

niż „wyparowanie Swietłany” z jej  moskiewskiego mieszkania.  I  nie wydaje mi się, by kilka 

dość  lakonicznych  ruskich  opowieści  o  „plaśnięciach”  było  w  stanie  ten problem 

rozwiązać. 

Jak  znowu  nietrudno  spostrzec,  owe  wypowiedzi  świadków,  to  tzw.  druga  fala  leśnych 

dziadków, którzy się szczęśliwie znaleźli w smoleńskiej mgle. Pierwsi leśni dziadkowie to 

byli ci, co albo na własne oczy widzieli tupolewa nad sobą i swoją rekreacyjną działką i np. musieli  

się trzymać koła łady4, by nie polecieć w diabły, albo akurat, jak dziadunio Alosza, szli sobie z teczką 

4 To jedna z najciekawszych baśni smoleńskich, przypomnę ją z kronikarskiego obowiązku: „Korony drzew były we mgle. Kiedy miał  
już  wsiadać do samochodu, usłyszał lecący samolot  - maszyna poruszała się równolegle do ziemi.  Przelatując nad lekarzem  
tupolew przełączył silnik na maksymalne obroty.  To wskazywałoby na to,  że samolot próbował się  wznosić.  „ Samolot leciał  
bardzo nisko. Na wysokości około 6 metrów nad ziemią. Ja byłem bardzo blisko, na początku wyglądało, że leci normalnie, a  
potem uderzył w brzozę i przekręcił się” - mówi świadek. „Byłem tuż przy tej brzozie. On włączył dopalacze wszystkich silników.  



na  działkę  i  natknęli  się  od  razu  na  wrak  samolotu,  który  się  rozwalił  

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lesny-dziadek-z-filmu-koli.html) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/podstawowe-problemy-zwiazane-z.html). 

Druga więc fala to ci dziadkowie, co się w porę  obudzili z zimowego snu podczas kręcenia 

filmu  „10.04.10”  i  obficie  uraczyli  polską  ekipę  telewizyjną  opowieściami  o 

„plaśnięciach” czy „wybuchach w kształcie żółtka jajka”. Jedni z tychże dziadków mieli być 

świadkami w swych chałupach lub autach, inni zaś, jak ten dziadek, co okazał się byłym żołnierzem 

specnazu, a zarazem właścicielem jednego z garaży w pobliżu Siewiernego, to nawet nie widział ani 

nie słyszał katastrofy, ale potrafił ją świetnie rozrysować przed kamerą palcem na śniegu.   

Czemu akurat opowieści leśnych dziadków tak bardzo zainteresowały polskich dziennikarzy, skoro 

tylu świadków było pośród oczekujących na delegację, trudno powiedzieć. Dość że mamy „na dzień 

dzisiejszy”, jak powiadają znawcy,  więcej relacji właśnie leśnych dziadków, „strażaków”, 

„milicjantów” i „pracownic pogotowia” aniżeli dziennikarzy i dyplomatów będących 

na miejscu. 

Autorzy „Zbrodni smoleńskiej...” przypominają, może i słusznie, że Sojusz Północnoatlantycki jakoś 

przeszedł do porządku dziennego po tragedii, a przecież 10-go Kwietnia zginęli wybitni dowódcy 

wojskowi  i  oficerowie  NATO.  Zaraz  potem  jednak,  miast  ciągnąć  ten  właśnie  wątek,  autorzy 

podążają za dezami ruskiego raportu komisji Burdenki 2, by następnie powrócić znowu na łono 

historii i opowiadać o innych zamachach na prezydentów. Następnie zatrzymują się nad kwestiami 

samolotów różnych głów państwa, by w końcu zacytować wypowiedź (przywoływanego już w mojej 

recenzji) Poteata twierdzącego, że „to nie był wypadek” (jeśli chodzi o 10 Kwietnia), choć zarazem 

Wyglądało jakby chciał ominąć tę brzozę. Przez to uderzenie było jeszcze silniejsze. Prawdopodobnie pilot zauważył brzozę jak  
wyszedł z mgły. Zszedł poniżej mgły, która była na wysokości 10 metrów. Po uderzeniu go obróciło. Podwozie było już wysunięte.  
Na  początku  leciał  cicho,  spokojnie.  A  kiedy  zaczął  zbliżać  się  do  brzozy  włączył  silniki  tak,  że  mnie  prawie  
zdmuchnęło” - powiedział świadek. „Upadłem i złapałem się za koło samochodu. A kiedy przeleciał za brzozę, to już  
go nie widziałem” (http://www.fakt.pl/swiadek-tupolew-chcial-ominac-brzoze,artykuly,86042,1.html). 
Samolot obrócił  się i  rzecz jasna, leciał dalej,  a nie spadł na dziadka,  którego „prawie zdmuchnęło” (w przeciwieństwie do tych 
wszystkich  rupieci  pod  brzozą  (http://freeyourmind.salon24.pl/287367,skrzydlata-orka)  i  do  gniazda  na  brzozie 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/gniazdo-smolenskie.html), których akurat nie zdmuchnęło). Dobrze też, że 
„lekarz” złapał się przytomnie za koło samochodu, ale najważniejsze, że w tym podmuchu piekielnym z autem w diabły nie poleciał.
Z  tym  „kołem  łady”  to  oczywiście  moja  złośliwość.  Wg  M.  Krzymowskiego  i  M.  Dzierżanowskiego  bowiem  chodziło  o...  koło 
chevroleta: „Dla Nikołaja Jakowlewicza, sześćdziesięcioletniego lekarza ze Smoleńska, to był początek sezonu działkowego. Jego  
dacza – mały domek na 600 metrach ziemi plus kilka grządek z warzywami – sąsiadowała z lotniskiem. Jakowlewicz właśnie  
skończył  kopać ziemię i  miał  wracać do domu.  Zanim wsiadł  do swojego chevroleta Aveo,  spojrzał  w stronę lotniska:  mgłę  
przecinały smugi świateł nawigacyjnych. Nagle ciszę przerwał przerażający ryk silnika połączony z nagłym podmuchem. Fala  
była tak silna, że Jakowlewicz padł jak kłoda. Leżał na zmarzniętej ziemi (ciekawe, jak mu się więc wcześniej udało ją na działeczce 
z daczą skopać – musiał mieć mocną łopatę, po prostu – przyp. F.Y.M.)  i patrzył w niebo – polski tupolew wisiał dokładnie nad  
nim. Bardzo nisko, na wysokości dziesięciu metrów. Niemal szorował brzuchem po czubkach drzew. Mężczyzna cały czas trzymał  
się koła swojego chevroleta. Czuł, jakby podmuch chciał go porwać w górę. Ułamek sekundy później samolot zahaczył o brzoże i  
zniknął we mgle. Kiedy Jakowlewicz dobiegł do drzewa, zobaczył porozrywane przewody i zaplątany w gałęzie kawałek skrzydła  
z namalowaną biało-czerwoną szachownicą. Obok stał potężny czterdziestokilkuletni facet. Miał na sobie skórzaną kurtkę, a w  
ręku trzymał telefon, którym filmował metalowe szczątki wiszące na brzozie. - Niech pan nie podchodzi do tych przewodów, bo  
pana prąd kopnie! - krzyknął Jakowlew i poleciał w głąb lasu zobaczyć, co z resztą samolotu” (s. 10). 
Por.  też:  http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/swiadek-katastrofy-pod-smolenskiem-tupolew-scial-brzoze-ale-nie-stracil-
skrzydla_166365.html oraz http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/197345,W-kabinie-oprocz-pilotow-byla-piata-osoba- : „Nikołaj  
Łosiew, emerytowany pilot wojskowy, właściciel pobliskiej działki, był na miejscu w 20 minut po katastrofie. Jak utrzymuje, w  
rozmowie z Polskim Radiem, w rozbitej kabinie widział oprócz członków załogi przypiętych pasami do foteli ciało  
jeszcze jednej osoby. Nikołaj Łosiew nie potrafi powiedzieć nic więcej o tej osobie. Twierdzi też, że na miejscu zdarzenia szybko  
pojawiła się milicja, która nakazała wszystkim opuszczenie miejsca katastrofy. Świadek mówił również, że w trakcie wypadku  
nad lotniskiem utrzymywała się bardzo silna mgła.”

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/podstawowe-problemy-zwiazane-z.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lesny-dziadek-z-filmu-koli.html
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/197345,W-kabinie-oprocz-pilotow-byla-piata-osoba-
http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/swiadek-katastrofy-pod-smolenskiem-tupolew-scial-brzoze-ale-nie-stracil-skrzydla_166365.html
http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/swiadek-katastrofy-pod-smolenskiem-tupolew-scial-brzoze-ale-nie-stracil-skrzydla_166365.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/gniazdo-smolenskie.html
http://freeyourmind.salon24.pl/287367,skrzydlata-orka
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wystrzegają  się  „masy  spekulacji,  podsycających  tysiące  teorii  spiskowych”  (s.  23). 

Wedle jakiego licznika nastukało aż tyle tych teorii w przypadku 10 Kwietnia, nie wiadomo. 

4. Powrót A. Mendierieja i życzliwych panów z bezpieki

Przechodzimy  do  poważnych  już  zagadnień,  jak  choćby  kwestia  akcji  ratunkowej,  choć  nie 

ukrywam, że prawdziwe schody właśnie teraz się zaczynają. Autorzy bowiem ni mniej ni więcej, 

tylko  (mimo dogłębnych  analiz  blogerów,  które  zdyskwalifikowały  ten  materiał  jako  niebędący 

dokumentem  katastrofy)  przyjmują  filmik  Koli  za  relację  z  egzekucji  pasażerów 

polskiego tupolewa,  a nawet „rekonstruują” wybrane fragmenty ścieżki dźwiękowej. Zacytuję 

dłuższy fragment „Zbrodni smoleńskiej...”, by nie być gołosłownym:

„około  50-tej  sekundy  dają  się  wychwycić  słowa  najbardziej  podobne  do  „Nie  

zabijajcie nas, błagam” w języku polskim. 

Dalszy  przebieg ścieżki  dźwiękowej  nagrania ujawnia 3 głośne wystrzały  z  broni  palnej,  jak  

również  polecenia  i  okrzyki.  Odgłosy  wystrzałów  potwierdzone  zostały  przez  czwórkę  

funkcjonariuszy rosyjskiej milicji, którzy w niedługim czasie dobiegli na miejsce z płyty lotniska  

w Smoleńsku.”

Ruscy  milicjanci  jako  świadkowie  potwierdzający  ruską  egzekucję –  tak  by  z  tego 

powyższego fragmentu wychodziło, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało. Przypomnę więc, że 

milicjantki, które niby tak twierdziły, nie chciały w ogóle rozmawiać z dziennikarkami rządowej 

telewizji  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html), 

a więc ich relacje można traktować równie dobrze jako uwiarygadnianie „miejsca wypadku”. 

Jest  natomiast  na  tej  stronie  książki  jedna  informacja  naprawdę  ciekawa,  choć  zepchnięta  do 

przypisu 15 na s. 24, a uważam, że powinna być umieszczona w głównym tekście:

„Jak poinformowali nas rozmówcy pracujący w Stacji Pogotowia Ratunkowego w  

Smoleńsku, nie wysyłała ona na miejsce żadnych karetek”.

Oczywiście autorzy książki  akurat  tego zaskakującego oświadczenia pracowników pogotowia nie 

traktują  jako  punkt  wyjścia  do  dalszych  badań  (warto  przecież  byłoby  sprawdzić  w  jakiejś 

dokumentacji  stosownej  instytucji,  jak  wyglądały  wyjazdy  ambulansów  10-go  Kwietnia5),  tylko 

5 Rzecz  jasna  te  ustalenia  (jakoby  pogotowie  smoleńskie  nie  wysyłało  karetek)  kłócą  się  z  ustaleniami  „Naszego  Dziennika” 
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110423&typ=po&id=po01.txt):  „Jak  ustaliliśmy,  10  kwietnia  ub.  r.  na  
miejsce  katastrofy  rzeczywiście  wyjechały  trzy  karetki.  Dwie  z  miejskiej  smoleńskiej  stacji  pogotowia  
ratunkowego i jedna ze stacji rejonowej. Oprócz tego na miejscu dyżurowała jeszcze jedna karetka od początku  
przewidziana  do  zabezpieczania  wizyty  polskiej  delegacji. 
W Rosji system pomocy doraźnej opiera się na własnej sieci szpitali o specjalizacji urazowej. W Smoleńsku taki szpital jest w  
centrum miasta, około 6 km od miejsca katastrofy. Zajmuje spory kompleks budynków starych i nowych, którym na pierwszy  

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110423&typ=po&id=po01.txt
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html


dodają zaraz obok w tym samym przypisie: 

„Nie zmienia to faktu, że dotarły one na miejsce, ale już po... lekarzu patomorfologu, który także  

dojechał z kostnicy w kilkanaście minut”.

Składnia tego zdania nie pozwala rozstrzygnąć, czy karetki jechały też z kostnicy, czy patomorfolog 

jechał też kilkanaście minut. Jak zresztą informuje nas raport komisji Burdenki 2, karetki przybyły 

dopiero 29 minut „po wypadku” (http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag), więc po 

prostu  pół godziny po, a nie „kilkanaście minut”. Niby niewielka różnica, choć jak na powagę 

sytuacji,  chyba  istotna.  Jeśli  jednak  podana  wyżej  informacja  ze  smoleńskiego  pogotowia  jest 

prawdziwa, to mielibyśmy zarazem całkiem nowy ślad dotyczący inscenizowania akcji ratunkowej, 

świadczący o tym, że karetki... nie pochodziły ze Smoleńska (nawet jeśliby miały doczepione 

smoleńskie rejestracje). To byłaby kolejna informacja mogąca się przyczynić do sprawy pojawienia 

się  (zrazu  nieobecnych  wedle  relacji  świadków)  ciał  na  pobojowisku.  Ciała  te  mogłyby  być 

dostarczone właśnie takimi udającymi pogotowie smoleńskie, karetkami. To tak jak w Budapeszcie 

w 1956 r.  sowieciarze  karetkami rozwozili  broń dla  służb specjalnych oraz przebranych w kitle  

bezpieczniaków6.    

I wracamy do „dokumentu Koli”:

„Na filmie pośród kilku głosów głos błagalny należy do kobiety. Jest jedynie możliwe, że była ona  

pasażerką lub stewardessą na pokładzie rozbitej  maszyny. Natomiast tembr głosu wydaje się  

identyczny  z  przemówieniami  jedynej  kobiety,  która  podróżowała  w  przednim  przedziale  

maszyny, chociaż nie może być to jasno określone.”

Jak widać, autorzy nie ułatwiają nam zadania. Pomijając już to, że  do identyfikacji czyjegoś 

głosu potrzebne są specjalistyczne badania fonoskopijne, a nie „zwykłe ucho”, to przecież 

wszystkie te powyższe spostrzeżenia zabezpieczone są sformułowaniami typu „jedynie możliwe”, 

„wydaje się” oraz „nie może być jasno określone”, co z kolei dowodzi, iż sami autorzy nie są pewni  

tego,  co  głoszą.  Po  co  więc  obstawać  przy  tym,  co  niepewne,  w  tak  trudnym dochodzeniu  jak 

śledztwo smoleńskie? 

Pozostają zresztą o wiele poważniejsze pytania: skąd wszak wiemy, że ścieżka dźwiękowa do tego 

materiału jest nagrana równolegle z tym właśnie obrazem, a nie np. ex post? Skąd wiemy też, że 

rzut oka przydałby się remont generalny. Jednak pogotowie działa sprawnie, karetki są drogą radiową kierowane do kolejnych  
przypadków. Telefonistki pamiętają 10 kwietnia ubiegłego roku. Potwierdzają, że dwa zespoły zostały skierowane na lotnisko, a  
kiedy okazało się, że nie ma żywych, wróciły do swoich zadań.”

6 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/361273,jeszcze-w-polsce-czy-juz-w-polskiej-ssr#comment_5258553 Por.  też  „Zbrodnia 
smoleńska...”, s. 552, gdzie autorzy piszą: „nikt na świecie (poza FBI) nie korzysta z podrobionych karetek” (co chyba ma się nijak do 
praktyk specsłużb w bloku sowieckim i  neosowieckim), aczkolwiek dodają:  „karetki pogotowia służą za osłonę większości operacji  
specjalnych odbywających się w Rosji”. Chodzi im jednak o historię z karetkami wyjeżdżającymi na sygnale, które miały wieźć rannych, 
a nie zwłoki (s. 553). 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag
http://freeyourmind.salon24.pl/361273,jeszcze-w-polsce-czy-juz-w-polskiej-ssr#comment_5258553


obraz pochodzi  z...  10  Kwietnia? Jak  poza  tym  wyjaśnić  kwestię  zawiesi widocznych  na 

filmiku?  No  i  to,  ostatnie  zagadnienie,  które  już  kiedyś  stawiałem  w  jednym  z  postów 

(http://freeyourmind.salon24.pl/289672,fotosynteza):  czy  gdyby  nie  filmik  moonwalkera  S. 

Wiśniewskiego  (vel  Śliwińskiego,  „naocznego  świadka  katastrofy”  w  relacjach  ruskich  mediów 

(http://freeyourmind.salon24.pl/284554,historia-lunochoda)), to na pewno wiedzielibyśmy, że na 

filmiku Koli leży wrak „polskiego samolotu”? Po czym to można byłoby poznać? Czy więc analizując  

ten materiał nie dajemy się wkręcać w spreparowaną opowieść o egzekucji?  

 

Autorzy jednak podążają w głąb tej  historii,  powołując się7 na „dokument Agencji  Wywiadu” (o 

którym też już kiedyś pisano, że wygląda na spreparowany8):

7 Wcześniej w swej książce zrobili to K. Galimski i P. Nisztor, s. 124.
8 K. Galimski z P. Nisztorem piszą na s. 123, 125: „Dokument budzi jednak poważne wątpliwości jeśli chodzi o jego autentyczność.  

Dziwić może bardzo wysoki rozdzielnik osób, które miały otrzymać notatkę. „Nieobrobiona” informacja, bez żadnej analizy, z  
danymi mogącymi zidentyfikować oficera wywiadu trafiła do najważniejszych osób w państwie (chodzi o: „p.o. Prezydenta RP”, 
„Prezesa Rady Ministrów”, „Prokuratora Generalnego RP”, „Szefa ABW” i „a/a” - przyp. F.Y.M. - w „Zbrodni smoleńskiej...” pierwsze 
trzy rubryki są zamazane).  Z reguły informacje, które trafiają do premiera i prezydenta to wyciągi najważniejszych informacji  
służb pochodzących z różnych źródeł wraz z krótką analizą.  Wątpliwości  może budzić też fakt,  że  dokument nie trafił do 
szefów wojskowych służb. Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, które ze względu na wojskowy  
charakter lotu są bezpośrednio zaangażowane w wyjaśnienie sprawy.
Zresztą tego typu rozdzielnik często znajduje  się na pierwszej stroni,  jako pismo przewodnie.  Tam też wpisane są załączniki  
przesyłane  do  poszczególnych  osób.  Także  wygląd  dokumentu  nie  pasuje  do  tych  sporządzanych  przez  Agencje  
Wywiadu. Logo służby znajdujące się na ściśle tajnych dokumentach jest inne niż to na notatce dotyczącej Mendiereja. Z kolei na  
zaczernionym polu pod nim nie zmieściłby się numer dokumentu, który standardowo tego typu materiały są opisywane. Nasi  
rozmówcy ze służb wskazują również na drobne różnice w miejscach, gdzie w tego typu dokumentach powinny znajdować się  
podpisy i numery. Na notatce nie ma również żadnych cech kancelaryjnych wskazujących, że dokument ”
Te wszystkie ciekawostki prowokują do jednego podstawowego pytania: czy notatkę spreparowali Polacy, czy może Ruscy? Sposób  
potraktowania sprawy, czyli skierowanie jej do jakiegoś dzielnicowego komisariatu policji w Warszawie (w domyśle, by „wszystko się  
rozeszło po kościach”), niedbalstwo przy spreparowaniu dokumentu, jak też jego „sensacyjna treść”, sugerowałyby (znając realia 
obecnych  służb),  iż  ci  ostatni.  Na  czym  polega  największa  „sensacyjność”  tej  notatki.  Wcale  nie  na  „informacji  o  „egzekucji”: 
„wyglądało  to  jak  dobijanie  rannych”  -  lecz  na  tym  „przemyconym”  zdaniu:  „widział  moment  upadku  samolotu”. 
Przesłuchiwany „widział”, aczkolwiek nie opisuje tego „momentu”, tylko od razu „potwierdza”, że „wykonał nagranie telefonem  
komórkowym,  które  potem  umieścił  na  portalu  internetowym  You  Tube”.  I  zaraz  znów  ten  sam  „przemycony”  materiał 
dezinformacyjny:  „stwierdził,  że  jest  przekonany,  że  po  upadku  TU  154  M,  a  przed  włączeniem  syren  alarmowych  widział  
funkcjonariuszy OMON, którzy biegali wokół wraku samolotu i strzelali.” 
Historia znowu dęta na potęgę, ponieważ, zauważmy, że ani przesłuchujący, ani przesłuchiwany, nie koncentrują się na 
tym, co najważniejsze: podaniu szczegółów przebiegu zdarzenia. No i po drugie: jak ten samolot spadł, że Andriejowi się 
zgoła  nic  nie  stało?  Schował  się  za  drzewem?  Szedł  zakolami  do  ogródków  działkowych  jak  leśne  dziadki?  Spacerował  po  ul.  
Kutuzowa?  Psa  właśnie  wyprowadzał  na  łączkę?  Tankował  wóz  na  pobliskiej  stacji?  Zajrzał  do  warsztatu  samochodowego?  W 
delegacji był w Smoleńsku? Skąd się gość wziął w takiej chwili i w takim miejscu? 
Czemu zeznania są tak lakoniczne? Czemu pada zupełnie nieistotna w tym kontekście informacja o „portalu internetowym You 
Tube”, ale już nie o tym, jak pasażerowie znaleźli się na zewnątrz wraku, że można ich było „dobijać”?  Wypadli? Odpięli 
się z pasów? Wypełzli? Nie byli zapięci pasami? Czy OMON-owcy czekali w lesie na upadek samolotu i wyskoczyli z tego lasu, by 
zaraz dobijać rannych, jak tylko się samolot rozwali, czy też dopiero po rozwaleniu się samolotu nadjechali ciężarówkami i doskoczyli  
do rannych? 
Zwracam uwagę na te wszystkie szczegóły z jednego powodu: byśmy się nie dali nabrać na „skróty myślowe” czy „skróty narracyjne”  
w tego rodzaju makabrycznych opowieściach mających przemawiać do wyobraźni, a zarazem „zapełniać lukę” po potwierdzonym 
przez różnych świadków „braku ciał” na pobojowisku. 
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I kwitują ją tak (zupełnie nie licząc się z tym, co zgłaszali cytowani przeze mnie Galimski i Nisztor): 

„Powyższa  notatka  zdobyta  w  trakcie  naszego  śledztwa  potwierdza  i  

uprawdopodabnia wszelakie fakty związane z nagraniem”.

Abstrahując od tego, czy notatka może „potwierdzać i uprawdopodabniać” jednocześnie, czy nie, i 

czy jakiekolwiek fakty związane z „nagraniem” udało się dotąd ustalić - to przecież ktoś, kto pisze 

(bez  sprawdzenia  autentyczności  takiej  „wywiadowczej  notatki”),  że  potwierdza  ona  (także 

podejrzany) filmik Koli, sam chyba już traci z oczu to, o co w śledztwie smoleńskim chodzi. Bo na 

pewno nie chodzi  o to,  by połączyć w całość takie elementy jak „podejrzana notatka AW” oraz 

„podejrzany film”, lecz ustalić, co można uznać za materiał  dowodowy w sprawie tragedii. Dalej 

jednak faktografia jeszcze bardziej się w książce rozjeżdża, bo autorzy twierdzą, że obok Władimira 

Iwanowa...  Oleg  Starostienkow  podawał  się  za  jednego  z  autorów  filmiku  Koli, 

występując w jednym z programów „Misji specjalnej” i pokazując swój telefon komórkowy (s. 27).  

To jednak nic przy bombie odpalanej parę stron dalej. Nieprzypadkowo bowiem zatrzymywałem się 

przy notatce o Mendiereju, okazuje się wszak, że źródło konstruujące te notatki stało się nie tylko  

wiarygodne,  ale  nad  wyraz  płodne,  ponieważ  specjalnie  dla  autorów  „Zbrodni  smoleńskiej...” 

zdobyło – jak możemy podejrzewać – nadludzkim wysiłkiem woli, kolejną sensacyjną informację. 

Wydawało mi się (gdy recenzowałem publikację Leszka Szymowskiego, który dał się klasycznie 

wkręcić paru  smutnym  panom  w  długich  płaszczach,  pisząc  swoją  książkę  „smoleńską” 



(http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym)),  że  podchody 

gości  od  długiego  wiązania  sznurówek  oraz  przeglądania  się  w  wystawach 

sklepowych się zakończyły, ale gdzie tam. Najwyraźniej z publikacji na publikację, rozkręcają 

się w najlepsze. Oto zatem kolejna wstrząsająca notatka – zaznaczam – w identycznym stylu jak 

poprzednia  dot.  filmiku  Koli;  cytowane  więc  wcześniej  zastrzeżenia  Galimskiego  i  Nisztora 

pozostają aktualne. 

Trzeba  przyznać,  że  sprawy  idą  piorunem  w  tej  wytwórni  „notatek”  (w  przeciwieństwie  do 

„oficjalnego  śledztwa”).  Jeśli  bowiem „notatka”  dot.  Mendiereja  datowana była  na  14  kwietnia 

2010,  to ta,  jak widać,  ma pochodzić  z  29 kwietnia 2010.  Jak autorzy „Zbrodni  smoleńskiej...” 

dotarli do tego bezcennego materiału? Przypadkiem? Ślepym trafem? Niekoniecznie. Piszą o tym 

wprost (na s. 28):

„Udało nam się zdobyć również bardzo ważny, ściśle tajny materiał – notatkę sporządzoną po  

rozmowie z oficerem łącznikowym Stanów Zjednoczonych „Michaelem”. Powiedział on oficerowi  

Polskiego Wywiadu (pisownia oryg. - przyp. F.Y.M.), że USA nagrały przelot oraz katastrofę  

lotniczą  przy  użyciu  wojskowego  systemu  rozpoznawczego.  Jego  rejestrator  

umieszczony  jest  prawdopodobnie  na  satelicie  Quickbird  lub  HOTBIRD,  tym  samym,  który  

przesyła sygnał cyfrowej telewizji do Europy.”

To, że „Michael” nie wie, za pomocą jakiego rejestratora „wojskowy system rozpoznawczy” nagrał 
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„przelot oraz katastrofę lotniczą”, jest zrozumiałe – może nie chcieć ujawniać technologicznych, 

wojskowych tajemnic. Gorzej, że żadnego z tych zdjęć satelitarnych nie przekazał autorom 

„Zbrodni smoleńskiej...” - przecież do ich książki pasowałoby jak znalazł. Jak Państwo 

może  pamiętają,  podobne  nieszczęśliwe  przypadki  spotkały  Szymowskiego,  który  miał  od 

„przedstawicieli  NSA”  otrzymać  opublikowane  przez  „Bild”  zdjęcie  z  taśmami  w  poprzek 

siewiernieńskiego pobojowiska, a przedstawiane czasem jako zdjęcie tupolewa na Siewiernym (por.  

ponownie:  http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym). 

Szymowskiemu  też  zresztą  ochoczo  pomagali  w  rozwikłaniu  wielu  zagadek  „oficerowie  AW”,  

„oficerowie  SKW”  oraz  „mjr  rezerwy  Robert  T.”  (wg  Szymowskiego  „były  pirotechnik  BOR”) 

wyjaśniający dokładnie, co widać na różnych zdjęciach i co z tego, co widać, wynika. Przykładowo 

widać było błoto na kołach tupolewa w związku z tym można było wywnioskować, że tupolew został 

wysadzony po awaryjnym wylądowaniu i się obrócił na plecy po tym wysadzeniu9. 

My  jednak  wracamy  do  recenzowanej  książki,  sprawiającej  wrażenie  (zwłaszcza  po  stylu 

rozumowania i stylu językowym) pisanej także przez jakąś... wojskową rękę, spójrzmy bowiem na to 

zdanie:  „Notatka  oficera  wywiadu  jest  jasna  i  pokazuje  niezbicie,  że  nie  tylko  telefon 

komórkowy  na  ziemi,  ale  także  oko  satelity  nagrało,  co  działo  się  z  maszyną.” 

Dziennikarz nie tylko napisałby to nieco mądrzej, ale jednak zadałby sobie rutynowe, podejrzliwe 

pytania: czy można na jednym źródle informacji polegać? Czy nie warto byłoby skonfrontować tego 

źródła mimo wszystko z innym? Umysł wojskowy zaś, dostrzegłszy fachowo sporządzoną bumagę, 

przyjmuje  ją  za  pewnik,  tj.  za  raport  dotyczący  jakiegoś  faktu.  I  już.  Wprawdzie  zdjęcia 

satelitarnego oko ludzkie nie widziało, ale jest notatka o zdjęciu, więc i relacja o „nagraniu oka 

satelity”. 

I wszystko byłoby dobrze, ale pojawiają się tacy, co jakoś nie chcą wierzyć tego rodzaju notatkom:  

„Jak  się  bowiem  okazuje  szef  polskiego  wywiadu  gen.  Maciej  Huna  po  dłuższym  namyśle  

postanowił złożyć  doniesienie do Prokuratury Wojskowej w Warszawie z prośbą, by  

ta... ustaliła, czy notatki są autentyczne.” Podobna historia, jak pamiętamy, była z „notatką” 

o  filmiku  Koli.  Szef  AW  uznał  dokument  za  falsyfikat  i  skierował  sprawę  do  zbadania  przez 

stołeczny dzielnicowy komisariat. Tym razem jednak sprawę uznał za poważniejszą i skierował do 

PW. Autorzy mimo to nie mogą wyjść ze zdumienia (s. 29):

„Niewątpliwie  jest  to  pierwszy  i  jedyny  w  nowożytnej  historii  świata  przypadek,  aby  szef  

wywiadu zwracał się do instytucji zewnętrznej, by sprawdzała, czy dokumenty mające pochodzić  

od jego służby są prawdziwe. Tego typu sytuacja jest tak kuriozalna, że można wątpić nie tyle 

w same notatki, lecz w to, czy ta służba w ogóle byłaby w stanie tego typu notatki  

przygotować.”  

9 Por. wywiad z mjr. rez. Robertem Trelą w „NDz”:  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110709&typ=po&id=po02.txt Tu 
bowiem nieco inaczej się wypowiada niż dla Szymowskiego. 
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Podejrzewam, że przypadek to nie pierwszy i nawet nie ostatni w „nowożytnej historii świata”, że 

szef jednej służby, widząc podejrzane notatki imitujące służbowe notatki swojej instytucji, kieruje 

je do sprawdzenia do jakiejś instytucji na zewnątrz. Zadziwiająca jest jednak ta logika rozumowania 

autorów  powyższego  fragmentu  (chyba  że  to  autor posługujący  się  zaimkiem  „my”):  „można 

wątpić nie tyle w same notatki, lecz w to, czy ta służba w ogóle byłaby w stanie tego typu notatki  

przygotować”  -  wychodziłoby  bowiem  na  to,  że  notatki  są  tak  pewne,  iż  właściwie  nie 

podlegają  dyskusji,  a  dyskusyjna  jest  wyłącznie  próba  sprawdzania  ich 

autentyczności.  Czy  autorzy  naprawdę  tak  właśnie  myślą  w  tak  poważnej  sprawie?  Czy  nie 

słyszeli  o czymś takim jak  kryminalistyczna analiza dokumentów? Czy sądzą,  że w takiej 

materii można po prostu podążać na skróty, a więc z pominięciem takiej kryminalistycznej analizy?

Na te  pytania  odpowiedzi  w „Zbrodni  smoleńskiej...”  nie  znajdziemy,  żeby zaś  było  śmieszniej, 

spotykamy  w  tekście  jeszcze  taką  uwagę:  „Obydwie  przedstawione  notatki  stanowią  pewną  

wartość dowodową, ale autorzy nie są w stanie potwierdzić ich autentyczności” (s. 29). 

No to zaraz: jeśli nawet sami autorzy notatek nie potwierdzają autentyczności notatek, to wszystko 

tu  gra?  Trudno  orzec,  skoro  zabiera  się  nas  znowu  na  lekcję  historii,  choć  tym  razem  już 

opowiedzianej tak w „telegraficznym skrócie”, jak to mawiają komentatorzy sportowi lub też „po 

wojskowemu” - krótko, konkretnie i na temat (s. 31):

„Nie tylko doskonale opisane 500 lat  rosyjskiej historii,  ale także te ostatnie 12 lat dominacji  

pułkownika  Władimira  Putina  pokazują  jasno,  że  wszelakiej  maści  zamachy  i  zbrodnie  

podpierają cały mechanizm strukturalny ustroju państwa (ale jakiego? Każdego? - przyp. F.Y.M.).  

Warunkują  one  strategię  polityki  zagranicznej  i  wewnętrzne  rządy  twardej  ręki,  odwieczne  

pryncypium Rosji. Oczywiście Rosja nie jest miejscem masowych rzezi, jak za rządów Stalina,  

przynajmniej w okolicach Moskwy.

1  listopada  2006,  podpułkownik  Aleksander  Litwinienko  jadł  sushi  w  jednej  z  londyńskich  

restauracji, nie wiedząc jeszcze, że jego dni były już policzone przez byłych szefów.” 

5. „Kapsuła termobaryczna” opisana przez „pana Kulebę”

Trzeba  przyznać,  że  jest  w  cytowanym  wyżej  tekście  pewien  rozmach,  gdyż  za  pomocą 

siedmiomilowych butów autorzy doskakują (z pradziejów) do współczesności. O ile więc historię 

Swietłany, co, jak słyszeliśmy, „wyparowała” z moskiewskiego mieszkania, opowiadali z wieloma 

szczegółami,  o  tyle  skomplikowaną  ruską  historię  potrafią  zmieścić  w  kilku  zdaniach.  Taka 

lakoniczność oczywiście nie powinna budzić niczyich zastrzeżeń pod warunkiem, że wiemy, iż ktoś 

sobie nie skraca w ten sposób drogi wyjaśniania pewnych skomplikowanych kwestii. Mamy bowiem 

po tym wstępie przypomnianą głośną i poruszającą sprawę Litwinienki oraz innych czekistowskich 



zabójstw neo-ZSSR, mamy też „drogę Putina do władzy”, mamy nawet kremlowskie intrygi oraz 

serie zamachów w neo-ZSSR - ale czy ma to wszystko tak istotne znaczenie do zrozumienia tego, co 

się stało 10 Kwietnia? Czy nie ważniejsze byłoby np. prześledzenie sytuacji w ruskiej armii? Albo 

zmian  w  specsłużbach  neo-ZSSR?  Czy  „Zbrodnia  smoleńska...”  rości  sobie  pretensje  do  bycia 

podręcznikiem ruskiej historii albo czy z ilości przeprowadzonych zbrodniczych działań w 

neo-ZSSR (tj. za czasów Putina) wynika, że zamachu na polskiej delegacji dokonano 

na Siewiernym? 

Chyba tak, autorzy wszak twierdzą, że o ile zamach bombowy na pokładzie zapewne nie zaszedł, to 

samolot mógł zostać (a więc został, dodają) zaatakowany z zewnątrz za pomocą wystrzelonej z ziemi 

„kapsuły termobarycznej” (s. 53). Do tej kwestii teraz się odniosę (choć już (wytrwali PT Czytelnicy 

moich postów doskonale o tym wiedzą) o niej pisywałem, np. w sierpniu 2010, powołując się na  

specjalistyczne  opracowania  (http://freeyourmind.salon24.pl/215960,dzialanie-broni-

termobarycznej).  Broń,  o  której  mowa,  działa  w  następujący  sposób,  jak  to  ilustruje  poniższy 

obrazek: 

Zachodzą więc dość szybko następujące po sobie 2 wybuchy, przy czym ten drugi związany jest z 

przemieszczającą się błyskawicznie falą ognia: „Eksplozja termobaryczna trwa bardzo krótko (...) i  

powoduje zniszczenie danego obiektu bez wywoływania jakiegoś wielkiego pożaru – dopalają się  

zwykle  jakieś  drobne  szczątki.  (…)  broń termobaryczna w strefie  najbliżej  wybuchu,  

powoduje  obrażenia takie  jak  „zwykła eksplozja”,  czyli  dochodzi  do  poważnych  

oparzeń (spalenia) i fizycznych uszkodzeń ciał ofiar, spowodowanych rozchodzącą  
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się falą ognia i  podciśnieniem (nie  licząc  obrażeń wynikających z  uderzeń latających w  

trakcie eksplozji części pomieszczenia). Osoby w tej strefie eksplozji nie mają oczywiście żadnych  

szans na przeżycie. Jednakże osoby znajdujące się dalej od „epicentrum” mimo że także (jak te z  

„pierwszej strefy”) mogą ulec oparzeniom, to przede wszystkim – tak jak osoby położone najdalej  

– ulegają obrażeniom wewnętrznym (płuc, jelit itp.). Działanie bomby termobarycznej polega  

bowiem na „wyssaniu powietrza” z obiektu, w którym dochodzi do eksplozji. W związku z tym u  

części ofiar obrażenia zewnętrzne mogą zupełnie nie być widoczne w trakcie wstępnych oględzin  

lekarskich przeprowadzanych po zdarzeniu.”

(http://freeyourmind.salon24.pl/215960,dzialanie-broni-termobarycznej)

Gdyby  więc  faktycznie  do  kabiny  pasażerskiej  wpadł  pocisk  termobaryczny,  to  fala  ognia 

(pomijając  w  tym  miejscu  kwestię  niewspółmiernych,  jak  wiemy  dziś  z  relacji  rodzin 

zamordowanych  osób,  obrażeń  ofiar  oraz  zagadkowe  nieeksplodowanie  paliwa  będącego  w 

skrzydłach) pozostawiłaby ślady na fotelach i na wielu innych przedmiotach będących 

w  środku.  Pokazane  zaś  na  zdjęciach  (choćby  w  dokumentacji  millerowców)  fotele  leżące  w 

okolicy  „rekonstruowanego  wraku”  (tak  samo  jak  i  nieliczne  fotele  na  pobojowisku 

(http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym))  nie  wykazują 

śladów spalenizny, ognia, smołowatości, stopienia, zwęglenia etc. 

Jak więc przeszłaby ta fala ognia przez kabinę pasażerską  (a chyba nikt,  kto widzi  to 

zdjęcie wyżej nie może mieć wątpliwości, iż nie ma żadnych śladów po takiej fali10)? I dlaczego nie 

10 Oczywiście można by jeszcze przyjąć, że wyposażenie zaprezentowane na zdjęciach z pobojowiska nie pochodzi z polskiego tupolewa, 
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wypchnęłaby natychmiast okien, tak żeby ruski wojak nie musiał dopiero sobie poużywać z 

łomem na wraku, by okna porozwalać? 

Jak  sprawy  zamachu  przeprowadzonego  za  pomocą  broni  tego  typu  przedstawiane  są  przez 

autorów? Poprzez  powołanie  się  na „pana Kulebę”  (s.  53),  który  jest  inżynierem i  reporterem, 

„uczestnikiem  walk  i  znawcą  tematu”,  bo  parę  wojen  widział,  będąc  w  Abchazji,  Jugosławii  i 

Czeczenii  (s.  52).  Jak nas  wprowadzają  w problematykę autorzy:  „Reasumuje  on,  że  samolot 

mógł zostać zestrzelony przy użyciu pocisku Szmiel, takiego samego przecież, jaki  

zabił dzieci w Biesłanie”. Nie mam bladego pojęcia, skąd się to „przecież” w tym zdaniu bierze - 

i czy z tego powodu, że w Biesłanie użyto „pocisku Szmiel” mielibyśmy przyjąć, iż użyto go również 

w Smoleńsku 10  Kwietnia  celując  w maszynę wiozącą  polską  delegację  (vide:  „takiego  samego 

przecież”). Te stylistyczne i logiczne problemy odłożę jednak na bok, żeby ktoś potem nie sarkał, że  

się „wszystkiego czepiam” (zapewniam zarazem, że takich językowych popisów autorów jest dużo 

więcej  w  całej  książce  i  sama analiza  lingwistyczna  nie  wyszłaby  tym ostatnim na  dobre11;  czy 

książka przeszła jakąś procedurę wydawniczego recenzowania?). 

Prześledźmy bowiem, co mówi „pan Kuleba” stanowiący najwyraźniej najważniejszy autorytet dla 

niezależnych ekspertów stojących za książką „Zbrodnia smoleńska...”,  mimo że istnieje fachowa 

anglosaska literatura dotycząca 1) działań tego rodzaju broni,  2) zamachów terrorystycznych na 

samoloty  (z  użyciem  środków wybuchowych)  oraz  3)  badań medyczno-sądowych związanych  z 

analizowaniem miejsca zbrodni i stanu ciał ofiar po takich właśnie atakach. „Pan Kuleba” powiada 

tak: „Trudne do wyjaśnienia rozkawałkowanie na drobne fragmenty całej części kadłuba między  

kokpitem a ogonem samolotu. Otóż taki efekt, wykluczony przy upadku maszyny z wysokości  

zaledwie  kilku  metrów  z  niedużą  prędkością,  wcale  nie  musiał  być  spowodowany  eksplozją  

wewnątrz kadłuba, pozostawiającą bardzo charakterystyczne ślady na poszyciu samolotu. Taki 

no ale chyba nie w tym kierunku zmierzają autorzy. 
11 Jako przykład niech posłuży ten fragment: „Bardzo ważna jest w tym kontekście reakcja źródeł dobrze poinformowanych, a takimi  

jest prasa izraelska. Izraelczycy to nie tylko ludzie najlepiej poinformowani, ale też obdarzeni temperamentem powodującym, że  
decyzje podejmują zwykle bardzo szybko i udzielając informacji nigdy nie owijają ich w bawełnę” (s. 58). Pozostawiam to bez 
komentarza. 



sam efekt można było osiągnąć poprzez zdetonowanie kapsuły termobarycznej na  

zewnątrz kadłuba. W takiej sytuacji samolot, który znajdzie się w strefie próżni wytworzonej  

eksplozją  mieszanki  paliwowej,  zostanie  rozerwany  pod  wpływem  wewnętrznego  ciśnienia  

panującego na hermetycznie zamkniętym pokładzie” (s. 52-53).

Na osobie, która być może niewiele z fizyki wie, próżnia powstała na zewnątrz tupolewa i wsysająca 

go,  robi  wrażenie,  dla mnie jednak to jest  wizja science fiction z mocnym naciskiem na 

fiction, nie na science. Próżnia to musiałaby być zapewne lokalna i wchłaniająca tylko samolot, a 

nie np. pobliskie obiekty. Na pocieszenie jednak „panu Kulebie” można byłoby sprezentować pakiet 

odcinków  pierwszego  sezonu  telewizyjnego  serialu  „The Event”, w  którym  samolot  pasażerski 

mający uderzyć w ziemię znika w ostatniej chwili i przenosi się na pustynię za pomocą niezwykłej 

broni użytej przez Obcych. Od niezależnych ekspertów jednak chcących się zajmować poważnie 

dochodzeniem przyczyn tragedii smoleńskiej oczekiwalibyśmy nieco więcej aniżeli przywoływanie 

takich zupełnie kosmicznych spekulacji. 

6. Kwestia wraku na Siewiernym

A propos jednak „badań” i wyglądu wraku, bo to dla niejednego eksperta potężna zagwozdka. Niby 

bowiem,  wedle  oficjalnej  ruskiej  narracji,  samolot  twardo  przyziemiał,  a  potem  „w  położeniu 

plecowym” uderzył w bagnistą ziemię z samosiejkami, ale wrak wygląda jakby maszynę wysadzono 

w powietrze i to za pomocą potężnych ładunków. Jeśliby jednak założyć, że samolot wysadzono (jak  

chce hipoteza zamachowo-siewiernieńska), to przecież rozkład szczątków jest taki, jakby twardo 

przyziemiał  „zszedłszy  ze ścieżki”  prowadzącej  na pas lotniska.  Co więcej,  jeśliby przyjąć, że 

tupolewa  wysadzono,  to  czemu  nie  doszło  do  pożaru  i  nie  ma  śladów  ognia  na 

częściach? Zagadka goni zagadkę.  

Autorzy przypominają o rozmaitych tajemniczych zgonach osób mających jakiś związek ze sprawą 

Smoleńska,  przywołując  także  śp.  Eugeniusza  Wróbla,  który:  „otwarcie  wyrażał  swoje 

niedowierzanie  wobec  ustaleń  MAK  i  jako  wytrawny  znawca  tajników  systemów  nawigacji  

lotniczej dał poznać się jako osoba badająca na własną rękę katastrofę” (s. 55). Problem tylko w 

tym, że – jak donosił choćby „Nasz Dziennik” - min. Wróbel miał w prywatnych rozmowach 

nie  tylko  kwestionować  „ustalenia  MAK”  (por.  rozmowę  z  min.  Jerzym  Polaczkiem 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101020&id=po16.txt),  lecz  przede 

wszystkim  autentyczność  wraku  tupolewa  na  Siewiernym,  o  czym  autorzy  „Zbrodni 

smoleńskiej...” już nie raczą pamiętać. 

„W prywatnych rozmowach podawał w wątpliwość, że wrak na Siewiernym to Tu-154 Lux o  

numerze  bocznym  101”,  pisał  kiedyś  „Nasz  Dziennik”  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?

typ=po&dat=20101019&id=po01.txt),  a  przypomnę,  z  linkowanej  wyżej  rozmowy z  Polaczkiem: 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101019&id=po01.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101019&id=po01.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101020&id=po16.txt


„Myślę,  że  nie  zdradzę  tu  nic  nadzwyczajnego,  jeśli  powiem,  że  uzgadnialiśmy  nawet 

scenariusz jego pomocy i zakres współpracy w kwestiach trudnych, zwłaszcza jeśli  

chodzi  o  tematykę  samego  lotniska  Siewiernyj.  Eugeniusz  specjalizował  się  m.in.  w 

zagadnieniach z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających  

ruchem  lotniczym.  Pod  tym  względem  w  Polsce  takich  osób  z  tak  dużym  doświadczeniem  

zawodowym,  ale  i  państwowym  jest  niewiele. (…)  (Jego  zainteresowanie  sprawą  smoleńską 

wynikało  –  przyp.  F.Y.M.)  z  wieloletniej  znajomości  zagadnień lotniczych,  a także z  

doświadczenia  państwowego  -  jako  wiceminister  transportu  nadzorował  porty  

lotnicze, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.” 

Zakwestionowanie autentyczności wraku prze takiego eksperta to coś nad czym nikt nie powinien 

był  przejść (podczas dochodzenia przyczyn tragedii)  do porządku dziennego.  Jeśli  nie „komisja 

Millera”, która, jak wiemy, nawet nie próbowała podważyć tez moskiewskiej „teorii wypadku”, to 

przynajmniej  Zespół smoleński  powinien był  dotrzeć do osób, z którymi właśnie w prywatnych 

rozmowach  min.  Wróbel  dzielił  się  takimi  spostrzeżeniami,  bo  być  może są  do odzyskania 

jakieś jego prywatne notatki lub analizy „materiału zdjęciowego z Siewiernego” . Na 

pewno  zaś  autorzy  „Zbrodni  smoleńskiej...”,  zamiast  przeprowadzać  karkołomne  śledztwo  ws. 

Swietłany Lewczenko, powinni byli zadać sobie trud dotarcia do zapisków Wróbla.  

Co to bowiem znaczy, że wrak sfilmowany i ofotografowany 10 Kwietnia nie jest autentyczny? To 

znaczy, że  jest podrzucony, a więc, iż wrak innego samolotu jest pokazany jako wrak 

„polskiego  prezydenckiego  prezydenckiego  tupolewa”. Czy  technicznie  byłoby  to 

niewykonalne,  skoro  opodal  stoi  jak  wół  ruska  fabryka  samolotów  SmAZ 

(http://www.smaz.ru/eng/service/index.php), skoro na Siewiernym, jak możemy się dowiedzieć z 

oficjalnych  smoleńskich  źródeł,  tnie  się  samoloty  do  zezłomowania 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-

siewiernym.html),  skoro najcięższe ruskie helikoptery mogą transportować całe nawet samoloty 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/07/transportowanie-tupolewa-134.html)  (a 

co  dopiero  ich  fragmenty)  i  skoro  na  filmiku  Koli  widać  zawiesia  służące  do  transportowania 

ciężkich  części  (http://fymreport.polis2008.pl/?p=3553).  Cięcie  samolotów  do  zezłomowania 

odbywa  się  na  wielu  ruskich  lotniskach 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/tak-sie-tnie-tupolewy.html), a poharatany 

tak tupolew może wyglądać na pierwszy rzut oka, jakby przeszedł lotniczą katastrofę:

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/tak-sie-tnie-tupolewy.html
http://fymreport.polis2008.pl/?p=3553
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/07/transportowanie-tupolewa-134.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-siewiernym.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-siewiernym.html
http://www.smaz.ru/eng/service/index.php


http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/tu-154m-pociety-na-pukowie.html 

No ale oczywiście tego wątku książka nie podejmuje nawet śladowo12. Mamy więc wędrówkę przez 

relacje medialne, przez opowieści dr. Edmunda Klicha czy zapomnianego już Stefana Gruszczyka 

(http://www.rmf24.pl/tylko-w-  rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-  

154m-byl-nonszalancki-  zaloga-nie,nId,284218  )  i  pod  tym  względem  „Zbrodnia  smoleńska...” 

przynajmniej dokumentuje najbardziej haniebne wywiady czy wypowiedzi przeróżnych znawców 

wzmacniających ruską narrację.

Jak dalece jednak ta książka jest w stanie od tej narracji się uwolnić?  Jak dalece sami 

autorzy są w stanie wyzbyć się przywiązania do ruskich danych i na ile dogłębnie orientują się we 

wszystkich obszarach „smoleńskiej historii”? Np. jeśli chodzi o polskie realia (w przeciwieństwie do 

ruskich,  które  fragmentarycznie  i  nieco  chaotycznie,  ale  jednak  starają  się  przybliżyć).  Na  ile 

analizują dokumentację? Na ile analizują zdjęcia? I skąd posiadają taką np. wiedzę? (s. 78-79): 

„Kiedy  dymił  wrak  samolotu,  oddziały  rosyjskie  w  kilka  minut  otoczyły  miejsce  katastrofy  

lotniczej.  Czarne skrzynki zostały natychmiast odnalezione i otwarte przez Rosjan  

jeszcze  przed  przyjazdem  polskich  ekspertów.  Bez  zgody  strony  polskiej  zostały  one  

12 Aczkolwiek na s. 77 wspomina się o „maskirowce”: „Dezinformacja to najlepszy wskaźnik udziału rosyjskiego wywiadu w danej  
sprawie. Należy tu rozróżnić dwa pola dezinformacji. Po pierwsze tak zwana maskirowka (ros. maskowanie), czyli odwrócenie  
uwagi.  Drugim  jest  gra  informacyjna.  Obydwie  te  sfery  przenikają  się  wzajemnie,  są  ze  sobą  doskonale  przez  Rosjan  
skorelowane. Według niektórych badaczy zastosowaniem bojowym maskirowki  jest wytworzenie sytuacji, w której wróg nie  
będzie spodziewał się uderzenia i wywołanie jego zaskoczenia. Natomiast gra informacyjna może służyć w skali strategicznej  
dezorientowaniu strategicznych struktur wojskowych.”   

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/tu-154m-pociety-na-pukowie.html


podjęte z miejsca zdarzenia, a następnie za zgodą (wtedy osoby postronnej) Edmunda Klicha  

zostały przetransportowane do Moskwy.

Nim  Rosjanie  zdążyli  odnaleźć  nośniki  danych  (trzeba  zaznaczyć,  że  5  minut  to  nie  

interwał, w którym przy najszczerszych chęciach da się odnaleźć 5 rejestratorów, w tym 2 czarne  

skrzynki), już wiedzieli, jaka była przyczyna katastrofy i wcale się z tą wiedzą nie kryli.  

Co ciekawe, tamte wnioski nie uległy zmianie aż do stycznia 2011 roku, kiedy oficjalne rosyjskie  

dochodzenie zamknięto Raportem Końcowym, jaki świat podziwiał na stronie MAK (...)”

 

Pomijając już to, jak się niezależnym ekspertom udało ustalić to, co Ruscy zrobili ze skrzynkami i 

kiedy je  znaleźli  (skoro o niczym takim nie  mówił  do tej  pory  żaden ze  świadków),  to  jest  też 

wyjaśnienie prostsze tych wszystkich działań dezinformacyjnych. Nie było żadnego wypadku, więc 

Ruscy  od  razu  zaczęli  tworzyć  „straszliwą  i  przerażającą  atmosferę,  jak  po 

katastrofie”,  opowiadając  naokoło  (zwłaszcza  dziennikarzom  spragnionym  najświeższych 

wiadomości) przeróżne banialuki na temat nieistniejącego zdarzenia, łącząc przeróżne detale tego, 

co  się  wcześniej  działo  na  lotnisku  z  opowieścią  o  „prezydenckim  tupolewie”  i  o 

„nieodpowiedzialności” lub „głupocie polskich pilotów”. 

7. Rola ruskich kłamstw

Te ruskie opowieści miały jedno zadanie: stworzyć wyimaginowany obraz wypadku, który to 

obraz zacznie krążyć w mediach na zasadzie samospełniającego się proroctwa , tak że 

ludzie zainfekowani tym fałszywym obrazem, będą przez jego pryzmat patrzeć na tragedię i nie 

będą w stanie się uwolnić od takiego właśnie sposobu patrzenia. Autorzy „Zbrodni smoleńskiej...” 

zdają się więc sądzić, że Ruscy łgali od pierwszych minut, ponieważ chcieli ukryć zamach, którego 

chwilę temu dokonali  – ale przecież mogło być właśnie tak,  że  łgali dlatego, by całą uwagę 

mediów skoncentrować właśnie na powtarzaniu ruskiej makabrycznej opowieści, na 

eksplorowaniu moskiewskiej narracji, a w związku z tym, na deliberowaniu: jakżeż 

mogło się stać to wszystko, co ze szczegółami opowiadają nam Ruscy – nie zaś na 

stawianiu  najprostszych  pytań  typu:  co, kiedy, gdzie i  jak się  stało.  Jak  widać  po 

cytowanym wyżej  fragmencie,  nawet niezależnych ekspertów ta ruska opowieść uwiodła,  tak że 

mimo  iż  mają  świadomość  roli  dezinformacji  (maskirowki  i  gry  informacyjnej)  jako  narzędzia 

„bojowego”, to nie są w stanie postawić pytania: a może dezą jest ta podstawowa  wiadomość o 

lotniczym zdarzeniu? 

Przecież  to Ruscy tę wiadomość przekazali Polakom (dziennikarzom, dyplomatom etc.) – 

nikt inny. Ruscy, powtarzam. To  Ruscy wiedzieli, co się stało i gdzie „spadł samolot”. To 

Ruscy  wiedzieli,  „kiedy”  doszło  do  „wypadku”.  I  wreszcie  to  Ruscy  -  bez  wzywania 

specjalistycznej medycznej pomocy - ustalili, że „nikt nie miał prawa przeżyć”, „wsie 



pogibli”. To Ruscy następnie  „zajęli się miejscem”, „znaleźli rejestratory” (nie wszystkie, 

jak pamiętamy, niektóre, jak K363, okazały się „nie do znalezienia”) i Ruscy od razu wiedzieli, 

jaki  był  „przebieg  wypadku”  oraz  „kto  zawinił” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/pionowo-w-do.html). Czy nie za dużo tych 

szczęśliwych zbiegów okoliczności w całej tej historii? 

(Jeden z leśnych dziadków wizualizujący „przebieg zdarzenia”).

Autorów  książki  zdumiewają  postawy  i  reakcje  ruskich  „strażaków  i  konwojentów”  (o  czym 

poniżej), ale żadnych wniosków nie są w stanie z tego wyciągnąć: „Jednak nikt chyba nie uwierzy,  

że pracownicy ministerstwa, z zawodu strażacy lub konwojenci, rozwikłali sprawę uprzedzając  

MAK. Nie było dla nas problemem dotarcie do tych pracowników, ale nie wszyscy z nich chcieli  

mówić, co się stało.  Nigdy nie widzieliśmy, aby strażak np. brytyjski bał się mówić o  

pożarze,  który  ugasił,  jest  to  paranoja,  która  pokazuje  niestandardowe  zagrywki,  jakie  

dotyczą  tego  zdarzenia” (s.  79).  Może  ci  „wystraszeni  i  małomówni”  ludzie  ukrywają  prostą 

prawdę, że brali udział w inscenizacji katastrofy i świetnie o tym wiedzą, tylko że za przyznanie się  

do tego można dostać czapę?

Autorzy nie mogą wyjść ze zdumienia, że (s. 84)  Ruscy już nazajutrz „po wypadku”, bo 11 

kwietnia  2010,  ogłosili,  co  było  na nagraniach rozmów pilotów tupolewa,  że  Ruscy 

„przed  rozpoczęciem  prac  komisji  wiedzieli,  jaka  była  przyczyna  katastrofy”,  „przed  otwarciem 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/pionowo-w-do.html


czarnych skrzynek znali treść zapisów” i że „w dniu katastrofy pojawiła się już ostateczna wersja  

przyczyn katastrofy!” - ale nie przyjdzie im na myśl takie właśnie rozwiązane, iż to wszystko było 

możliwe dlatego, że do żadnej katastrofy nie doszło. Tę katastrofę więc Ruscy musieli „od 

razu” opowiedzieć, tak by jej obraz żył własnym życiem i zarazem „kształtował sposób patrzenia” na 

tragedię.   

Mało tego, w „Zbrodni smoleńskiej...” przywoływane są relacje tych świadków, którzy w ogóle nie 

słyszeli odgłosów katastrofy: „Połtawczenko (…) wspomina, że nie słyszał dźwięków silników  

samolotu, co potwierdzają także inni, którzy w tym czasie byli na płycie lotniska”  (s. 85) - a mimo 

to nie są w stanie skwitować tego w najprostszy sposób, czyli, że skoro niczego nie słyszano ani 

nie widziano, to być może NIC się nie wydarzyło,  a jeśli  już to na pewno nie katastrofa 

polskiego  rządowego  tupolewa.  Przypomnę  pełną  wypowiedź  Połtawczenki  z  wieczornej 

„powypadkowej”  konferencji  w  niebieskim  namiocie  z  carem  Putinem,  transmitowanej  przez 

neopeerelowską  i  ruską  telewizję:  „Практически  мы  не  слышали  даже,  как  самолет  

приближался,  не  слышали  шума  двигателя.  Потом  -  удар,  странные  звуки,  не  

характерные  для  крушения.”  („Praktycznie nie  słyszeliśmy  nawet  zbliżania  się  

samolotu  ani  szumu  silników.  Potem  uderzenie,  dziwne dźwięki,  nietypowe  dla 

rozbicia  się  (samolotu)”  (http://freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-

wypadku) (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/369534,rolexowi-w-odpowiedzi).  Tymczasem 

autorzy komentują ów fakt niesłyszenia i niewidzenia katastrofy przez świadków w taki sposób: 

„Jest to bardzo ważny szczegół i trzeba zastanowić się, czym mógł być spowodowany, czyż to nie  

symptom  awarii?”  Brak  odgłosów  zbliżającego  się  samolotu  jako  „symptom  awarii”? 

Niewykluczone, choć może i „symptom” tego, że żaden samolot nie nadleciał.

8. Kwestia dezinformacji moskiewskiej i warszawskiej

Autorzy sporo piszą o dezinformacji i propagandzie, o ślepych uliczkach oficjalnego „śledztwa”, o 

sprzecznościach w wypowiedziach ruskich i naszych prokuratorów (tudzież przedstawicieli innych 

instytucji), o „zaimplementowaniu tematów zastępczych” (s. 91), wszystko to jednak wymieszane z 

jakimiś  „ogólnospołecznymi”  i  znów  historycznymi  odniesieniami.  Uważają,  że  Ruscy  kłamią  i  

wprowadzają  nas  w  błąd,  ale  nie  przeszkadza  im  to  bezkrytycznie  podchodzić  do  wywiadu  z 

Michaiłem  Maksymienką  zamieszczonym  w  „Naszym  Dzienniku”  (s.  98)13,  do  postaci  „mjr. 

13 Por.  http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20100823&typ=po&id=po01.txt Nie  chodzi  bynajmniej  o  źródło,  jakim  jest  „Nasz 
Dziennik”, tylko o to, co ten Rusek wygaduje i jak się zachowuje. Na początku wyznaje on: „Nie wiem, czy zechcę w ogóle z wami  
rozmawiać... O czym?”, ale i potem jest ciekawie: (na pytanie przeprowadzającego wywiad Piotra Falkowskiego) „Czy podczas sekcji  
stwierdził Pan coś nietypowego, zaskakującego?” Maksymienko odpowiada:  „Nie, stan zły, ale można było pomyśleć, że tak się  
stało z powodu katastrofy samolotu. Rozumiecie sami, kiedy spada samolot, w salonce znajduje się dużo rzeczy powodujących  
urazy.” 
Co zaś  do swojego pobytu na pobojowisku to podaje  on taką ciekawą informację:  „osobiście  przybyłem tam gdzieś około  
godziny 14.00 [czasu moskiewskiego, godz. 12.00 czasu polskiego - przyp. red.]. Ale w tym czasie już pracował na miejscu nasz  
ekspert. Pracował już tam na miejscu lekarz, który jest lekarzem dyżurnym w mieście. On od razu pojechał tam razem z grupą  
operacyjną,  dosłownie od razu po katastrofie,  po  około 10-15  minutach”.  Wedle  jego relacji  ciała  ofiar  miały  być  „na ziemi”. 
„Opisywaliśmy je, oznaczaliśmy i pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych wyciągali te ciała z miejsca katastrofy i  
rozkładali  w odpowiednie sektory, potem ciała ofiar były wkładane do worków, do trumien i  samolotami były wysyłane do  
Moskwy,  a  może  helikopterami,  dokładnie  nie  wiem  czym.  (…)  podczas  rozpoznania  zwłok  my,  eksperci,  nie  byliśmy.  My  

http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20100823&typ=po&id=po01.txt
http://freeyourmind.salon24.pl/369534,rolexowi-w-odpowiedzi
http://freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku
http://freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku


Aleksandra Koromczika” (s. 120) i opowiadać za ruską baśnią, że był to ten, co na pobojowisku 

„odnalazł  godło  narodowe  z  przedziału  prezydenckiego”  albo  powoływać  się  na  takie  źródło 

informacji jak portal plotek.pl (s. 99). Brniemy więc z autorami ponownie (bo przecież śledziliśmy 

to już kiedyś poszukując jakichkolwiek informacji o tragedii) przez przeróżne wywiady i artykuły 

prasowe „Czerskiej Prawdy” etc., ale można odnieść wrażenie, że niezależni eksperci ślizgają 

się po powierzchni tego, o co chodzi z dezinformacją i propagandą, skoro (poza głosami 

oburzenia)  są  jedynie  w  stanie  polemizować  z  tym,  co  głoszone  jest  oficjalnie,  nie  zaś  szukać 

alternatywnych scenariuszy zdarzeń i drugiego dna tego wszystkiego. 

Pamiętają  Państwo  może  z  początku  mojej  recenzji  historię  ze  Swietłaną  odsyłającą  nas  w 

„błagalnym liście do Polaków” do prokuratora Czajki, no i na s. 114 „Zbrodni smoleńskiej...” tenże 

prokurator się pojawia, ale już jako czarny charakter, a nie ktoś godny zaufania, przez to, że chce  

Polsce udostępnić jedynie kopie zapisów „znalezionych” rejestratorów. Więcej uwagi poświęca się 

pitoleniom E. Klicha, który przed kamerami plótł, co mu ślina na język przyniosła, aniżeli analizie 

prac  „komisji  Millera”  czy  w  ogóle  prac  polskich  przedstawicieli,  którzy  tak  się 

straszliwie krzątali na Siewiernym, że nawet serii dokładnych fachowych zdjęć nie zrobili i 

musieli się w swej późniejszej „dokumentacji” posiłkować albumem doc. Amielina.  

Cieszyć  może  podkreślenie  w  „Zbrodni smoleńskiej...” ambiwalentnej  i  w  gruncie  rzeczy 

mainstreamowej14 postawy  „Rzeczpospolitej”, która  dość  szybko  doszlusowała  do  mediów 

trzymających się  ruskiej  narracji  jak  pijany płotu15,  ale  przy tej  okazji  wylane zostaje  dziecko z 

kąpielą,  bo  przecież  nie  ma  najmniejszych  wątpliwości,  że  (sygnalizowane  przez  „Rz” 

(http://www.rp.pl/artykul/479922.html)) nieprawidłowości w 36 splt były16, skoro nawet „komisja 

Millera” wymieniała punkt po punkcie rozmaite skandaliczne wprost praktyki, jak te związane z 

fałszowaniem  dokumentacji  (http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-

inne)17. Oczywiście intencje autorów smoleńskiego „cyklu śledczego” w „Rz” były czytelne, chodziło 

odjechaliśmy z miejsca katastrofy po przeprowadzeniu oględzin. To była ciężka praca [dosłownie "na maksa"] i grupa ekspertów  
sądowych i lekarzy z miasta, która tam pracowała, już odjechała, ich już nie było tam. Nas wzywali z domu.” I najważniejsza z 
informacji  –  dotycząca ciała Prezydenta:  „Ono  znajdowało się tutaj, w chłodni. U nas w kostnicy. To ciało zostało  
dostarczone na lotnisko, kiedy przyleciał polski samolot. Kiedy przyleciał Putin.” Jeśli to prawda, to przy ciele śp. Lecha 
Kaczyńskiego (po sekcji) nie było nikogo z polskiej strony do czasu odtransportowania zwłok na lotnisko do wylotu do Warszawy. 
Por. też „Zbrodnia smoleńska...”, s. 551.

14 I nagrodzonej, rzecz jasna http://www.rp.pl/artykul/118849,579303-Reszka-i-Majewski-z-Grand-Press.html 

15 Jeśli ktoś miałby co do tego wątpliwości, to zacytuję taki fragment artykułu (flagowych „śledczych smoleńskich”  „Rz”)) Reszki i 
Majewskiego z 1 czerwca 2010: „Ujawniono zapisy czarnej skrzynki.  Piloci świadomie lądowali przy fatalnej pogodzie.  
Rosyjski  kontroler  zareagował  bardzo  późno. Choć  urządzenia  ostrzegały,  że  zbliża  się  katastrofa,  piloci  
prezydenckiego tupolewa nie przerwali lądowania. Nadal nie można rozstrzygnąć, czy były naciski na załogę. To wynika  
z  opublikowanych  we  wtorek  stenogramów  rozmów  z  kokpitu  prezydenckiego  samolotu” 
(http://www.rp.pl/artykul/460202,488344-Zapis-smolenskiej-katastrofy.html).  Taki  tekst  z  powodzeniem mógłby się  ukazać  na 
łamach „Czerskiej Prawdy”.

16 Na  marzec  2012  zapowiedziano  specjalny  pokontrolny  raport  NIK  dotyczący  m.in.  zaniedbań  w  36  splt  
(http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-latach-2005-2010.html).  Por.  też 
http://www.rp.pl/artykul/68342,480582--Manipulacje-generala-Czabana.html  oraz  http://www.rp.pl/artykul/68342,480144-
Komunikat-dowodztwa-Sil-Powietrznych.html  .   

17 Przypomnę,  że  chodziło  o  takie  m.in.  działania  jak:  1)  usuwanie  wpisów  korektorem  i  nanoszenie (w  miejscu 
„zakorektorowania”)  nowych  treści,  2)  zaklejanie  jednych  wpisów  i  naklejanie (w  miejscu  zaklejenia)  nowych, 3) 
odręczne poprawianie cyfr  (http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne). Oczywiście takimi kwestiami 
śledczy smoleńscy z „Rz” się już nie zajmowali, bo nie o to chodziło w ich „śledczym cyklu”, ale już autorzy „Zbrodni smoleńskiej...” 
mogli  się  tą  kwestią  dokładnie  zająć.   Istnieją  też  wątpliwości,  co  do  wiarygodności  dokumentacji  sporządzanej  przez  BOR: 
„Dochodzą mnie słuchy, że pewne rzeczy w BOR były niedopełnione i po katastrofie smoleńskiej coś było dopisywane. Wydaje mi  
się, że nie chodziłoby tu o streszczenia z operacji. Powiem szczerze, że chciałbym się mylić w tej sprawie - mówił w grudniu ub.r. w  
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o  obciążenie  winą  „nie  tylko”  polskich  pilotów,  lecz  nie  zmienia  to  faktu,  że  sam  36 splt  to 

instytucja, której należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć w ramach niezależnego 

śledztwa – choćby w kontekście  blackoutu, jaki  zapanował na Okęciu w związku z  godzinami 

porannymi  10  Kwietnia,  zagadnienia  osobnego  samolotu  dla  Dowódców 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czas-na-nowa-narracje.html) 

(http://freeyourmind.salon24.pl/346626,kwestia-trzeciego-samolotu-i-okeckich-gosci)  oraz 

słynnej,  nielegalnej  przeróbki  salonki  nr 3,  która to przeróbka „narodziła” się dopiero w czasie  

skomplikowanych  prac  „komisji  Millera” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html). 

 

W recenzowanej przeze mnie książce znajdziemy dość dokładną, krytyczną analizę raportu komisji 

Burdenki  2  (zwanego  potocznie  „raportem  MAK”),  punktującą  ruskie  kłamstwa,  ale  na  s.  128 

autorzy zamiast podjąć wątek lotnisk zapasowych, pytają tylko:  „Jeśli załoga otrzymała dane o  

zapasowych  lotniskach  to  dlaczego  pilota  nikt  nie  poinformował,  że  lotnisko  zapasowe  w  

Witebsku  jest  nieczynne?”  Tymczasem  jest  to  jeden  z  najważniejszych  kawałków  całej 

„smoleńskiej układanki” i każdy, kto pamięta 10 Kwietnia oraz pierwsze dni „relacji na gorąco” 

- wie doskonale, że Ruscy powtarzali, zaklinali się, głosili w oficjalnych komunikatach, 

iż  polskim  pilotom  proponowano,  zalecano,  sugerowano,  a  nawet  zachęcano  do 

odlecenia na zapasowe lotnisko, ci zaś mieli odmówić i się upierać co do lądowania 

we mgle na Siewiernym. Tak właśnie było:

„Załoga samolotu, którym podróżowała polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na  

czele,  kilkakrotnie  nie  wykonała  poleceń  kontrolera  lotów  na  lotnisku  w  Smoleńsku.  Taką  

informację  przekazał  zastępca  szefa  sztabu  rosyjskich  sił  powietrznych  generał  Aleksandr  

Aloszyn. Generał  poinformował,  że  gdy  załoga  nie  wykonała  polecenia  kontrolera 

lotów, kilkakrotnie nakazano jej skierowanie maszyny na lotnisko zapasowe . Mimo 

to załoga wciąż obniżała lot, co, niestety, zakończyło się tragicznie - dodał.”

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-general-aloszyn-zaloga-

kilkakrotnie-zignorowala,nId,271803  

http://polska.newsweek.pl/gen--aloszyn--zaloga-kilkakrotnie-zignorowala-

polecenia,56511,1,1.html 

http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/zaloga-kilkakrotnie-zignorowala-

polecenia,1,3571734,wiadomosc.html 

Nie będę się tutaj szczegółowo o tej kwestii rozpisywał, bo wielokrotnie była ona podejmowana w 

dyskusjach  na  moim  blogu  (http://freeyourmind.salon24.pl/318847,witebsk-i-inne-lotniska-

rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ppłk Tomasz Grudziński, były zastępca szefa BOR. Jego koledzy nie wierzą, że sztukowanie tak  
ważnej  dokumentacji  mogłoby  się  odbywać  poza  wiedzą  gen.  Janickiego” (http://naszdziennik.pl/index.php?
dat=20120210&typ=po&id=po02.txt).
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zapasowe)  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/witebsk-smolensk.html) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/witebsk-minsk.html) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/wycieczka-po-witebsku-i-okolicach.html), 

ale  przecież  ani  w  stenogramach  z  wieży  szympansów 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html),  ani  nawet  w 

„pierwszych  stenogramach”  opublikowanych  latem  2010  r.  (http://naszdziennik.pl/tu154m.pdf) 

nikt z Rusków nie proponuje polskim pilotom, by odlecieli na zapasowe lotnisko, a  

nie  podchodzili  do  lądowania.  Nie  ma  więc  śladu  po  sytuacji  „opisywanej”  10-go  przez 

Aloszyna.  Pomijam  już  to,  że  nikt  też  nie  przekazuje  polskiej  załodze  (trzymamy  się  w  tym 

momencie  ruskich  zapisów,  których  wiarygodność  jest  bliska  zeru,  zaznaczam)  informacji,  że 

lotnisko  Witebsk nie  działa  tamtego dnia,  a  przecież  taki  komunikat  musiałby być  przekazany 

zwłaszcza w rzekomo trudnych warunkach pogodowych w Smoleńsku, skoro Witebsk był najbliżej 

(z  oficjalnie  przewidzianych  lotnisk  zapasowych).  Niewykluczone  więc,  że  10-go  to  białoruskie 

lotnisko działa w najlepsze (nawet, jeśli „oficjalnie nie działa”), a cała komunikacja dotycząca lotu 

na to zapasowe lotnisko (np. w celu międzylądowania i przeczekania mgły na Siewiernym) została 

wycięta z zapisów CVR dlatego, że tam właśnie skierowano polską delegację.

Byłbym  jednak  niesprawiedliwy,  gdybym  nie  docenił  sprawnego  rozpracowania  E.  Klicha  w 

„Zbrodni smoleńskiej...” Przywołane są jego wypowiedzi, zebrane chronologicznie i wypunktowane 

przedziwne  działania,  kooperacja  z  Ruskami  oraz  „ewolucja  stanowiska”  w sprawie  „przebiegu 

wypadku”,  wzmacniająca  moskiewską  narrację  (s.  146-147).  Autorzy  wyciągają  ze  smoleńskiej 

dezinformacyjnej mgły inne żenujące postaci jak choćby Tomasza Hypkiego18 i  jemu podobnych 

ekspertów od siedmiu boleści (Wojciech Łuczak, Robert Latkowski etc.), którzy obwiniając pilotów 

tupolewa  mieli  swoje  5  minut  sławy  –  ale  najwyraźniej  nie  zauważają,  jak  to  nadwiślańska 

propaganda czerpała z ruskich źródeł, jak choćby „album doc. Amielina”, który to  Amielin tak 

sprawnie zrobił analizę dendrologiczną okolic Siewiernego, że już nazajutrz portal 

Hypkiego  (http://www.altair.com.pl/start-4421) upublicznił  „badania”  smoleńskiego 

„fotoamatora”  jako  kanoniczne,  czyli  po  prostu  święte.  Wnet  cały  neopeerelowski 

mainstream,  z  (jak  się  okazało  w  sprawie  Smoleńska)  niezawodną  „Rz” 

(http://www.rp.pl/artykul/462344.html –  już  sam tytuł  mroził  krew w żyłach:  „Samolot  runął 

odwrócony?”), nie widział świata poza Amielinem przecież, o czym dokładnie pisałem w poście:  

http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji.  „Rz” pisała  o 

Amielinie jako „rosyjskim pasjonacie lotnictwa”, zaś rządowa telewizja gabinetu ciemniaków jako 

po prostu o „Rosjaninie, który przeprowadził rekonstrukcję ostatnich sekund lotu prezydenckiego  

samolotu”  (http://www.tvn24.pl/-1,1652252,0,1,do-przechylu-doszlo-po-zderzeniu-z-duzym-

drzewem,wiadomosc.html). Jak możliwa jest taka zgodność, że różne strony barykady śpiewają tę 

samą  pieśń?  Tylko  tak,  że  działa  prikaz, by  „tego  właśnie”  radzieckiego  eksperta  słuchać  i 

18 Por.  artykuł  Marcina  Austyna  „Halo,  tu  WSI,  mamy  tezę”  http://www.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20100616&typ=po&id=po51.txt oraz http://freeyourmind.salon24.pl/339917,skrzydlata-rosja 
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naśladować. Innego wyjaśnienia ja przynajmniej nie znajduję, widząc dziennikarzy „śledczych” 

i zwykłych, maszerujących równym, żołnierskim krokiem.  

Przypomnę tylko pokrótce więc, że 13 kwietnia 2010 „rodzi się dla świata medialnego”  Amielin, zaś  

już 14-go, a więc nazajutrz „dostrzega go” czujnym okiem specjalistyczna „Skrzydlata Polska”

co zakrawałoby na jeden z większych cudów smoleńskich (porównywalnych z „ocalałym wieńcem” z 

tupolewa oraz „godłem z prezydenckiej salonki” znalezionym przez Koronczika), gdyby nie to, że 

takie rzeczy w tak poważnej sprawie nie dzieją się przypadkiem.  Może kiedyś Zespół 

smoleński  znajdzie  czas  na  przesłuchanie  pracowników  „Skrzydlatej Polski”, jakim  to 

dyplomatycznym skosem dotarł do nich nie tylko skromny Amielin, o którym pies z kulawą nogą 

nie  słyszał  przed  13-tym  kwietnia,  ale  i  cały  pakiet  „rekonstrukcyjnych”  zdjęć  „smoleńskiego 

fotoamatora”, 



(na zdjęciu red. nacz. „Skrzydlatej Polski” G. Sobczak)

które  lotem  ruskiej  błyskawicy  obiegły  wszystkie  mainstreamowe  media  neopeerelu  i  stały  się 

wykładnią  dla  wszystkich  ekspertów  z  tymi  najświętszymi  z  „komisji  Millera”  włącznie.  Może 

„pakiet  Amielina”  rozsyłała  do  najważniejszych  „redakcji”  po  prostu  grupa  życzliwych  panów 

wiążących zbyt długo sznurówki? Sprawa jest nie byle jaka, ponieważ wszystko wskazuje na to, iż  

właśnie  w  „obiektywie  Amielina”  wczesna  „radiolatarnia”,  o  którą  miał  zawadzić 

„podchodzący do lądowania we mgle prezydencki tupolew”, zamieniła się w pancerną 

brzozę



- jak pisała wszak na swej stronie rządowa telewizja: „zdjęcie nr 2 (górny róg po prawej stronie – 

przyp. F.Y.M.) pokazuje radiolatarnię (znajduje się na linii osi pasa startowego). Nie widać, by  

była  uszkodzona  (wcześniej  pojawiały  się  informacje,  że  zawadził  o  nią  samolot)” 

(http://www.tvn24.pl/-1,1652252,0,1,do-przechylu-doszlo-po-zderzeniu-z-duzym-

drzewem,wiadomosc.html). Był to rzecz jasna z pozoru nieistotny wtedy (tj. parę dni po tragedii) 

drobiazg  (ta  narracyjna  zamiana masztu radiolatarni  na  brzozę),  ale  z  czasem brzoza  stała  się  

sakralnym  obiektem  moskiewskiej  opowieści,  wokół  którego  roztoczono  kult  graniczący  z 

bałwochwalstwem.

http://www.tvn24.pl/-1,1652252,0,1,do-przechylu-doszlo-po-zderzeniu-z-duzym-drzewem,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/-1,1652252,0,1,do-przechylu-doszlo-po-zderzeniu-z-duzym-drzewem,wiadomosc.html


http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym 

9. Lot tupolewa i jaka-40

Z rzeczy ciekawszych, gdy jest mowa o przygotowaniach do lotu, autorzy zamieszczają zeskanowany 

plan:

http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym


- co to jednak za dokument i skąd go wytrzasnęli, nie wiadomo. Godzina odlotu podana jest tu jak 

na moje oko:  0500,  ale autorzy  trzymają się dotychczasowej,  oficjalnie  obowiązującej  wykładni 

wydarzeń  na  Okęciu,  czyli  „awaria”  pierwszego  jaka-40,  wylot  drugiego  jaka-40, 

„dziennikarskiego”,  wylot  tupolewa z całą  delegacją po godz.  7.27,  zaś  przejście pod białoruską 

kontrolę  o  7.45 (s.  177)).  Nie  stawiają  żadnych znaków zapytania,  co  do tego,  co się  działo  na 

warszawskim  lotnisku,  mimo  że  np.  przywołują  fakt  (jak  na  mój  węch  zrekonstruowany  na 

podstawie relacji borowców), iż: „generał Błasik przyszedł z grupą pasażerów około 6:40, jednak  

nie  wszedł  na  pokład,  lecz  postanowił  porozmawiać  z  kapitanem”  (s.  177).  Natomiast 

relacjonują (niestety bez załączonego stenogramu, więc pozostaje nam wierzyć, że dokonują tego 

rzetelnie)... zdarzenia z wnętrza jaka-40.  

Warto  więc  zacytować dłuższy  fragment  książki,  bo są  to  zupełnie  nowe materiały  w  śledztwie 

smoleńskim (s. 168-170):  „Generalnie rejestrator pokładowy pracował powyżej przewidzianych  

przez producenta 30 minut i dlatego brak jest danych na temat rozmów pilotów, ich łączności z  

wieżą i między sobą, komentarzy i odczuć, jakie pojawiły się wśród nich w czasie wykonywania  

lotu (...) Możliwe jest jednak do przeanalizowania nagranie z dodatkowego rejestratora (…) był  

to magnetofon, który jak wynika z odpowiedniego stenogramu, załoga najpewniej w czasie 

lotu wielokrotnie włączała i wyłączała (czyżby zapis był pokiereszowany? - przyp. F.Y.M.).

Istnieje też możliwość, że stenogram pochodzi z taśmy, na której zarejestrowano już kolejne treści  

i  luki  w  zapisie  pochodzą  z  techniki  media  recovery,  która  niestety  tylko  po  części  pozwala  

odzyskać to, na co najechała głowica kasująca.



Początek  nagrania  to  granica  polsko-białoruska,  miejsce  gdzie  załoga  skontaktowała  się  z  

kontrolą lotów w Mińsku. Kolejny moment, kiedy zarejestrowały się rozmowy, to przejście pod  

opiekę innego kontrolera, co wiąże się z kolejną zmianą częstotliwości. Białoruska kontrola lotów  

porozumiewała się z załogą po angielsku, aczkolwiek widoczne są pojedyncze słowa w języku  

polskim.  Np.  kontroler  białoruski  pożegnał  się  z  PLF-031  mówiąc  po  polsku  „do  

zobaczenia” (?? - przyp. F.Y.M.).

W pewnym momencie załoga przeszła na łączność z lotniskiem w Mińsku, co jest standardową  

procedurą  na  Białorusi,  a  w  dalszej  kolejności  skontaktowała  się  z  kolejnym  kontrolerem  

obszaru.  Brak  było  komunikacji  pomiędzy  kontrolerami  lotów  z  Białorusi  i  Rosji.  Nie 

przekazywali oni sobie informacji i nie podtrzymywali identyfikacji radarowej  (a 

może  kontaktowali  się  na  innych częstotliwościach  po prostu?  -  przyp.  F.Y.M.).  Co więcej  ich  

obustronna izolacja prowadziła do niepotrzebnego bałaganu w przestrzeni powietrznej. 

Gdy Mińsk nakazał PLF-031 zejść  na wysokość,  która była jednocześnie dolną granicą strefy  

kontrolera w Moskwie, ten nie do końca wiedział,  co zrobić z tak nisko lecącym  

samolotem,  nie  spodziewał  się  jego  przylotu  ze  względu  na  opóźnienie  i  brak  

informacji z Mińska (to wygląda na czystą i  zupełnie niepotrzebną w tej  sytuacji  spekulację 

autorów - przyp. F.Y.M. - Ruscy na pewno mieli dokładne informacje dotyczące wylotów, opóźnień 

i zbliżania się polskich statków powietrznych do ASKIL).

Język rosyjski i angielski nie funkcjonują w przestrzeni powietrznej na równi i to angielski ma  

pierwszeństwo. Kontroler w Moskwie (czym innym jest wojskowy Smoleńsk) nie może prowadzić  

łączności w języku rosyjskim z samolotami, które nie są samolotami rosyjskimi lub białoruskimi.  

Złamanie  tej  zasady  obrazuje  zaskoczenie  kontrolera  wysokością  przelotu  i  nagłym  

pojawieniem się Jaka-40 (tu autorów znowu zdrowo poniosło - przyp. F.Y.M. - przecież Ruscy 

musieli wiedzieć (zwłaszcza że szykowali się do zamachu), jakie samoloty, którędy i o jakiej porze  

nadlatują; opowiadanie więc o jakimś zaspanym kontrolerze jest niepoważne).

Dwie minuty wcześniej w centrum koordynacji lotów w Moskwie pracę skończyła nocna zmiana  

kontrolerów, a w fotelu zachodniego kontrolera obszaru zasiadł wypoczęty, ale nie w  

pełni jeszcze wdrożony w swoje obowiązki kontroler (skąd autorzy mają te dane, Bóg 

raczy wiedzieć – przyp. F.Y.M.). Wysokość 3600 m to taka, na której startujące albo odchodzące  

ze  Smoleńska  samoloty  żegnają  się  z  Korsarzem  (winno  być  Korsażem  –  przyp.  F.Y.M. 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/02/czyli-gorset.html)),  przestawiają 

częstotliwość swoich radiostacji  i  kontaktują się z  wieżą kontroli  lotów w Moskwie.  Maszyny  

nadlatujące z zachodu latają znacznie wyżej i dopiero zniżają się do wysokości 3600 m.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/02/czyli-gorset.html


W tabeli przelotów PLF-031 figurował pół godziny wcześniej, więc kontroler nie wiedział, co się  

dzieje.  Może  samolot  ma  problemy?  Był  na  tyle  zaskoczony,  że  powiedział:  „A  wyście  już  

Korsarza wywoływali?” Załoga zaskoczona była tym pytaniem i  komunikacją po rosyjsku w  

ogóle,  przez co utrudnione było uzyskanie niezakłóconej  i  skutecznej  wymiany informacji.  Po  

zrozumieniu  sytuacji  kontroler  polecił  załodze  skontaktować  się  ze  Smoleńskiem  

(ciekawe, czy autorzy konfrontowali zapisy z taśm jaka-40 ze stenogramami z wieży szympansów – 

przyp. F.Y.M.).

Należy  tu  dodać,  że  mjr.  Protasiuk  wiedząc  o  tym  niuansie,  ustalił  (za  pośrednictwem  

nawigatora) z kontrolą lotów w Mińsku, że samolot minie punkt graniczny na wysokości 300  

metrów większej – 3900 m. 

Rozmowy załogi Jaka-40 z wieżą ujawniają nie tylko pewne trudności językowe drugiego pilota  

PLF-031,  ale  także  nieszablonowość  działań  kontroli  w  Smoleńsku.  Kontroler  mieszał  

niestandardowe  słowa  angielskie  z  rosyjskimi  dezorientując  załogę,  która  na  jego  komendy  

niejednokrotnie  odpowiadała  po angielsku.  Wywołało  to  dwojaki  efekt  uboczny.  Po  pierwsze  

sytuacja stawała się zupełnie niezrozumiała dla nadlatującego ze wschodu Iła-76M, a po drugie  

narastała bariera niezrozumienia pomiędzy kontrolą lotów, a załogą, która utrzymała się już do  

samego końca. (...)”

10. Sieszcza i ruskie myśliwce

Kolejnym nowym i wyjątkowo ciekawym (co przyznaję bez sarkazmu) wątkiem jest  obecność... 

lotników i maszyn z Sieszczy,  której  to obecności,  niestety,  autorzy w nie analizują głębiej, 

tylko  sygnalizują,  a  przecież  w  zapisie  CVR tupolewa pojawia  się  słynny  dialog  pilotów dwóch 

maszyn dotyczący „zakończenia zrzutu”.  

„Problemów nastręczało radio.  Ciągle się przebijały przez nie głosy z jakichś innych  

samolotów”, czytamy  na  s.  170  o  dalszych  zapisach  z  jaka-40. „Byli  to  piloci  samolotów 

myśliwskich latający nad nieodległą Sieszczą, gdzie obudzili ze snu wielu świadków, bo  

nieczęsto Rosjanie urządzają sobie ćwiczenia w sobotę.” 

Mamy więc  po raz  pierwszy (od kilkunastu miesięcy)  potwierdzenie  informacji  o  działaniach 

ruskich  myśliwców  10-go  Kwietnia,  którą  to  informację  autorzy  „Zbrodni  smoleńskiej...” 

traktują jako zgoła egzotyczną, a nie kluczową dla sprawy śledztwa19. Piszą wszak (s. 171):

„Ponadto, tamto bliskie Smoleńska lotnisko wojskowe nie było nigdy bazą dla myśliwców i widok  

19 Przypomnę, że Ruscy nie chcieli przekazać polskiej prokuraturze informacji o ruchu w ruskiej przestrzeni powietrznej w okolicach  
Smoleńska 10-04.



pięknych, smukłych Migów-29...”

(czy może o takie autorom chodzi? - przyp. F.Y.M.)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/blitzkrieg-z-10042010.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/11/o-pozytkach-z-fachowcow-wojskowych-lub.html 

...był głównie atrakcją dla tamtejszych dzieci. 

- Ale piękny, ale poleciał! - komentowały dzieci wyczyny pilotów samolotu, który jest przecież  

najszybciej  wznoszącym  się  myśliwcem  na  ziemi,  a  na  dodatek  wyróżnia  się  olbrzymią  

zwrotnością i manewrowością.

Inną kwestią jest zapuszczanie się przez MiG-i chociażby pod Smoleńsk („pod” czy „nad”? 

–  przyp.  F.Y.M.),  co  może  być  jakimś  śladem  –  na  uwagę  zasługują  dziwne  manewry  tych  

samolotów  i  to,  że  piloci  nie  bali  się  używać  do  wzajemnej  wymiany  informacji  

pierwszych  z  brzegu  częstotliwości,  w  tym  częstotliwości  Smoleńska.  Na  próżno 

jednak szukać tych epizodów w nagraniach ze smoleńskiej wieży. Faktem jest, że 7-8 kwietnia  

aktywność lotnictwa bojowego Rosji w tym rejonie nie została odnotowana. Myśliwce pojawiły  

się  w  Sieszczy  9  kwietnia  i  odleciały  jeszcze  10.  Były  to  cztery  samoloty,  z  których  dwa  10  

kwietnia ciągle widoczne w najbliższej okolicy lotniska i ćwiczyły lot po okręgu, a więc po prostu  

start,  okrążenie  i  lądowanie  (w  Sieszczy),  dwa  pozostałe  latały  w  innych  rejonach  i  

prawdopodobnie myśliwce zmieniały się.”   

Ten, przyznaję szczerze,  kapitalny dla śledztwa wątek,  nie jest szerzej podjęty przez autorów, a  

przecież nawet z Siewiernego były relacje (już pomijam opowieści Wiśniewskiego) wskazujące na 

to,  że  nad  lotniskiem  pojawił  się  jakiś  myśliwiec 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/11/o-pozytkach-z-fachowcow-wojskowych-lub.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/blitzkrieg-z-10042010.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html


Autorzy, natknąwszy się na te informacje (o ruskich myśliwcach 10 Kwietnia), od razu neutralizują 

je następującym komentarzem:

„Jest  to  jednak  standardowa  praktyka  w  czasie  ćwiczeń  w  Siłach  Powietrznych  

Federacji Rosyjskiej i nie musi być ona w żaden sposób związana z polskim lotem  

prezydenckim (ach, tak? - a skąd to wiadomo? - przyp. F.Y.M.).  Nie należy więc wysuwać 

na tej podstawie teorii spiskowych przed dogłębnym zbadaniem tych lotów. W ćwiczeniach  

uczestniczą samoloty nieuzbrojone (ależ oczywiście, wiemy to z ruskiego MON, prawda? - przyp. 

F.Y.M.).”

Mamy więc kolejny przykład, jak niezależni eksperci nie są w stanie dostrzec słonia w menażerii. 

Albo  też  widzą  poszczególne  drzewa,  a  nie  las,  choć  przecież  nieco  dalej  (s.  389):  „W  czasie 

podejścia  do  lądowania  w  strefie  lotniska  znajdowały  się  inne  samoloty,  nie  

dochowano  sterylności  strefy.  Przynajmniej  jeden  z  samolotów  wspominany  jest  jako  

„krążący” nad lotniskiem przez ponad dwie godziny”. 

11. Mińsk

Kolejnym „słoniem” jest Mińsk. Wedle autorów, jakiś „pracownik MSZ” (nie jest podane, kto) miał  

radzić śp. kpt. Arturowi Ziętkowi, by lecieli tupolewem do Mińska, jeśli nie uda się wylądować w 

Smoleńsku (s. 175):  „tam by przyjechał ambasador i byście przeczekali aż się pogoda  

poprawi i polecieli do Smoleńska”. 

To również niezwykle ważna informacja (bloger Libra kiedyś na moim blogu pisał w komentarzu, 

że piloci tupolewa po starcie mieli zrazu „omyłkowo” zgłosić wieży okęckiej, że lecą do... Mińska), 



gdyż  świadczyłaby  o  tym,  iż  już  wczesnym  rankiem  przygotowywane  były  warianty 

alternatywne na wypadek złej pogody w Smoleńsku związane z jej przeczekiwaniem 

(przez delegację prezydencką) na Białorusi. 

W przypisie zaś jest taki komentarz do tej kwestii: „Choć wypowiedź może wydawać się dziwna – 

ambasador  w  Mińsku  gotowy  był  do  przyjęcia  samolotu  właśnie  na  tamtejszym  lotnisku”  i 

wskazuje  się  na  ten  tekst  http://polska.newsweek.pl/smolensk  —nieznana-relacja-oficera-  

bor,68588,1,1.html, w którym zamieszczono relację „inspektora Clouseau” (patent Joanny Mieszko-

Wiórkiewicz), czyli  Gerarda K. („rajdowego kierowcy” Bahra), który miał zeznać:  „W drodze na 

lotnisko  pan  ambasador  dzwonił  z  samochodu  do  Mińska,  do  ambasadora  na  

Białorusi i do swojego zastępcy w Moskwie, prosząc o przygotowanie zapasowych 

lotnisk.  Z  tego,  co  wiem,  w tym samym czasie,  kiedy jechaliśmy na lotnisko,  w Smoleńsku  

zastępca ambasadora w Moskwie już jechał na Wnukowo pod Moskwą. To wszystko działo się  

zanim "tutka" przyleciała nad Smoleńsk.” 

W tym też kontekście białoruskie safari Sasina i jego podwładnych z kancelarii Prezydenta mogłoby 

być związane z ustalaniem z ambasadorem w Białoruskiej SSR właśnie wariantu z ewentualnymi 

lądowaniami  polskiej  delegacji  na  zapasowym  lotnisku 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/w-poszukiwaniu-zeznan-jakubika-i-

innych.html),  choć  sam Sasin  nigdy  w swych licznych  publicznych wystąpieniach  tego  swojego 

przejazdu przez białoruskie prerie tak nie przedstawiał. 

12. Monitoring przelotu

I teraz napotykamy kolejne zagadki, autorzy bowiem powiadają z powagą tak:  „Nie tylko stacja 

radarowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obserwowała jednak samolot. Innym bacznym 

okiem  śledzącym  PLF-101  było  Centrum  Operacji  Powietrznych  w  Pyrach,  

połączone z radarem śledzącym dalekiego zasięgu.  Kiedy samolot  dotarł  do granicy,  

przeszedł pod kontrolę zachodniej strefy kontroli lotów Białorusi, którą nadzorował kontroler z  

Mińska.

W pewnym momencie samolot zniknął z polskiego radaru dalekiego zasięgu. Od tej pory 

był  już  obserwowany  przez  system  satelitarny  NATO,  co  jest  normalną  procedurą.  

Amerykański  satelita  filmował  samolot  od  momentu,  gdy  wleciał  w  przestrzeń  

Federacji Rosyjskiej, do momentu, gdy zderzył się z ziemią (czyli nie było zamachu? - 

przyp. F.Y.M. - a skąd to wiadomo, co i jak filmował „amerykański satelita”?) . Pozyskanie tego 

nagrania drogą służbową z NATO przez Polskę nie było możliwe (skąd więc autorzy wiedzą o tym 

nagraniu? Brali udział w jakimś studyjnym pokazie? - przyp. F.Y.M.),  bo polski rząd nie zgłosił  

NATO zaistnienia katastrofy.”

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/w-poszukiwaniu-zeznan-jakubika-i-innych.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/w-poszukiwaniu-zeznan-jakubika-i-innych.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk


Gdyby  zdobyto  jakieś  zobrazowania  owych  „radarów  dalekiego  zasięgu”  (wydawało  mi  się,  że 

spokojnie do Smoleńska by sięgnęły, a nie tylko do białoruskiej granicy), to te wypowiedzi można 

by jakoś skonfrontować z  danymi dotyczącymi przelotu,  do tej  zaś  pory pozostaje nam wierzyć 

autorom na słowo. Jak oni sami zdobyli te niesamowite dane? Doprawdy nie wiadomo. Miejmy 

nadzieję,  że  nie  telefonicznie  lub  „po  wojskowej  znajomości”.  Z  tego  wszak,  co  ja  osobiście 

pamiętam z dość głośnej w mediach relacji właśnie z COP, to gdzie jak gdzie, ale dokładnie tam, tj.  

w COP „połączonym z radarem śledzącym dalekiego zasięgu”, NIE WIEDZIANO, co 

się  dzieje  z  polską  delegacją,  NIE  WIEDZIANO,  ile  samolotów  leci  do  Smoleńska,  i  NIE 

WIEDZIANO,  jakim  samolotem  udali  się  Dowódcy.  Jeśli  więc  niezależni  eksperci  piszący 

„Zbrodnię  smoleńską...”  pozyskali  wiedzę  z  COP  już  skorygowaną  pod  kątem  zgodności  z 

powszechnie obowiązującą moskiewską dogmatyką, to niesamowite odkrycie tychże autorów może 

mieć znikomą wartość dowodową. Skoro byli zaś w stanie zdobyć jakiś kolejny (w mediach) „plan 

lotu” tupolewa, to może i jakieś zobrazowania radarów mogli wydębić? Czemu nie wydębili?

Może z podobnego powodu, z którego nie mogli widzieć wspomnianego wyżej filmu zrobionego 

przez amerykańskiego satelitę:

„Należy  jednak  zaznaczyć,  że  jest  mało  prawdopodobne,  aby  istniał  dobrej  jakości  film  

pokazujący ostatnie chwile Tu-154M, ponieważ  obserwację satelitom bardzo utrudniają 

chmury.  W sytuacji,  gdy ich  grubość  wynosiła  około  500 m  obserwacja optyczna była 

prawdopodobnie dla sensora satelity po prostu niemożliwa.”

No  więc  sfilmował czy  nie sfilmował?  Jeśli  się  weźmie  pod  uwagę  to,  że  powyższy  fragment 

(„obserwacja (...) niemożliwa”) i ten cytowany wcześniej („amerykański satelita filmował”) są na 

tej samej stronie książki (s. 178), to można mieć pewne wątpliwości, czy sami autorzy czytali swój  

tekst.    

Ten  zarzut  dotyczy  także  kwestii  merytorycznych20,  a  nie  tylko  stylistycznych,  autorzy  bowiem 

twierdzą, iż nie tylko Mińsk nie miał kontaktu z Moskwą, ale nawet ta ostatnia ze Smoleńskiem i 

wierzą oraz każą nam wierzyć, iż dla ruskiej centrali prognozę pogody nad Siewiernym zdobywał  

„samolot Transaero rodzinnych linii lotniczych należących do szefowej MAK, gen.  

Tatiany  Anodiny,  jej  syna  i  synowej”  (s.  179).  Niezależni  eksperci  nie  raczyli  nawet 

sprawdzić, czy rzeczywiście 10-go odbywał się taki właśnie kurs (Moskwa-Barcelona) o tej godzinie, 

o której wedle ruskich stenogramów miał on być, i  zdają się naprawdę sądzić, że jakiś kursowy 

samolot  pasażerski  sprawdzałby  pogodę  w  okolicach  „nieczynnego”  wojskowego  lotniska  na 

20 Na  s.  180  przyp.  191  czytamy,  że  załoga  jaka-40  zaraz  po  wylądowaniu  przekazała  do  Warszawy  informację  o  warunkach  
pogodowych, ale tu z kolei nie przekazano jej załodze „gdyż samolot już wystartował”, a przecież – trzymając się oficjalnej wersji –  
tupolew o 9.15 (gdy na Siewiernym wylądował niby jak-40) jeszcze spokojnie stał na płycie lotniska, to po pierwsze, a po drugie, od 
czego  jest  łączność  radiowa  i  satelitarna,  by  przekazać  załodze  taką  informację?  Autorzy  jednak  i  w  tym  miejscu  nie  drążą  
zagadnienia. 



polecenie kontroli obszaru z Moskwy. Gdyby jednak tego było mało, twierdzą, iż  informację od 

załogi  TSO  331  Moskwa  następnie  przekazuje  do  Mińska,  by  tamtejsza  wieża 

przekazała ją polskiej załodze.

Rzućmy  więc  okiem  na  tę  dziwną  wymianę  zdań  między  TSO  331  a  wieżą  szympansów 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html):

 

10:10:11 331 «Корсаж» ответьте, Трансаэоо 331./”Korsaż”, odpowiedzcie, Transaero 

331.

10:10:16 РП «Корсаж» ответил./”Korsaż” odpowiedział.

10:10:18 331 Доброе утро, будьте любезны вашу фактическую погоду./Dzień dobry, 

bądźcie tak mili (podajcie – przyp. F.Y.M.) waszą aktualną pogodę.

10:10:22 РП Значит фактическая, туман, видимость порядка четырехсот, где-то не  

более четырехсот метров./Aktualna znaczy, mgła, widzialność rzędu 400,  

miejscami nie więcej niż 400.

10:10:31 331 А температура есть какая, давление./A temperatura jaka, ciśnienie.

10:10:33 РП Температура + 2, давление 7-45, а вы для польского борта работаете?/  

Temperatura +2, ciśnienie 7-45, a wy dla polskiego samolotu pracujecie?

10:10:40 331 Да нет, мы просто пролетом, летим, нас Москва попросила./Nie, my 

przelotem, lecimy, nas Moskwa poprosiła.

10:10:45 РП Пока условий для приема нет, 3-3-1./Na razie warunków do przyjmowania 

nie ma, 3-3-1.

10:10:48 331 Хорошо, спасибо большое./Dobrze, wielkie dzięki.

10:10:55 331 А у вас прогноз какой есть вообще, нет?/A w ogóle to macie jakąś 

prognozę?

10:10:58 РП Прогноз тут в новом облике, блин, вообще не ожидали тумана, вот  

обещают где-то с час еще, что туман будет./Tu nowa prognoza, do bani, w ogóle nie 

spodziewali się mgły, a zapewniają, że gdzieś z godzinę jeszcze potrwa.

10:11:05 331 ну нам понятно, еще раз извините, спасибо./no rozumiemy, jeszcze raz 

przepraszamy, dziękuję.

Czasowo,  tzn.  chronologicznie  to  by  nawet  pasowało,  mińska  wieża  bowiem,  wg  ruskich 

stenogramów, ma informować polską załogę o kiepskiej widoczności i o mgle w Smoleńsku o godz.  

10.14  (rus.  czasu),  ale  ta  wieża  dodaje,  że  informacja  pochodzi  z  godz.  6.11 

(http://naszdziennik.pl/tu154m.pdf).  Cały  zresztą  ruski  dialog  przywołany  wyżej, 

przynajmniej  mnie,  uderza  swoją  sztucznością.  Historia  jest  dęta  na  potęgę  –  samolot 

rejsowy ma sprawdzać pogodę na wojskowym lotnisku na życzenie „moskiewskiej  centrali”,  tak 

jakby owa centrala nie mogła po prostu zatelefonować na Siewiernyj i jakby cała sytuacja nie była 

na bieżąco monitorowana przez ruskie służby. 

http://naszdziennik.pl/tu154m.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html


13. Samoloty zastępcze i sytuacja na Okęciu 

Wróćmy jednak znów na warszawskie lotnisko,  na którym, jak  przypominają  autorzy  „Zbrodni 

smoleńskiej...”,  wbrew  przepisom zawartym w instrukcji  HEAD,  rzekomo  nie  było  zapasowego 

samolotu  dla  delegacji  prezydenckiej  (s.  183)  (por.  http://www.naszdziennik.pl/index.php?

dat=20100811&typ=po&id=po01.txt)  (por.  http://www.rp.pl/artykul/61991,559911-Katastrofa-

wedlug---instrukcji.html). Anna Ambroziak pisała 11 sierpnia 2010: 

„Pułkownik Raczyński  w rozmowie  z  "Naszym Dziennikiem" przyznał  jednak,  że  10 kwietnia  

specpułk  nie  zapewnił  żadnej  maszyny  rezerwowej,  ponieważ  tego  dnia  niczym  takim  nie  

dysponował.  -  Jeżeli  mamy  taką  możliwość,  to  przed  startem  wystawiamy  dwa  samoloty:  

główny i zapasowy. Kiedy miał lecieć Tu-154M, to był tylko on - przyznaje Raczyński. 

Procedury, jakim poddaje się maszynę i jej załogę, określa tzw. instrukcja HEAD, wewnętrzna  

instrukcja zatwierdzona w 2009 r. przez ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na mocy  

decyzji nr 184 szefa MON z 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie  

Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  "Instrukcji  organizacji  lotów  statków  powietrznych  o  

statusie HEAD". ”

I tak jak Ambroziak, autorzy przechodzą nad tym, co mówił Raczyński, do porządku dziennego.  

Gdyby to, co on opowiadał, było prawdą, to i on, i inne osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy,  

już  dawno  powinny  odpowiadać  przed  sądem  nie  tylko  za  złamanie  tak  poważnych 

przepisów,  lecz  i  za  narażenie  życia  i  zdrowia  osób  wylatujących  do  Smoleńska . 

Podejrzewam jednak, że Raczyński, tak jak jeszcze inni ludzie związani z całą sprawą wylotu oraz  

monitoringu przelotu, zwyczajnie ukrywają prawdę. Sami autorzy „Zbrodni smoleńskiej...” zresztą 

gdzieś  się  w  jej  okolicach  ślizgają,  pisząc  w  swym  komentarzu  (a  propos  oficjalnego  braku 

samolotów zapasowych dla prezydenckiej delegacji) (s. 183):

„To jednak  minimalne  odstępstwo od  procedury,  ponieważ  była  sobota  i  w tym na lotnisku  

Chopina  pięć  linii  lotniczych  –  Air  Italy,  Enter  Air,  EuroLOT,  Lot  Charters  i  LOT  miały  

samoloty  wielkości  Tu-154M,  które  były  tego  dnia  dyspozycyjne,  ale  nie  

wykonywały żadnych lotów.”

Ma się rozumieć, pod warunkiem, że dodamy, iż żadna z linii cywilnych nie mogłaby lecieć 

na ruskie wojskowe lotnisko, tylko jeśli już to albo do „nieczynnego” Witebska, albo na „za 

małe” Jużnyj w Smoleńsku i jeśli pominiemy drobiazgi związane z procedurą wykorzystania takich 

„nieplanowych” samolotów na potrzeby takiej wysokiej rangą delegacji, zgód dyplomatycznych na 

przelot, względów bezpieczeństwa niezbędnych do spełnienia itp. (aczkolwiek, jak wiemy z relacji 

choćby p. Małgorzaty Wassermann, przy śp. Z. Wassermannie znaleziono bilet lotniczy). Autorzy,  

bagatelizując sytuację w 36 splt, doszukują się winnych wśród pracowników kancelarii premiera,  

nie wspominając zrazu słowem o...  kancelarii  Prezydenta,  choć przecież nie kto inny a „ostatni 

http://www.rp.pl/artykul/61991,559911-Katastrofa-wedlug---instrukcji.html
http://www.rp.pl/artykul/61991,559911-Katastrofa-wedlug---instrukcji.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100811&typ=po&id=po01.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100811&typ=po&id=po01.txt


ocalały z katastrofy”, tj. Sasin osobiście ustalał listę pasażerów (por. „Mgła”, Poznań 2011). 

„Największym błędem, a być może przestępstwem było postępowanie kancelarii premiera, który  

był oponentem nieżyjącego prezydenta. Było to  wpakowanie do 20-letniego sowieckiego 

tupolewa wszystkich dowódców wojska i dwóch prezydentów, a ponadto licznych  

członków  parlamentu  i  rządu (…).  Lista  ta  była  w  sposób  oczywisty  sprzeczna  przede  

wszystkim z procedurami NATO, bo tyle tak ważnych osób nie powinno lecieć jedną maszyną.  

Było to jednak zaakceptowane przez rząd” (s. 184).

Czy tylko „przez rząd”? Czy muszę przypominać, jak  Sasin zapewniał, że na żadnym etapie 

przygotowań  do  wylotu  delegacji  nie  planowano  osobnego  samolotu  dla 

„jakiejkolwiek  części  delegacji”,  a  tym  bardziej  dla  Dowódców 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/kwestia-trzeciego-samolotu-i-

okeckich.html)? Jeśliby więc należało szukać osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, jaki opisują 

autorzy „Zbrodni smoleńskiej...”,  to należałoby się też  dobrze rozejrzeć po ówczesnej  kancelarii 

Prezydenta. Autorzy zaś znowu  zdobywają informacje u jakichś anonimowych źródeł w 

BOR-ze,  a  więc  smutnych  panów,  którzy  przekazują  (jak  się  można  domyśleć,  na  zasadzie 

spychologii) wyrazy oburzenia na rozmaite nieprawidłowości podczas przygotowań do wylotu. Co 

więcej,  cytowana  jest  (s.  184)  (nie  wiadomo  skąd  wzięta)  wypowiedź  śp.  mjr.  Arkadiusza 

Protasiuka, jakoby podpisując listę, miał rzec: „Mam nadzieję, że nic się nie stanie, urodziłem się  

13 i zawsze mam szczęście, ale jakby na przykład był jakiś wypadek podczas lotu z taką liczbą  

pasażerów, to jesteście  przekonani,  że  to jest  w porządku i  zgodnie z  procedurami,  żeby tylu  

generałów leciało z prezydentem jednym samolotem?”

O ile  ta  wypowiedź  robić  może wrażenie,  to  jak  na  moje  ucho pobrzmiewa ona  „szlifem” tego 

„majora BOR”, który podzielił się swoimi refleksjami z autorami „Zbrodni smoleńskiej...”, dodając, 

iż „nie miał takich kompetencji, by odwołać lot” (por. s. 184). No i w końcu dochodzimy do 

kancelarii Prezydenta, choć nie jest tu otwarcie powiedziane, o które osoby może autorom chodzić 

(s. 185):

„w Kancelarii działały siły skierowane przeciw prezydentowi, których ten nie kontrolował.”

Na tejże stronie zeskanowany jest też jeden ciekawy dokument dotyczący wylotu. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/kwestia-trzeciego-samolotu-i-okeckich.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/kwestia-trzeciego-samolotu-i-okeckich.html


Zastanawia mnie, patrząc na niego, ta pieczątka (Szefa Sekcji Personalnej jednostki wojskowej) u 

dołu z... 12-04-2010. W dokumencie zresztą, jak widać, podane są godziny wylotów nie za bardzo 

pasujące do oficjalnej wersji wydarzeń na Okęciu, bo tupolew miałby wylatywać o 6.30. 

Faks z tym dokumentem miał być wysłany z kolei 9 marca 2010.



Tak więc, jaką, poza kronikarską, wartość ma ów skan, trudno powiedzieć, ale godne uwagi jest  

spychologiczne  tłumaczenie  się  jakiegoś  anonimowego  urzędnika  kancelarii  (s.  185-186):  „Nie 

wiem dokładnie, kto jest autorem tego pisma. Generalnie za czasów prezydenta Kaczyńskiego, a  

chyba nawet jeszcze za prezydenta Kwaśniewskiego,  zawsze się tym zajmował u nas pan 

Janusz Strużyna, to znaczy on to wszystko koordynuje. Czy on akurat sporządził to pismo,  

trudno ocenić, jakaś tam parafka jest widoczna, ale brak jest pieczątki z nazwiskiem,  

może  się  nie  odbiła,  czy  jakoś  jej  faks  nie  uchwycił.  Tutaj  przy  okazji  tego  wątku  

wychodzi znowu sprawa tego, czy mogli wszyscy lecieć jednym samolotem czy nie i czy to można  

było  w inny  sposób  zaplanować.  Natomiast  ja  nie  chciałbym się  na ten  temat wypowiadać,  

dopóki to jest przedmiotem dochodzenia, które się toczy w prokuraturze w tej sprawie.”

Jak zwykle więc nad Wisłą „nie ma winnych, są tylko zadziwieni”, a poza tym „pieczątka się nie  

odbiła czy jakoś jej faks nie uchwycił” i parafka nieczytelna. Wielka szkoda, że pieczątki nie mogą 

mówić, no bo z pewnością nie przemówią zabici 10-go Kwietnia.  Podejrzewam, że gdyby spytać 

„pana Strużynę”,  zasłużonego przecież dla  różnych kancelarii  i  konstelacji  politycznych,  to i  on 

wskazałby na jeszcze kogoś innego, jako „koordynatora tego wszystkiego” i niewykluczone, że nawet 

na samego „pana Sasina”. Kto wie zresztą, czy to „pan Sasin”, słynący z koncentrowania uwagi na 

niestotnych detalach a pomijaniu tego, co najważniejsze, tej powyższej wypowiedzi nie sklecił, bo 

jeśli nie on, to najpewniej „pan Wierzchowski”, jego najbliższy współpracownik, bardzo zasłużony w 

usprawiedliwianiu „ostatniego ocalałego z katastrofy”.



14. Siewiernyj raz jeszcze

Pominę  może  kwestię  (szeroko  już  komentowanej  w  blogosferze)  „korespondencji”  między 

przeróżnymi  instytucjami  i  całym  tym  cyrkiem  z  zabezpieczaniem  lotniska,  bo  to  sprawy  już 

świetnie znane - gdyż znowu pojawiają się w tej  całej  dość chaotycznej opowieści,  jaką stanowi 

książka „Zbrodnia smoleńska...”, kolejne niespodzianki. Przenosimy się na wojskowe smoleńskie 

lotnisko. Relacjonuje sytuację jakiś anonimowy ruski oficer:

„Powiedziano mi dzień przed katastrofą lotniczą, że będzie leciał  (kto, co, nie wiadomo – przyp. 

F.Y.M.).  Godzinę przed jego lądowaniem nad lotniskiem było dużo dymu, zamgleń,  

smogu.  Było  kilka lotów.  Jeden samolot latał od 9 nad lotniskiem (rus.  czasu,  jak  się 

domyślamy – przyp.  F.Y.M.).  Potem drugi wylądował  (czyli  jak-40 z  dziennikarzami? -  przyp. 

F.Y.M.), a inny dwa razy miał nieudane podejścia do lądowania” (s. 195). 

Czy mamy w ten sposób potwierdzenie obecności trzeciego samolotu nad Siewiernym? I to zanim 

pojawił się polski jak-40? Trudno powiedzieć, ponieważ chwilę dalej czytamy (s. 195-196):

„Pamiętam jak inny oficer powiedział  mi: k...,  takiej  mgły to  ja w życiu nie  widziałem. I  po  

drugim  nieudanym  podejściu  samolotu  powiedział  nam  dowódca:  nasz  Ił-76  poleciał  do 

Moskwy. Ale polska załoga też zdecydowała się tu za chwilę lądować . Widzicie, jaka 

jest pogoda, więc jeśli coś się stanie, powiedzcie prasie albo wszystkim, że cztery razy  

podchodził do lądowania. Bo kto podchodzi w taką pogodę? Ten, kto zszedł z rozumu. 

Ja  pomyślałem,  że  samolot  polskiego  prezydenta,  to  ten,  który  krążył  nad  

lotniskiem21, ale  to  zajęło  około  pół  godziny  może  godzinę,  kiedy  ja  cały  czas  

słyszałem  ten  samolot,  a  kiedy  usłyszałem  moc  startową,  bardzo  

charakterystyczny dźwięk, pomyślałem, że jednak wszystko będzie w porządku. Ale  

samolot  uszkodził  drzewa  –  ja  widziałem  błysk,  słyszałem  uderzenia  i  serię  

wybuchów.”

Ta  relacja  potwierdzałaby  nie  tylko  obecność  krążącego  nad  lotniskiem  (nieznanego  wciąż) 

samolotu oraz to, że ruska baśń o „zejściu ze ścieżki” była gotowa, zanim „ogłoszono katastrofę”.  

Oficer miał, jeśli wierzyć temu, co mówi, widzieć tylko błysk i słyszeć dźwięki wybuchów, ale też 

powiada, że cały czas (przez godzinę) słyszał dźwięk kręcącego się w górze samolotu, co do którego 

możemy być pewni, iż nie był to tupolew. Niewykluczone więc, że ta właśnie maszyna „robiła 

21 Por.  relację  Marka  Pyzy  z  TVP  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/zakrzywienie-czasoprzestrzeni.html): 
„Przede wszystkim zdjęcia,  które państwo przed chwilą widzieli,  to pierwsze zdjęcia z tego miejsca zrobione przez  jednego z  
pracowników TVP. Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów stąd za tymi drzewami. Tam runął samolot z prezydentem L.  
Kaczyńskim na pokładzie około godziny dziesiątej (! - przyp. F.Y.M.).  Dwieście metrów w drugą stronę jest hotel, w którym  
zakwaterowana  jest  ekipa  telewizji.  Myśmy  jeszcze  ten  samolot  słyszeli,  gdy  on  podchodził  do  lądowania.  
Słyszeliśmy  wielokrotnie  szum  silników  niemal  nad  naszymi  głowami,  ale  nic  wtedy  jeszcze  nie  budziło  
niepokoju. To, co my słyszeliśmy później potwierdzali świadkowie, których spotkaliśmy tutaj. Mówią, że czterokrotnie samolot  
podchodził  do  lądowania  tuż  nad  drzewami  przechylił  się  pod  kątem mniej  więcej  45  stopni,  lewym skrzydłem zahaczył  o  
wierzchołki drzew, ściął drzewa, wbił się właśnie lewym skrzydłem w ziemię, wyrył spory rów i tam zapłonął. (...)”

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/zakrzywienie-czasoprzestrzeni.html


za tupolewa”, imitując jego „próbne podejście”.

Co się dzieje z tym oficerem dalej?:

„Dowódca  nas  skrzyknął,  na  parkingu  wsiedliśmy  wszyscy  do  autobusu  i  

dojechaliśmy do Katynia. Tam w tym czasie było jeszcze spokojnie. Potem polski urzędnik lub  

dyplomata,  lat  40-50,  przemawiał,  miał  charakterystyczny  zarost  dookoła  ust  (najwyraźniej 

Sasin – przyp. F.Y.M. - szkoda, że nie jest podana dokładna godzina). Powiedział, że była tragedia,  

katastrofa,  pamiętam  jego  podniecony  głos.  Jak  już  to  powiedział,  to  się  zrobiło  straszne  

zamieszanie. Miałem w uchu taką rurkę do rozmów i wszyscy ludzie myśleli, że jestem z tajnych  

służb,  więc pytali  mnie,  co się  stało.  Tłumaczyłem, że samolot upadł koło lotniska, że  

pilot czterokrotnie podchodził do lądowania, że to błąd pilota i że wszyscy zginęli .  

Niemiecki dziennikarz nagrał naszą rozmowę i to jest nagrane. Nawet polscy oficerowie pytali,  

co się stało, bo dzwonił do nich z lotniska kolega, żeby przyjechali i trzech pojechało (bez Sasina? 

Po przemowie Sasina? - przyp. F.Y.M.). Jeden z polskich dyplomatów mówił ludziom dookoła, że 

już nawet Warszawa dzwoniła, że to był błąd pilota, to było już godzinę później.”

Wiadomość, że „w Warszawie wiedziano, że to błąd pilota” wcale nie jest taka dziwna zważywszy na 

fakt, jak szybko (bo jeszcze przed relacjami w mediach) o „przyczynach katastrofy” informował R. 

Sikorski telefonicznie premiera J. Kaczyńskiego. Autorzy znowu jednak mieszają ruskie doniesienia 

z próbą ustalenia faktów, piszą bowiem, że pierwszy samochód MCzS dotarł na „miejsce katastrofy” 

już o 10.50-10.51 (rus. czasu), ale nie wiadomo, skąd to wiedzą i o jaki samochód im chodzi (czy  

dane wzięli  z  raportu komisji  Burdenki  2?  czy chodzi  o  ruską straż?).  Po drugie,  twierdzą oni,  

powołując się na „komputer elektrowni atomowej” w Smoleńsku, że „samolot kilka sekund przed 

katastrofą przeciął  naziemne przewody elektryczne”  (s.  196).  Widać więc,  że  łatają narrację 

nieco podejrzanymi doniesieniami i biorąc za prawdę to, co wcale nią być nie musi . 

Ruskie bumagi z elektrowni są tyle samo warte bowiem, co ruskie ekspertyzy w „raporcie MAK” czy 

„komisji Millera”.

W  nawiązaniu  zresztą  do  dokumentacji  ruskiej  i  „millerowców”  autorzy  ze  szczegółami 

przedstawiają wyszkolenie załogi, odkłamując wizerunek jej członków, a przy okazji kwestionując  

wiele  z  „ustaleń”  oraz  kompetencje  czy  to  ruskich  „badaczy”,  czy  „komisji  Millera”.  Ma  to  z  

pewnością  sens,  ale  przecież  nie  zmienia  wcale  nastawienia  autorów  „Zbrodni 

smoleńskiej...”  do  wielu  danych  czerpanych  właśnie  z  dokumentacji  ruskiej  lub 

millerowców, jak i do kolejnych relacji leśnych mgielnych dziadków i to, jak się znowu składa,  

skoligaconych ze słynnymi mechanikami w warsztatu z okolic smoleńskiego wojskowego lotniska 

(s. 294):

„Ja pracuję  w soboty,  bo taki  jest  system. Wstałem późno i  byłe  w pracy około 10.30-10.40.  



Pamiętam, że jechałem przez centrum i nie było tam mgły. Koło soboru widziałem jedynie lekką  

dymkę (dymkę? Chyba mgiełkę – przyp. F.Y.M.), to jest po drugiej stronie rzeki niż lotnisko. Kiedy  

jechałem w kierunku miasteczka Piecziersk, pomyślałem „k... mać”, kiedy to zobaczyłem, co tam  

się  działo.  Jechałem  jakby  przez  jakąś  chmurę.  Jechałem  powoli  z  powodu  mgły,  ale  

przejechałem  wjazd  na  budowę.  Obawiałem  się  zawracać  w  takich  warunkach,  dlatego  

postawiłem samochód gdzieś przy czołgu-pomniku, tam już była dużo lepsza widoczność, ale i tak  

poszedłem na piechotę, to mniej niż 5 minut, a ja już i tak byłem spóźniony (...). 

Widoczność to była tragedia. Jak dotarłem do bramy to  usłyszałem huk. Spojrzałem nad 

siebie, w górę, ale przez mgłę nie dostrzegłem niczego. Słyszałem trzaski, poczułem  

podmuch i po chwili drugi huk usłyszałem, koło lotniska. Wtedy podbiegł do mnie stróż  

budowy i pyta się mnie: „co się stało, Sasza, co się stało?” Ja nie wiedziałem.

O godz. 11 mój kolega zadzwonił z Kia Center. Powiedział, że samolot polskiego prezydenta 

spadł i że milicja mu powiedziała, że prezydent już wcześniej zmuszał pilotów do  

lądowania (widać, że milicja znakomicie zorientowana – przyp. F.Y.M.). I poszedłem do szefa i  

mówię mu: „Iwanie Iwanowiczu, taka ciekawa katastrofa, a my pracujemy, jakby nigdy nic?  

Chodźmy  tam!”  I  poszliśmy  w  pięciu,  ale  tam  już  byli  żołnierze,  którzy  nie  dopuścili  nas.  I  

pamiętam,  że  o  11.15  już  nie  było  mgły.  Mężczyzna  z  polskiej  gazety  spytał  mnie,  czy  coś  

widziałem, to opowiedziałem, co słyszałem - „huk, trzaski. To wszystko, co pamiętam”.”  

Jak widać więc Sasza niewiele spamiętał, bo i zapewne nie tak wiele się działo. Ani słowa tym razem 

o nadlatującym samolocie, a przecież suchą szosą Sasza szedł i słyszałby nisko nad sobą maszynę 

przed jej „rozbiciem się”. Autorów „Zbrodni smoleńskiej...” bardziej tym razem interesuje sztuczna 

mgła aniżeli treść relacji Saszy. Oczywiście, co do zastosowania przez Rusków (mówiąc skrótowo) 

zasłony dymnej chyba nikt z osób krytycznie patrzących na oficjalne „śledztwo” nie ma wątpliwości,  

pozostaje jednak pytanie,  czy – tak jak zdają się sugerować autorzy –  sztuczne zamglenie i 

zadymienie było w celu zwabienia polskiego samolotu  (por. s.  294-295),  czy może, w 

celu... odwiedzenia załogi od lądowania na Siewiernym.

Sami  przecież  pisali  wcześniej  obszernie  o  profesjonalizmie  polskich  pilotów  i  o  ich 

odpowiedzialnym podejściu do zawodu oraz bezpieczeństwa wożonych pasażerów. Skąd więc nagle 

rysuje się w ich analizie myśl, że przy gęstym zamgleniu/zadymieniu okolic lotniska, polska załoga 

zdecydowałaby  się  schodzić,  narażając  tym  samym  i  siebie,  i  wiele  innych  osób  na  wielkie 

niebezpieczeństwo?  Skąd  myśl,  że  właśnie  załoga  „dałaby  się  zwabić”,  a  nie,  że 

zdecydowałaby  na  skierowanie  maszyny  na  zapasowe  lotnisko,  choćby  w  celu 

przeczekania mgły? Jeśli bowiem już gdzieś można by kogoś „zwabić”, to raczej w miejsce, które z  

pozoru wydaje się przyjazne i bezpieczne, tak, bezpieczne do lądowania, nie zaś przecież tam, gdzie 

już na pierwszy rzut oka widać, że czai się jakieś zagrożenie. Może gdyby załoga robiła samotny 



rekonesans, to by pozwoliła sobie na takie ryzykowne zanurzenie się w gęstą mgłę, ale nie z tyloma 

pasażerami na pokładzie. 

Niezależni  eksperci  biorą  za  dobrą  monetę  nie  tylko  filmik  Koli,  ale  i  opowieści  z  wieży 

szympansów, o wielkim zaskoczeniu mgłą itd. Niestety, nie analizują szczegółowo tego, co się 

dzieje  podczas  ruskich  dialogów  w  tejże  wieży,  koncentrując  się  na  kwestiach 

nieprzygotowania szympansów i  bałaganu kompetencyjnego.  Pomijają  też  milczeniem 

drobiazgowe analizy, jakich w tej materii (dialogów na wieży) dokonali blogerzy (tak jak i w ogóle  

ignorują  blogerskie  śledztwo),  natomiast  ze  szczegółami  (porównywalnymi  z  zasypującą  nas 

niepotrzebnymi  technikaliami  dokumentacją  millerowców)  opowiadają  o  specyfice  konstrukcji 

(oraz eksploatacji) tupolewa i innych samolotów oraz przybliżają nam historię eskadr specjalnych 

polskiego  lotnictwa.  Zapewne  ważną  i  interesującą,  czy  jednak  wnoszącą  cokolwiek  do 

smoleńskiego śledztwa? 

Potem  jest  długa  opowieść  o  remontach,  o  Samarze,  a  nawet  o  samym  lotnisku  Siewiernyj  i  



„genezie  powstawania  kart  podejścia”  –  zaś  lotnisko  Jużnyj  kwitują  jednym  niedbałym 

akapitem (s. 371), a przecież funkcjonowało ono także 10-go Kwietnia i z wieżą Jużnego łączyły się 

szympansy  siewiernieńskie  (http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-

juznyj), o czym w „Zbrodni smoleńskiej...” jest mowa na s. 409. Na koniec opowieści o miotających 

się szympansach autorzy stwierdzają, co do Plusnina, że... „działał w dobrej wierze” oraz „zarówno 

wobec załogi, jak i ogólnie strony polskiej (chociażby na osób oczekujących na lotnisku) (pisownia 

oryg.  -  przyp.  F.Y.M.)  wykazał  się  dobrą  wolą”  (s.  421)  (por. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html).          

15. Cyrk przed wieżą szympansów

Skoro już jednak wróciliśmy na Siewiernyj, to zatrzymajmy się przy tym, co autorzy piszą o czasie 

„po katastrofie”. Nie wiem, skąd mają te dane (czy z rozmów z kimś z załogi jaka, czy znów z ruskich 

relacji), ale przytaczam je w takim brzemieniu, jak są zaprezentowane w książce (s. 422):

„Rozmowa Plusnina z załogą Jaka-40, o której jej członkowie zeznali,  nie została nagrana na  

wieży, pomimo że odbyła się, gdy płk. Judin dopiero opuszczał wieżę, podczas gdy nagrała się  

reakcja Krasnokutskiego na to: „Dokąd!” - krzyknął.

Zarejestrowany został także meldunek Judina po powrocie, co może świadczyć o modyfikacjach  

w linii zapisu korespondencji radiowej.”

O modyfikacjach?  Eufemistycznie  powiedziane.  Dodajmy,  że  „nie zarejestrował się też” za 

pomocą żadnego z mikrofonów „w wieży” odgłos spadającej maszyny. 

„- Co się stało? - zapytał inżynier PLF 031

- Źle, źle – odpowiedział Plusnin.

- Co się stało z samolotem?

- Wyjdź do mnie, to ci powiem.

Ten fragment nie zachował się w stenogramach z wieży (gdzie się w takim razie zachował, skoro 

autorzy go przytaczają? - przyp. F.Y.M.). Gdy załoga Jaka-40 podbiegła do wieży, wychodził z niej  

wspomniany  płk.  Judin  (z  zeznań  pilotów:  jakiś człowiek),  który  spytany,  co  się  stało  z  

tupolewem, odpowiedział – Odleciał!

Judin miał na celu ustalić,  co stało się z samolotem, zadzwonił do kogoś i spytał, gdzie  

spadł, a także nakazał podoficerowi nagrać telefonem mgłę  (może to był  legendarny 

filmik  Koli?  -  przyp.  F.Y.M.).  Następnie  odebrał  telefon  podoficerowi  i  nie  przekazał  go  do  

dyspozycji  prokuratury, brak jest  pokwitowanego protokołu skonfiskowania przez niego tego  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html
http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-juznyj
http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-juznyj


telefony (tak w oryginale – przyp. F.Y.M.).

Ponadto Judin prawdopodobnie mógł być osobą, która zmieniła kartę pamięci w kamerze Sony,  

która  filmowała  ekran  Ryżenki  i  rejestrowała  także  dźwięk.  Mało  jest  prawdopodobne,  aby  

zainstalowana zaledwie kilka miesięcy wcześniej kamera renomowanego producenta, na którą  

była ważna gwarancja w punkcie sprzedaży w Smoleńsku, zawiodła i była niesprawna akurat w  

momencie podejścia PLF 101.”

Z powyższego fragmentu można wywnioskować, iż autorzy dotarli do samej wieży szympansów i  

kto  wie,  czy  nie  do  któregoś  z  Rusków,  skoro  mają  informacje  nawet  o  karcie  gwarancyjnej  

pracującej tam kamery. 

„Następnie  do  polskich  pilotów  wyszedł  Plusnin,  który  wyraził  obawę  o  los  swojej  

emerytury,  podczas  gdy  jego  obowiązkiem  było  wezwanie  służb  ratowniczych.  

Takie zachowania można jedynie tłumaczyć silnym szokiem.”

A nie na przykład współpracą z zamachowcami?

16. Lotnisko zapasowe 

Badając  kwestię  skierowania  na  lotnisko  zapasowe,  autorzy  bezkrytycznie  posiłkują  się 

„stenogramami zapisów CVR”, nie stawiając tu kwestii ich ewentualnego sfałszowania i – jak 

sygnalizowałem wcześniej w niniejszej recenzji – nie konfrontując tego, co oficjalnie głosili Ruscy 

właśnie o skłanianiu polskiej załogi do odlotu na inne lotnisko – z tym, co jest w „zapisach rozmów”  

czy to samej załogi, czy szympansów. Taka częściowo22 krytyczna analiza „stenogramów” pojawia 

się  dopiero  od  s.  436,  podczas  gdy  powinna  poprzedzać  ewentualne  spekulacje  dotyczące 

przekierowania samolotu w inne miejsce.

22 Kwestii „zrzutu”, o którym mówią piloci ruskich samolotów o godz. 10.27-10.28 (rus. czasu) autorzy szerzej nie podnoszą (poza  
wzmianką na s. 663, z której by wynikało, że „wybroska” to albo zrzut spadochroniarzy, albo ładunku, albo... zezwolenie na lot), tak  
jak  i  komentowanej  w  blogosferze  zagadki  „rosnącej  ilości”  paliwa  w  miarę  upływu  czasu  i  lotu.  Por.  też  
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/01/dziwne-szpule.html, 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/02/dziwne-szpule-2.html,  a  szczególnie: 
http://freeyourmind.salon24.pl/281024,dziwne-szpule-3 (i  dyskusję  poniżej),  jak  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/dziwne-szpule-4.html. 
Autorzy „Zbrodni smoleńskiej...” w pewnym momencie tak bardzo polegają na ruskiej bumadze (jaką stanowią stenogramy CVR), że  
na jej podstawie stwierdzają, iż... radar Ryżenki był „prawidłowo skalibrowany” (s. 456), skoro Ryżenko podaje załodze odległość 10 
km „niemalże idealnie poprawnie”. Jeśli ruskie dane są  potwierdzeniem innych ruskich danych, to chyba autorzy słabo odrobili 
zadanie z teorii sowieckiej dezinformacji – skąd bowiem wiedzą oni, gdzie dokładnie się znajdował polski samolot, jeśli nie z 
ruskich „obliczeń” i „odczytów”? By jednak było jeszcze śmieszniej,  autorzy chwilę później dodają ze zdziwieniem (s. 457):  „Nie  
wiadomo dlaczego w dalszej  części  podejścia Ryżenko podaje coraz mniej  dokładnie odległość.  W końcu zaczyna mylić się  o  
niemal kilometr, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotów”.  Może więc przesadzili z tym „kalibrowaniem” radaru na 
podstawie „stenogramów”?

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/dziwne-szpule-4.html
http://freeyourmind.salon24.pl/281024,dziwne-szpule-3
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/02/dziwne-szpule-2.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/01/dziwne-szpule.html


(Informacja sprzed godz. 14-tej pol. czasu)

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/odnaleziono-obie-czarne-skrzynki-tu-154,1,3571739,wiadomosc.html 

Niezależni  eksperci  twierdzą (znów, na jakiej  podstawie?),  że „Korsaż” nie miał  łączności  ani  z  

centralą w Moskwie: „komunikował się z nią za pomocą przelatujących samolotów” (s. 431) (??), 

ani z białoruskimi lotniskami (Witebsk, Mińsk), wobec tego:

„W  sytuacji  niemożności  ustanowienia  kontaktu  z  lotniskami  zapasowymi,  (Korsaż  –  przyp. 

F.Y.M.) powinien (…)  zaproponować  załodze  dostępne lotniska zapasowe,  tj.  Moskwa-

Wnukowo  i  Twer-Migałowo,  nakazać  załodze  lot  na  któreś  z  tych  lotnisk  przekazując  

komplet jego danych drogą radiową oraz polecić skontaktowanie się z wieżą Kontroli Obszaru w  

Moskwie.”

Ta argumentacja jednak jest na bakier z logiką. Jeśliby faktycznie wieża szympansów  nie miała 

kontaktu  z  moskiewską  centralą  (co  wydaje  się  absolutnie  niemożliwe  i  obstawanie  przy  tym 

poglądzie nie świadczy najlepiej o inteligencji autorów), to najprościej byłoby zaproponować 

załodze tupolewa powrót  do białoruskiej  przestrzeni  powietrznej  oraz  nawiązanie 

ponownego  kontaktu z  tamtejszą  kontrolą  obszaru,  nie  zaś  wskazywać  odległy  port  w 

Moskwie, a już na pewno nie w Twerze. Jeśli zaś chciano by polskiej delegacji ułatwić przeczekanie  

mgły na jednym z ruskich lotnisk, to można by wskazać jakieś położone o wiele bliżej Smoleńska i  

pozwalające w miarę szybko przerzucić tam samochodami delegację powitalną.   

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/odnaleziono-obie-czarne-skrzynki-tu-154,1,3571739,wiadomosc.html


17. Telefony „po katastrofie” i dobijanie rannych

Autorzy zamieszczają skan notatki ABW (z 13-04-2010) dotyczącej słynnego telefonu śp. Leszka 

Deptuły do żony, pozostawionego na poczcie głosowej (w notatce podana jest  09:46:51 

pol.  czasu,  a  więc  jest  to  ponad  godzinę  „po  wypadku”,  chwilę  po  informacji  o  87  ofiarach  

śmiertelnych i niedługo przed medialnym ogłoszeniem, że „wsie pogibli”23). 

Na  pewno  warto  odnotować  te  „hipotezy”  stawiane  przez  analityków  ABW:  1)  nieprawidłowo 

ustawiona  godzina  w  systemie,  2)  nadeptanie  na  leżący  telefon  podczas  akcji  ratowniczej  lub 

wybranie numeru przez kogoś,  kto znalazł  telefon, 3) niepochodzenie nagrania z telefonu posła 

Deptuły. Jak widać bowiem żadna z nich nie bierze pod uwagę rozwiązania najprostszego (i przede 

wszystkim zgodnego z zeznaniami wdowy po pośle), a więc takiego, że to  sam Deptuła jednak 

telefonował do swojej małżonki. Nic w tym dziwnego, skoro ruskie, a za nimi nadwiślańskie 

media powtarzały uparcie, że „nikt nie miał prawa przeżyć tej katastrofy”. Skoro „nie miał prawa”,  

to nie przeżył, po prostu. 

O ile jednak „analiza” dokonana przez „Departament Postępowań Karnych ABW” nie mogła wyjść 

poza oficjalną dogmatykę moskiewską, o tyle autorzy „Zbrodni smoleńskiej...” powinni sobie zadać 

pytanie, jak to możliwe, by ktokolwiek „po katastrofie” mógł dzwonić do kogokolwiek 

z rodziny,  zwłaszcza że,  jak piszą,  sprawdzili,  iż  system operatora telefonii  „miał prawidłowo 

skonfigurowany i  poprawnie działający czas”  (s.  544),  a poza tym wykluczyli  włączenie przez 

23 Por.  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/ruskie-specsuzby-10-kwietnia.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/komorki-milcza.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/komorki-milcza.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/ruskie-specsuzby-10-kwietnia.html


„nadepnięcie” lub przez obcą osobę (nie podają jednak, czy się dowiedzieli,  z jakiego  miejsca 

było logowanie się dzwoniącego Deptuły  (por. też s.  553)). Trudno sobie wyobrazić, by w 

czasie błyskawicznie dokonującej się katastrofy lotniczej którykolwiek z pasażerów miał możliwość 

(fizyczną, nie mówiąc o manualnej i technicznej), wybrania numeru do kogoś z bliskich, połączenia 

się i nagrania na pocztę głosową. 

I  faktycznie,  w  „Zbrodni  smoleńskiej...”  stawiana  jest  hipoteza  (s.  546),  że  niektórzy 

pasażerowie  tupolewa  przeżyli  katastrofę  na  Siewiernym.  Ta  hipoteza  była  do 

przewidzenia, skoro, jak wspominałem wcześniej, filmik 1.24 potraktowano jako relację z egzekucji 

dokonywanej na członkach polskiej delegacji. Wprawdzie nikogo na tym zapisie wideo nie można 

rozpoznać – nikogo,  podkreślam – lecz nie przeszkadza to autorom w podtrzymywaniu takiego 

właśnie poglądu, iż filmik Koli to dokument egzekucji. 

Pozostaje mi znowu odwołać się do recenzowanego tekstu (s. 546):

„Najbardziej prawdopodobne jest przeżycie części pasażerów w drugim przedziale pasażerskim.  

Istnieje wysoka doza prawdopodobieństwa  (tak w oryg. - przyp. F.Y.M.),  że to właśnie od tych  

osób pochodzą komunikaty kierowane do rosyjskich  ratowników. Słyszane na filmie głosy 

mogą wskazywać, że osoby ranne przeżyły i były przez nich dobijane na miejscu  

tragedii. 

Sądząc po sposobie poruszania się  sylwetek na pierwszym filmie z miejsca katastrofy,  (które  

mogą być osobami pozorującymi rzekomą akcję ratunkową) oraz na podstawie szczególnych  

obrażeniach niektórych pasażerów (tak w oryg. - przyp. F.Y.M.) - na przykład liczne rany cięte 

kończyn  i  rany  głowy  przypominające  uderzenie  ostrym  narzędziem  jakiego  

przypadkowo lub celowo używali  ratownicy  była saperka lub przedmiot zbliżony  

do niej.  Prawdopodobne użycie  takiej  broni  wynikało  z  jej  skuteczności  i  braku słyszalnych  

efektów dźwiękowych.”

Jeśliby niezależni eksperci wzięli poprawkę na to, że „doszło do katastrofy”, to „liczne rany cięte” 

rzuciliby raczej na karb obrażeń wywołanych metalowymi częściami samolotu tudzież fruwającymi 

przedmiotami. Trudno zresztą cokolwiek autorytatywnie stwierdzić na temat pochodzenia obrażeń 

(w  tak  skomplikowanej  sprawie)  ciał  ofiar,  jeśli  się  nie  dysponuje  specjalistycznymi, 

starannymi, rzetelnymi i szczegółowymi badaniami medyczno-sądowymi. Jakby jednak 

autorzy  pogodzili  filmik  Koli  z  relacją  Marcina  Wierzchowskiego,  który  miał  być  na  „miejscu 

wypadku” jednym z pierwszych za kilkoma osobami w kitlach, a więc zanim przybyli jacykolwiek 

ratownicy i żadnych takich zeznań o czyichkolwiek odgłosach (rannych osób) nie składał? W tej 

zresztą materii (dokładnej analizy zeznań świadków) autorzy nie wykazują się biegłością, a przecież 

jeśli  chce  się  rekonstruować  zdarzenia  „po  wypadku”,  to  nie  sposób  nie  uwzględnić  tego,  co 



twierdził  choćby  Bahr,  G.  Kwaśniewski  czy  wspomniany  Wierzchowski,  nawet  jeśli  pominiemy 

milczeniem w ogóle księżycową relację „polskiego montażysty”.

Owszem,  można  by  założyć,  że  do  katastrofy  doszło  dużo  wcześniej  niż  powiada  moskiewska 

narracja, a więc „był czas” na dokonanie egzekucji rannych (zaś dopiero po niej urządzono akcję z 

„pokazywaniem pobojowiska”), ale wtedy, tj. przy tak właśnie postawionym założeniu, należałoby 

do  kosza  wyrzucić  wszystkie  ruskie  bumagi,  opisy  trajektorii,  stenogramy  etc.  i  

zacząć śledztwo od samego początku, prawda? Tego zaś autorzy (tak jak i inni zwolennicy 

hipotezy z zamachem na Siewiernym właśnie) wcale nie czynią. Pojawia się jednak w tym miejscu 

takie podstawowe pytanie: czy punktem wyjścia do śledztwa smoleńskiego ma być ruski 

filmik Koli, co do którego nie wiadomo, kiedy powstał, kto go nakręcił i co na nim 

naprawdę widać? Czy to jest i ma nadal być fundament naszego dociekania prawdy o tragedii 

smoleńskiej?  Bo  jeśli  tak,  to  możemy  spokojnie  darować  sobie  jakiegokolwiek  racjonalne 

rozważania i po sto razy słuchać ścieżki dźwiękowej, by wyłowić „ukryte znaczenia”.

Załóżmy jednak teraz (może bowiem niektórzy PT Czytelnicy byliby nieusatysfakcjonowani takim 

opędzeniem się od kwestii „dokumentu 1.24” przeze mnie) – odkładając te wszystkie wymienione 

wyżej zastrzeżenia na bok – że o  ca. 8.40. pol. czasu, a o 10.40 rus. czasu, dochodzi do 

katastrofy w wyniku ostrzelania samolotu przez Rusków, którzy zwabili tupolewa we 

mgle, ale część pasażerów ocalała i nie zginęła na miejscu pomimo eksplozji termobarycznej 

(która miałaby wyeliminować zwłaszcza istoty żywe na pokładzie) oraz całkowitego roztrzaskania 

samolotu. Załóżmy. Przeprowadźmy taki myślowy eksperyment.

Musimy naturalnie pominąć to, jak doszło do zwabienia tupolewa i to, czy Ruscy siedzieli w jakimś 

dobrze zabezpieczonym miejscu, że akurat na nich nie runęła maszyna, czy też „mieli obliczone 

co do ara”, gdzie dokładnie samolot spadnie (nie np. na bloki  mieszkalne,  garaże,  salon 

samochodowy, stojankę iłów lub przylotniskową stację benzynową) i jak się rozsypią jego części. 

Musieliby  też  być  ci  Ruscy  przygotowani,  że  nie  eksploduje  paliwo  tupolewa  (mimo 

ostrzału) oraz, że  nie dojdzie do pożaru, a więc, że oni sami, czyhając na upadek maszyny, 

będą  mogli  dokonać  spokojnie  ostatniej  akcji  na  pobojowisku  –  z  pozoru  ratunkowej,  a  w 

rzeczywistości eksterminacyjnej. (Proszę pamiętać, że podążam cały czas za wyobraźnią autorów 

„Zbrodni smoleńskiej...”)    

Załóżmy więc – abstrahując od wszystkiego – że na Siewiernym „po zamachu” wśród szczątków 

samolotu są wszyscy członkowie delegacji wraz z załogą – 96 osób. Część z nich nie żyje, ale część 

ocalała.  Załóżmy,  że  przybywa  „komando  śmierci”,  które  ma  dokonać  błyskawicznego 

„rozprawienia  się  z  rannymi”.  Czy  jest  możliwa  taka  akcja  w  ciągu  kilku  minut? 

Kilkunastu? Po pierwsze: potrzebne jest dokładne przetrząśnięcie całego miejsca (to już 

jest sporo czasu, bo przecież ofiary mogą być uwięzione we wraku, pod fragmentami maszyny, które 



wymagają ciężkiego sprzętu, by je podnieść itd.; ktoś mógł w szoku zbiec z „miejsca wypadku”), po 

drugie:  jakieś osoby mogą nie być przytomne, mogą więc zrazu nie dawać żadnych 

znaków  życia,  a  po  jakimś  czasie  odzyskać  przytomność,  po  trzecie:  akcję  mogą  widzieć 

przypadkowi  świadkowie z  ul.  Kutuzowa,  po  czwarte:  za  chwilę  przybędą  polscy 

przedstawiciele, tymczasem do wykonania akcji sprawnie i skutecznie należałoby zatrzymać się 

przy każdym z pasażerów/członków załogi i upewnić się, czy nie ocalał. Te wszystkie czynności są  

nie  do  wykonania  w krótkim  czasie.  Jeśli  zaś  mielibyśmy  przyjąć,  że  „do  katastrofy”  doszło  o 

godzinę  wcześniej,  to,  powtarzam,  należy  porzucić  ruskie  bumagi  i  szukać  danych  zupełnie  od 

początku.

Autorzy jednak wcale nie mają zamiaru pójść tą drogą, tylko „rekonstruują przebieg zdarzeń” na 

Siewiernym „po katastrofie” dalej:

„Wiele wskazuje na to, że zamysłem akcji mogło nie być dobijanie osób, które przeżyły,  

lecz  raczej  rewizja  szczątków  maszyny pod  kątem  zweryfikowania  jedynie  takiej  

ewentualności. Być może funkcjonariusze nie sprawdzając oznak życia, zadawali ciosy ciałom, w  

celu zyskania pewności, że nikt z pasażerów nie ujdzie z życiem.

Jeśli na miejscu pozbawiano życia rannych, nic nie wskazuje, aby była to operacja spontaniczna  

– musiała być ona wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana i zaplanowana, poprzedzona  

wydaniem odpowiednich środków bojowych funkcjonariuszom.

Niemożliwe jest  i  niepraktykowane w podobnych akcjach oddawanie strzałów z  

broni pozbawionej tłumika, ponieważ odgłos wystrzałów przekreśla skuteczne zachowanie  

w tajemnicy przeprowadzonej akcji. Nic nie wskazuje, aby Rosjanie strzelali bez tłumików, jeśli  

nie było to potrzebne.

Na  pokładzie  samolotu  znajdowało  się  przynajmniej  6  sztuk  broni  palnej  typu  

Glock, z której nie oddano wystrzałów (skąd to wiadomo? - przyp. F.Y.M.), ani nie doszło do 

eksplozji  amunicji  –  zastępca  szefa  Biura  Ochrony  Rządu  oraz  funkcjonariuszka  pełniąca  

obowiązki stewardessy nie posiadali przy sobie broni służbowej, której nie podjęli i nie okazali w  

trakcie odprawy.

Prowadzony  w  tle  nagrania  (chodzi  o  filmik  Koli  –  przyp.  F.Y.M.)  dialog  w  języku  polskim 

wskazuje, że przynajmniej dwie osoby spośród pasażerów lub członków załogi samolotu były w  

pełni  świadome,  zdolne  do  percepcji  i  wymiany informacji.  Wypowiedziane zdanie:  „nie 

dobijajcie  nas,  błagam”,  wyizolowane  przez  inżyniera  dźwięku  po  usunięciu  

odgłosu syreny z tła, wskazuje na interakcję pomiędzy pasażerką samolotu oraz rosyjskim  

ratownikiem.



Ponieważ  doszło  do  takiej  interakcji,  można  przypuszczać,  że  odgłosy  strzałów  były  nie  

elementem działań ratowniczych, lecz reakcją na działania pasażerów samolotu. Wśród osób, 

które z powodu wysportowania i bardzo dobrego stanu zdrowia miał największą  

szansę na przeżycie są funkcjonariusze ochrony. Jeśli któryś z nich dostrzegł zagrożenie  

spowodowane zachowaniem ratowników,  jego reakcja  była  instynktowna i  wypracowana w  

toku szkolenia – polegała na odruchowym wyjęciu i przeładowaniu pistoletu. Prawdopodobnie  

więc funkcjonariusze  (polscy czy ruscy? - przyp. F.Y.M.)  zmuszeni byli do nagłego użycia broni  

palnej, gdyż w tych warunkach nie było czasu na nałożenie tłumika, bądź strzały oddał któryś z  

nich, kto akurat nie posiadał z sobą tłumika.”

Mam  przytaczać  dalej?  Może  jednak  jeszcze  jeden  fragment,  ponieważ  zaraz  dojdziemy  do... 

Suworowa (s. 547):

„Kwestią  nie  ulegającą  najmniejszej  wątpliwości  jest  fakt,  że  obrażenia  zadane  saperką  –  

poręczną łopatką o masywnym trzonie i ostrym, jak brzytwa zakończeniu są bez porównania  

bardziej  zbliżone  do  obrażeń  powstałych  wskutek  katastrofy  lotniczej,  niż  rany  wlotowe  i  

wylotowej (tak w oryg. - przyp. F.Y.M.) po kuli wystrzelonej z pistoletu.

Użycie właśnie saperek jest możliwe chociażby w świetle publikacji Wiktora Suworowa, pisarza,  

byłego oficera sowieckiego wywiadu wojskowego, który opisał treningi wykorzystania bojowego  

w armii czerwonej i jej oddziałach specjalnych (...)” (s. 547-548).

Autorzy chcą więc nam powiedzieć najpierw, że była egzekucja (vide filmik 1.24), ale tak właściwie 

to nie chodziło o nią, tylko o przeszukanie samolotu, zaś ruscy „ratownicy” po prostu przy okazji  

dobijali ciała, nie sprawdzając, czy ktoś przeżył, czy nie. Saperki mogły zostać użyte, bo przed laty o  

dobijaniu  saperkami  pisał  Suworow  w  książce  „Specnaz”. To  wszystko  oczywiście,  przyjmując 

optykę niezależnych badaczy, jest możliwe, aczkolwiek  pod takim warunkiem, że wszystkie 

ciała byłyby wysypane „poza wrakiem”, a więc, że żadnej z ofiar nie trzeba byłoby 

wydobywać ze szczątków samolotu – co chyba wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. Nie 

muszę  dodawać,  że  gdyby  wszystkie  96  ciał  ofiar  było  rozrzucone  na  pobojowisku,  to  przecież  

uchwyciliby je w swoje obiektywy reporterzy i telewizyjni operatorzy – no i na pewno dostrzegliby 

je  świadkowie.  Najwyraźniej  jednak  wyobraźnia  autorów  „Zbrodni  smoleńskiej...”  okazała  się 

silniejsza od realiów tego, co było widać na Siewiernym, zaś wielokrotne obejrzenie filmiku Koli 

pozostawiło w pamięci niezależnych ekspertów taki niezatarty ślad, iż uznanie, że ten „dokument” 

może  być  elementem  ruskiej  maskirowki, o  jakiej  pisał  Suworow  w  swej  książce,  chyba  nie 

zmieściłoby się w ich głowach.

Autorzy zresztą sami chyba nie do końca są pewni swojego odkrycia, bo po opisie sposobu zabijania  



za pomocą saperki, stwierdzają (s. 548):

„Kształt rany korespondujący z takim przedmiotem przewija się na zdjęciach ciał, aczkolwiek nie 

ma żadnego dowodu na to, że nie mogły one powstać w wyniku warunków jakie  

powstały na pokładzie rozbijającego się o ziemię samolotu pasażerskiego.”

Czy to nie za późno na takie zastrzeżenie po tych wszystkich wcześniejszych „rekonstrukcjach”?  

Jeśli wszak „nie ma żadnego dowodu” (w postaci np. wiarygodnych stwierdzeń polskich lekarzy 

sądowych),  to  po  co  formułować  tak  kategoryczne  sądy?  Poza  tym,  czy  to  właśnie  niezależni 

eksperci nie stawiali  (w pierwszych rozdziałach książki) tezy,  że samolot został nad Siewiernym 

zestrzelony za pomocą broni termobarycznej? Jak (najwyraźniej widziane przez nich na zdjęciach 

opisywanych  w  książce24)  obrażenia  ofiar  mają  się  do  fali  ognia,  jaka  przeszłaby  przez  kabinę 

pasażerską?  Skąd też wiedzą autorzy o tym, że oddano pistolety polskich borowców 

„wraz ze wszystkimi sztukami amunicji” i że nie oddawano z nich żadnego strzału? 

Od  obecnie  pracujących  funkcjonariuszy  BOR-u  czy  od  życzliwych  panów  długo  wiążących 

sznurówki?          

24 Opisy zdjęć z kostnicy moskiewskiej budzą także wiele wątpliwości: 1) autorzy zdają się nie wiedzieć: czyje to są zdjęcia, 2) przyznają,  
że  zdjęcia  czasami  są  słabej  jakości,  3)  zauważają  u  niektórych  ofiar  brak  obrażeń  współmiernych  do  skali  katastrofy,  4)  nie  
zamieszczają żadnych zdjęć poza... podejrzaną fotografią z pobojowiska, z Sieci (por. s. 563).



18. 8, 9 kwietnia 2010

Niezwykle ciekawie natomiast prezentują się odkrycia autorów dotyczące tego, co się działo 

w dniach poprzedzających zamach,  a  zwłaszcza pojawienia się  „tupolewa-widma”, 

czyli  maszyny  dokonującej  swoistego  „testowania  lotniska”.  I  tak  jak  już  było  w 

przypadku poprzednich rewelacji,  które  starałem się  uwypuklić  w niniejszej  recenzji,  tak  i  tym 

razem  niezależni  eksperci,  znalazłszy  coś  wymagającego  naprawdę  poważnego  i  dogłębnego 

przebadania, przystają w pół kroku i stawiają jedynie znaki zapytania, powstrzymując się od prób 

rozwinięcia  problematycznych  zagadnień.  Tymczasem  właśnie  w  tych  odkryciach  przebłyskuje 

ukryta faktura całej historii.

Znowu posłużę się cytatem (proszę przeczytać z uwagą), by nie pominąć niczego, choć autorzy nie 

zaznaczają, skąd biorą te wszystkie informacje (s. 659):

„Najbardziej zagadkowe były jednak kolejne (w stosunku do 7-04-2010 – przyp. F.Y.M.) dni - 8 i 9  

kwietnia.

W Smoleńsku nie było wtedy Plusnina i Ryżenki, był owszem Krasnokutski, nie było żołnierzy  

zabezpieczenia,  nie  było  dyżurujących  milicjantów,  nie  było  w  pracy  meteorologa,  ani  

dyspozytora. Ale loty odbywały się.”

Skoro  się  odbywały,  to  chyba  musiała  być  inna  obsługa  wieży  albo  też  na  wojskowym 



smoleńskim lotnisku działa jeszcze druga wieża,  o  której  autorzy  nie  wspominają  (por. 

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy).   

I tak wygląda:

„8  kwietnia  przybył  samolot  Tu-154M  Rossiya  Airlines,  wpisany  jako  lot  

treningowy. Samolot wykonał podejście do lądowania na kursie 259, a następnie  

odejście  na drugi  krąg  (skąd  przybył?  -  przyp.  F.Y.M.).  Po kilkakrotnym powtórzeniu  tej  

procedury (!!! - przyp. F.Y.M.) wykonał lądowanie i po kilkunastu minutach wrócił do Moskwy.  

Żołnierzom  nie  polecono  podstawienia  trapu  do  maszyny.  Poza  lakonicznymi  wpisami  nie  

wiadomo  nic  o  tym  locie.  Zastanawiające  jest  to,  że  nie  potrzebował  zabezpieczania 

kontroli  lotów,  nie  miał  na  pokładzie  ani  cargo,  ani  pasażerów,  nie  tankował  

paliwa.

Kierownik lotów w Smoleńsku (nie był to Paweł Plusnin – brak jest podpisu kierownika w 

dokumentacji,  nieznane  jest  jego  nazwisko)  nie  odnotował,  jaki  był  numer  

ogonowy tej maszyny, ani kto był jej dowódcą, a jedynie zapisał fakt wykonania jej lotu –  

tym  razem  „technicznego”.  Nie  wpisał  nawet  godziny  startu  i  lądowania  enigmatycznego  

tupolewa. 

Najbardziej zastanawiające są jednak loty wykonane 9 kwietnia, w przeddzień katastrofy.  

Te również odbyły tupolewy, ich właścicielem także była Rossiya. Dwa z nich miały status  

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy


„Litiernyj K”, zaś trzeci „Litiernyj A”. Kto więc był tego dnia w Smoleńsku? Premier Putin  

czy prezydent Miedwiediew? Który z nich zdecydował się na potajemną wizytę na Siewiernym?”

A może żaden z nich? Trzy tupolewy na Siewiernym 9-04-2010, to dopiero miał co filmować 

Wiśniewski ze swego hotelowego pokoju, prawda? Zwłaszcza gdyby któryś z tupolewów wyglądał 

podobnie jak polska 101-ka. 

„Brak jest  danych na ten temat.  Być  może  po prostu samolot  ten leciał  bez pasażerów i  bez  

ważnych osobistości,  zaś status „A” (w ZSRR, Rosji i  Białorusi odpowiednik polskiego HEAD)  

wynikał jedynie z planu lotu i nie miał przełożenia na stan rzeczywisty? Nie można tego w żaden  

sposób  potwierdzić,  ponieważ  kierownik lotów nie  wpisał  w dzienniku,  ani  swojego  

nazwiska, ani tym bardziej nazwisk pilotów trójki maszyn.  Paweł Plusnin uzupełnił  

jego zapiski wpisując w puste miejsca frazę „brak danych”.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu tygodnia w Smoleńsku wylądowało aż 9 samolotów 

tupolewa, w tym jeden wykonywał dwa dni wcześniej tajemniczy lot na wzór polskiego,  

który nie uległ jeszcze katastrofie, należy postawić pytanie, jaki sens miały te loty? Szczególnie  

lot fikcyjnie oznaczony jako VIP.” (s. 659-660).     

Mamy  zatem  potwierdzenie  przypuszczeń,  które  stawiali  blogerzy  (nie  dysponując  przecież 

żadnymi  danymi),  iż  na  Siewiernym  dokonywano  symulacji  przylotu  polskiego 

tupolewa. Jak więc widać z tych wszystkich moich (zapewne zbyt rozwlekłych, ale nie chciałem 

przeskakiwać najważniejszych partii materiału – pominąłem kwestie samego pobojowiska) uwag – 

to, co najistotniejsze, autorzy zaznaczają zupełnie mimochodem, przez to, że przywiązali  się tak 

bardzo do wizji z zamachem na Siewiernym, że nawet swoich niezwykle ważnych odkryć nie są w 

stanie potraktować jako falsyfikatorów ich własnej koncepcji, o czym świadczą poniższe refleksje:

„W ocenie autorów zrozumienie misji tych samolotów ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia  

przyczyn  katastrofy  smoleńskiej.  Loty  te  można  interpretować  jako  rodzaj  próby  

generalnej przed strąceniem samolotu polskiego prezydenta. Nie sposób znaleźć inne  

wytłumaczenie dla konspiracyjnego charakteru ich zabezpieczenia” (s. 660).

Pozostawiam te refleksje już bez złośliwego komentarza.

„Równie, jeśli nie znacznie bardziej istotne dla sprawy mogą okazać się loty z sąsiednich baz 

wykonywane 10 kwietnia. 

Lotnisko w Smoleńsku usytuowane jest w bardzo specyficznym rejonie rosyjskiej przestrzeni  

powietrznej.  Sąsiaduje z wieloma bazami lotniczymi,  o szczególnej specyfice.  Są to  



jednostki  specjalnego  przeznaczenia  –  praktycznie  wszystkie  są  elitarne,  gwardyjskie,  

wydzielone.  Pomimo ich statusu ministerstwo obrony prowadzi politykę likwidacji  wszystkich  

pułków  lotniczych,  nawet  tych  najważniejszych  z  rejonu  zachodniej  Rosji,  ponieważ  w  

perspektywie  jest  połączenie  dowodzenia  siłami  powietrznymi  Rosji  i  Białorusi,  co  będzie  

wymagać reorganizacji. W tym celu już przygotowywane są puste bazy lotnicze nad białoruską  

granicą.(...)

Często przeprowadzane są ćwiczenia, tzw. dalekie loty treningowe. Piloci ciężkich Su-27 mogą  

ćwiczyć loty na dużą odległość do swoich baz lotniczych i operować w terenie bardzo zbliżonym  

do  Europy  Zachodniej.  W  tych  operacjach  czasem  uczestniczą  także  MiG-29,  które  

zwykle operują w którejś z baz w obwodzie Smoleńskim, Orłowskim, Briańskim lub  

Kałuskim,  ze  względu  na  ograniczony  zasięg.  Rosyjska  taktyka  operacji  powietrznych  

przewiduje,  że  samoloty  stanowić  mają  dzienne  uzupełnienie  dla  atakujących,  znacznie  

większych  Su-27,  taktyczną  ochronę  dla  rozpoznawczych  Su-24  oraz  –  w  systemie  obrony  

powietrznej – uzupełniać przechwytujące MiG-31.

Zarządzenie tamtejszą przestrzenią powietrzną leży w gestii Rejonowego Centrum  

Koordynacji Lotów o kryptonimie „Kaługa” położonego w oddalonym o 250 km od  

Smoleńska Miedyniu (około 50 km na północ od Kaługi,  od którego pochodzi nazwa  

centrum). To jednostka tajna mieszcząca się w nowocześnie wyposażonym ośrodku nieopodal  

opuszczonego wojskowego „wiertodomu”, a więc bazy śmigłowców. Po dziś dzień straszy tam  

kilka pordzewiałych wraków i tabliczki „Strefa zakazana””  (s. 660-661).

19. Szatałowo i kwestia częstotliwości 124,0

To zadziwiające, jak nagle puzzle zaczynają się układać w jednolity obrazek:

„Najbliższa  do  Smoleńska  czynna  baza  lotnicza  o  nazwie  Szatałowo  znajduje  się  

zaledwie  półtorej  godziny  jazdy  samochodem  od  miasta, w  pobliżu  miasteczka 

Puczinok. To bardzo ciekawe lotnisko, założone przez Luftwaffe na początku lat 1940-tych, zaś  

przez Sowietów obdarzone długim betonowym pasem i rozległym garnizonem” (s. 661).

„Oficjalnie znajduje się tutaj  jedynie centrum szkolenia dla pilotów bombowców oraz pilotów  

doświadczalnych. Nieoficjalnie hangary kryją w sobie również broń nuklearną (…) Codziennie 

z Szatałowa wykonują loty szpiegowskie Mig-25RB  zdolne latać z potrójną prędkością  

dźwięku (aktualnie najszybsze myśliwce na świecie) oraz rozpoznawczo-bojowe Su-24. Znajdują  

się one na wyposażeniu 47 Specjalnego Pułku Lotnictwa Rozpoznawczego (…). 

Autorzy  dotarli  jedynie  do  nieoficjalnych  informacji  na  temat  lotów  z  innych  



pobliskich lotnisk dnia 10 kwietnia 2010 roku, natomiast brak jest dowodów, że  

jakikolwiek lot odbył się z Szatałowa.  Kilkakrotnie wcześniej przy okazji ćwiczeń 

lotnictwa startowały stąd drony, a więc samoloty bezzałogowe, symulujące cele dla maszyn  

myśliwskich. Są to maszyny, które Razwiedpołk eksploatował w innej bazie za czasów sowieckich  

do celów rozpoznawczych,  obecnie  są one już przestarzałe i  nie  wykonują zadań w systemie  

rozpoznania powietrznego.

Szatałowska  wieża  używa  kryptonimu  „Nożyczki”  i  pracuje  na  częstotliwości  124,0,  tej  

samej,  której  używa  Korsarz25,  dlatego  często  dochodziło  tu  do  nieporozumień,  gdy  

naddźwiękowe  samoloty  nawiązywały  omyłkowo  łączność  ze  Smoleńskiem,  zamiast  z  

macierzystą bazą.”

I teraz najważniejsza z tego fragmentu informacja, która koresponduje z przypuszczeniami, które 

pojawiały  się  w dyskusjach blogerów – chodzi  o kwestię  symulowania (na tej  samej  co Korsaż 

częstotliwości) wieży, która porozumiewa się z polską załogą (s. 661-662):

„Reguły  łączności  radiowej  zostały  w  Rosji  zdecydowanie  uproszczone  po  upadku  ZSRR.  

Aktualnie  90%  lotnisk  wojskowych  używa  właśnie  częstotliwości  124,0,  ale  

rozwiązanie to niesie za sobą przede wszystkim bałagan i wzajemne zakłócanie wszędzie tam,  

gdzie kilka lotnisk leży obok siebie.”

20. Inne nieodległe od Smoleńska lotniska i bazy

Niezależni  eksperci  dokonują  też  krótkiego  przeglądu  Szajkowki (pułk  bombowców 

strategicznych z naddźwiękowymi Tu22M; pułk szajkowski brał udział w ruskim ataku na Gruzję w 

2008 r.),  Kozielska (pułk śmigłowców transportowych Mi-8; takie śmigłowce pojawiały się nad 

Siewiernym),  Wiaźmy (lotnisko  rozformowanego  ponoć  w  2009  r.  śmigłowcowego  pułku 

bojowego) i znowu wspominają o Sieszczy  (s. 662-663; „jedna z najpotężniejszych baz lotniczych  

w Rosji”).

O  Sieszczy  dodają:  „nie  podlega  (…)  centrum  w  Kałudze,  lecz  innemu,  tajnemu  Centrum  

Koordynacji Lotów o kryptonimie „Orzeł”, którego lokalizacji autorom nie udało się precyzyjnie  

ustalić, prawdopodobnie jest to jedno z przedmieść miasta o tej samej nazwie. 

Ważnym szczegółem jest  fakt,  że  10  kwietnia  2010  ośrodek w Kałudze-Miedyniu został  

wyłączony  z  jakiegokolwiek  procesu  decyzyjnego  w  sprawie  lotu  polskiego  Tu-

154M.  Należy  zaznaczyć,  że  Centrum  w  Miedyniu  jest  bardzo  ważne  dla  Sił  Powietrznych  

25 Por.  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy.html i 
http://fymreport.polis2008.pl/?p=1928 oraz http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/11/dawna-mapa.jpg 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/11/dawna-mapa.jpg
http://fymreport.polis2008.pl/?p=1928
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy.html


Federacji  Rosyjskiej  –  do  dzisiaj  ta  jednostka jest  oficjalnie  tajna,  bardzo trudna do  

zlokalizowania i zbadania. Koordynuje ona loty bombowców strategicznych, kieruje lotami  

rozpoznawczymi, ćwiczeniami, nadzoruje także jednostki posiadające broń nuklearną, realizuje  

kierowanie lotami według Dalekiego Systemu Naprowadzania Radiolokacyjnego” (s. 663). 

No to jeśli (tak strategiczna) centrala kałusko-miedyńska jest tajna i trudna do zbadania, to skąd 

wiemy, że właśnie w „operację Smoleńsk” nie została włączona? I skąd wiemy to, co poniżej głoszą 

autorzy?:

„Jest  wysoce  znamienne,  że  w  dniu  katastrofy  personel  lotniska  w  Smoleńsku 

podporządkował się bezpośrednio Moskwie, łącząc się z pominięciem drogi służbowej z  

wyższym  ośrodkiem  decyzyjnym  o  kryptonimie  „Logika”,  co  świadczy  o  szczególnej  wadze  

operacji realizowanej przez Smoleńsk.”

Jeśli bowiem bierzemy pod uwagę możliwość kamuflowania się przeróżnych ośrodków decyzyjnych 

oraz jednostek biorących udział  w ruskich akcjach wojskowych (a zarazem uwzględniamy skalę 

neosowieckiej dezinformacji), to na razie nie dysponujemy wiedzą pozwalającą dokładnie 

ustalić, jak wyglądała struktura dowodzenia całą zamachową operacją i które ośrodki 

były centralne, a które peryferyjne  (wg autorów smoleńsko-siewiernieński ośrodek podlega 

centrum dowodzenia w Kałudze (s. 420)). Autorzy ponadto pomijają w swej książce ewentualny 

współudział  białoruskich  sił  powietrznych  (choć  na  s.  675  twierdzą,  że  gdyby  załoga  tupolewa 

zawróciła w stronę Mińska, to i tak samolot zostałby zestrzelony26) oraz, nie bójmy się tego słowa, 

jakiejś części polskiego wojska.

Cieszyć może zaś, że w taki sposób niezależni eksperci rekonstruują sytuację w ruskiej przestrzeni 

powietrznej, ponieważ przełamuje to dotychczasową ruską i „millerową” narrację:

„W czasie, gdy polski Tu-154M wszedł w strefę kontroli „Korsarza”, od około dwóch  

godzin  znajdował  się  w  niej  inny  niezidentyfikowany  samolot,  bądź  samoloty.  

Obecne one były  między  innymi na częstotliwości  radiowej,  najpewniej  na  123,45,  na której  

26 „Jeśli zostałby skierowany na lotnisko w Mińsku, poproszono by go o przelot nad radiolatarnią VTB w Witebsku, znajdującą się  
na terenie nieczynnego w soboty, tamtejszego lotniska. W tej sytuacji samolot uległby zestrzeleniu nad państwem zależnym od  
Rosji, Białorusią. Byłaby też gotowa inna, specjalna legenda wyjaśniająca przyczynę katastrofy. MAK z pewnością ogłosiłby, że  
pilota zmuszono do lądowania na nieczynnym lotnisku, bo Witebsk jest bliżej, a pilot popełnił poważny błąd, jakim była próba  
odnalezienia przez samolot wiązki ILS, który był tego dnia w Witebsku wyłączony. Rosjanie ogłosiliby, że pilot zlekceważył fakt,  
że  lotnisko  jest  nieczynne  i  usiłował  wykonać  podejście  do  lądowania  według  wiązki  ILS,  której  jednak  nie  udało  mu  się  
„przechwycić”.  Z  powodu  braku  kontroli  lotów  na  zamkniętym lotnisku  –  nie  byłoby  możliwości  prawidłowego  ustawienia  
wysokościomierzy barometrycznych, więc MAK ogłosiłby jako przyczynę katastrofy zejście zbyt nisko w poszukiwaniu wiązki ILS  
(w oparciu o nieprawidłowo ustawiony wysokościomierz).” 
Autorzy jednak, pisząc ten hipotetyczny scenariusz, zdają się zapominać nie tylko o tym, że Witebsk wcale nie musiał być przed 
południem 10-go Kwietnia nieczynny (a już na pewno nie nieczynny dla ruskich sołdatów – zwykle zresztą, jak Moskwa czemuś 
gwałtownie  i  konsekwentnie  zaprzecza,  to  jest  odwrotnie),  ale  i  o  tym,  że  przecież  Kreml  obmyślił  całą  strategię 
przeprowadzenia zamachu w taki sposób, by światu zbrodnia została przedstawiona jako lotniczy wypadek z winy 
pilotów „naciskanych i  poganianych przez przełożonych”.  Za „lotniczy  wypadek”  mimo wszystko ciężko byłoby  uznać 
zestrzelenie  rządowego polskiego statku powietrznego nad Witebskiem.  Chyba że  niezależni  eksperci  zakładają  ten sam, co  na 
smoleńskim Siewiernym, scenariusz w Witebsku ze sztuczną mgłą, zadymianiem itd., przy czym jeszcze uważają, że polska załoga 
mogłaby ot tak zbliżać się z prezydencką delegacją do lotniska, na którym nie pracuje wieża kontroli lotów i nie ma dyplomatycznego 
orszaku powitalnego.  



łączyły się ze sobą PLF-101 i PLF-031. Przez rozmowę pilotów Tu-154M przebija się komunikacja  

pomiędzy dwoma rosyjskimi samolotami.”

Z drugiej jednak strony, jak już się przekonaliśmy wcześniej w podobnych sytuacjach,  za takim 

odkryciem podążają dość zaskakujące spostrzeżenia (s. 663):

„Prawdopodobnie wywołał ją nieświadomie ppłk. Robert Grzywna.

Ppłk. Grzywna: Artur!

Pierwszy radiooperator: Zakończyłem zrzut, zniżanie na wschód.

Ppłk. Grzywna: Artur, jesteś tam?

Drugi radiooperator: Pozwolili.

Aby zrozumieć tę komunikację należy znać slung (tak w oryg. - przyp. F.Y.M.) rosyjskich pilotów 

bojowych.  Otóż  wybroska –  w  podstawowym  znaczeniu  to  oczywiście  zrzut  skoczków  

spadochronowych lub zrzut ładunku. Jako rzeczownik oznacza również „katapultowanie”, albo –  

również w slungu rosyjskich pilotów myśliwskich... „wybrosit” - „pozwolić komuś lecieć”.”

Nie prościej jest przyjąć, zamiast dzielić włos na czworo, przy określeniu „wybroska”, że  wraz z 

pojawieniem  się  polskiego  samolotu  (dosłownie  parę  minut  po  przekroczeniu  ASKIL) 

włączają  się  do  akcji  ruskie  maszyny?  Taki  wniosek  nasuwałby  się  przecież  szczególnie, 

jeśliby przyjąć hipotezę z zamachem w postaci  zestrzelenia tupolewa nad Smoleńskiem (por.  s.  

66727).  Jakieś  wojska  musiałyby osłaniać  taką  akcję  z  powietrza,  choćby po  to,  by  tupolew nie 

uciekł.  (Oczywiście  w  ujęciu  zwolenników  hipotezy  dwóch  miejsc owa  wybroska wiąże  się  z 

przygotowywaniem „powypadkowego terenu” do makabrycznej inscenizacji i niewykluczone, że to 

właśnie ją sfilmowano telefonem na słynnym 1'24'').

No ale autorzy zaskakująco zastrzegają nieco dalej (s. 664):

„Kwestia tych słów nie jest w żadnej mierze niekorzystna dla strony rosyjskiej, ponieważ wpływa  

ona na  podsycenie  teorii  spiskowych,  które  można z  łatwością  wykpiwać.  Jedną  z  nich  jest  

teoria o zrzucie sztucznej mgły, która osobie niewtajemniczonej w technologiczne aspekty  

zadymiania z powietrza może wydać się po prostu śmieszna. W praktyce nikt na świecie nie  

wypracował  dotychczas  technologii  zrzucania  sztucznej  mgły  z  samolotu.  Jest  to  

prawdopodobnie  niemożliwe.  (…)  Inną  taką  hipotezą  jest  zrzut  (lub  rozpylenie)  w 

powietrzu helu, który miałby zakłócić pracę silników.”

Co  zaś  z  „teorią  spiskową”  o  zrzucie  części  samolotu,  by  udawały  wrak  polskiego 

27 „Enigmatyczny  komunikat  (...)  jaki  płk.  Krasnokutski  na  ślepo  nadał  przez  radiostację  do  niezidentyfikowanego  generała,  
meldując o tym, że „wszystko jest włączone” oznaczać może właśnie, że  samolot podejdzie do lądowania i w czasie tego  
podejścia ma zostać strącony.” 



tupolewa?  Ta  akurat  teoria,  sądzę,  wcale  nie  jest  śmieszna.  Autorzy  przysłuchując  się 

upublicznionym przez Rusków, dźwiękom z „zapisów CVR” zwracają uwagę, że  nie nagrał się 

odgłos uderzenia w ziemię ani nawet odgłos dodawania pełnej mocy silnika (s. 664-665, 

por.  też  463,  467).  Nie  ma  też  komunikatów  TAWS  typu  „Bank  angle!” po  rzekomo 

zwiększonym  przechyle  samolotu  (s.  466),  a  na  domiar  złego,  w  miarę  „zbliżania  się 

tupolewa” podawane są przez wieżę szympansów coraz mniej precyzyjne dane  (s. 462: 

„Zastanawiające jest, dlaczego dokładność danych przekazywanych przez kontrolera, im bliżej  

pasa, tym bardziej dramatycznie spada”)28  – i zdają sobie świetnie sprawę z tego, że nagrania 

były  modyfikowane,  cięte  i  montowane.  Niezależni  eksperci  mają  pełną  świadomość,  że 

ewidentnie coś nie tak było w samej „wieży szympansów”, a nawet piszą o tym, że „Krasnokutski i  

Plusnin kilkakrotnie upominali kpt. Ryżenkę, aby „przestał się trząść”” (Ryżenkę musiało 

faktycznie zdrowo telepać, skoro jego mundurowi koledzy tak go uspokajali, ale też musiał w takim 

razie  wiedzieć,  że  dzieje  się  coś  zupełnie  innego,  niż  cyrk,  w  jakim  przyszło  mu 

występować),  zaś  tajemniczy  Judin  „nazwany  szefem Departamentu  Komunikacji  i  Pomocy  

Nawigacyjnych lotniska w Smoleńsku” reprezentował „departament, który nigdy tam nie istniał” 

(s.  666).  Niezależni  eksperci  nawet  piszą  o  tym,  że  przestawiano  fragmenty  wraku,  czyli 

modyfikowano  schemat  rozkładu  szczątków  na  pobojowisku  (s.  697)  oraz  że  śmieci  pod 

pancerną brzozą się ostały, a więc nie było w tamtej okolicy żadnego podmuchu (s. 705-706), 

czyli Amielin łże w żywe oczy.

Mimo  to  nie  są  w  stanie  całkowicie  zakwestionować  oficjalnego  scenariusza  z  „wypadkiem  na 

Siewiernym”, najwyraźniej sądząc, że jakaś prawda jednak w tej ruskiej opowieści jest. Sami zresztą 

dodają (po kolejnej relacji świadka, tym razem „taksówkarza Saszy”): „czas katastrofy podawany 

przez MAK może być prawdziwy” (s. 669). A przecież tak wiele relacji przemawia przeciwko temu 

scenariuszowi – relacji zresztą przywoływanych w „Zbrodni smoleńskiej...”

21. Świadkowie po raz ostatni

Jeśli  rzeczywiście  „kilku  świadków słyszało  wybuchy,  podczas  gdy samolot  znajdował  się  na  

ścieżce  schodzenia”  (s.  668),  to  może  należałoby  dokonać  swoistej,  narracyjnej  „dysocjacji”  i 

oddzielić  „odgłosy  wybuchów”  od  „odgłosów  silników”,  skoro  wiemy  (a  w  książce  jest  to 

potwierdzone), że nad północnym smoleńskim lotniskiem krążyły jakieś niezidentyfikowane statki 

powietrzne?

Zeznanie  „taksówkarza  Saszy”  referowane  jest  następująco:  „usłyszał  dźwięk  silnika  jakiegoś  

samolotu, następnie przytłumiony huk, niejako trzask. W tym też momencie dostrzegł ciemniejszy  

punkt we mgle, jakby dym, po czym w mgnieniu oka pojawiła się tam kula ognia, która zapadła się 

28 Nie ma reakcji pilotów na nieprawidłowe zachowanie samolotu (s. 461), nie ma komunikatu szefowej pokładu o zapinaniu pasów (s. 
466) itd. (pod tym względem analiza „zapisów CVR” w książce jest drobiazgowa i celna). Pochwała należy się autorom także za 
ciężkie baty, jakie sprawia „komisji Millera” (np. na s. 463, 460).



do środka i zniknęła” (s. 669). Skąd jednak pewność, co do tej podstawowej sprawy, tj. że 

to chodzi o POLSKI SAMOLOT, a nie o odpalenie przez ruskich pirotechników, którzy byli na 

Siewiernym,  ładunku  wybuchowego  w  ramach  inscenizowania  katastrofy  (por. 

http://freeyourmind.salon24.pl/369534,rolexowi-w-odpowiedzi oraz 

http://freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku)?

Świadkowie  przecież  słyszeli  latające  nad  Smoleńskiem  maszyny,  zaś  autorzy  dodają  (także  a 

propos relacji świadków):  „dziwny dźwięk silników nie mógł być spowodowany przez Tu-154M,  

ponieważ D-30KU, takowych dziwnych dźwięków nie powoduje. Pułk operujący ze Smoleńska do  

grudnia 2009 roku, kiedy został rozformowany, a pierwszą eskadrę przeniesiono do Taganrogu,  

używał samolotów Ił-76, z takimi samymi silnikami, jak Tu-154M - D-30 wersja KU.  

Mieszkańcy Smoleńska są więc oswojeni z tym silnikiem” (s. 670).

Nie  tylko  z  „tym silnikiem są oswojeni”  mieszkańcy  Smoleńska  10  Kwietnia  i  nie  tylko  z  tego 

powodu,  że  zamontowany  jest  w  ile-76  („usłyszałem  świst  silników  tupolewa”,  powie 

Wierzchowski, „poznałem, bo leciałem nim wiele razy przy okazji różnych wizyt... Zapamiętałem,  

że potem była cisza... (…) świst silników i cisza” („Mgła”, s. 130)), ale przede wszystkim z tego 

powodu, że jak sami niezależni eksperci ustalili – 7-go, 8-go i 9-go kwietnia 2010 wiele razy 

przylatywały  na  Siewiernyj  tupolewy  dokonujące  wielokrotnych  podejść  do 

lądowania. 

Jeśli więc silniki D-30 KU nie wydają dziwnych dźwięków, to może 10-go Kwietnia to właśnie nie 

był dźwięk polskiego tupolewa, lecz po prostu był to odgłos wydawany przez silniki jakiegoś – 

jak to określał choćby moonwalker Wiśniewski – małego wojskowego samolotu, skoro: „nie istnieje  

(…) możliwość, aby dźwięk silnika powstały podczas pracy opisanej przez Flight Data Recorder  

mógł komukolwiek z mieszkańców Smoleńska wydawać się dziwny,  a taki  dźwięk wspomina  

wielu świadków, co już stanowi dużą, niekwestionowaną próbę” (dz. cyt., s. 670)? 

„Polski montażysta” do znudzenia powtarzał właśnie to swoje spostrzeżenie: „dźwięk silnika jakby 

inny”,  „dźwięk  taki  nienaturalny”,  „nienaturalny  dźwięk  silników  lotniczych” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/bilokacja-o-838.html) i  twierdził  podczas 

sejmowego przesłuchania przed Zespołem smoleńskim: „W ogóle mi się skojarzyło z jakimś 

filmem fan..., powiedzmy, wojskowym, typu: samolot wojskowy się rozbił „buch!”  

czy śmigłowiec. Dlatego też była taka właśnie moja reakcja i ta niepewność – co ja zobaczę...  

Ale głównie biegłem z przekonaniem, że to jest prawdopodobnie samolot wojskowy albo 

jakiś niewielki i stąd właśnie szukałem drogi ewakuacji w przypadku, gdyby się zrobiło jakoś  

niezręcznie, gdyby tam były służby wojskowe czy techniczne, które mogłyby mi zrobić, nie będę  

oszukiwał, krzywdę. ”

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/bilokacja-o-838.html
http://freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku
http://freeyourmind.salon24.pl/369534,rolexowi-w-odpowiedzi


To przecież, co opowiadają świadkowie, jeśli przyjmiemy wersję, iż Ruscy „imitują przylot 

tupolewa” (krążące samoloty nad Siewiernym) oraz „imitują katastrofę” za pomocą „słuchowiska 

we  mgle”  (działania  pirotechników  wysadzających  zainstalowane  w  różnych  miejscach  „ścieżki 

podejścia”  ładunki  wybuchowe  niszczące  drzewa  i  być  może  wybroska jakichś  fragmentów 

pociętego wraku na łąkę przy lotnisku – efekt  plaśnięcia o ziemię) -  składa się w  koherentną, 

logiczną całość. Taka imitacja możliwa jest oczywiście wyłącznie przy bardzo gęstej mgle, tak by 

wyobraźnia  słyszących przeróżne dźwięki, osób,  łączyła je i podpowiadała tymże osobom, co się 

stało –  przy  dobrej  widoczności  w  tej  okolicy  miasta  w  godzinach  przedpołudniowych  byłoby 

bowiem  mnóstwo  naocznych  świadków  tego,  co  się  naprawdę  dzieje  i  operacja  maskirowki 

katastrofy byłaby niewykonalna. 

Autorzy  „Zbrodni  smoleńskiej...” dorzucają  jeszcze  taką  ciekawostkę  (s.  671):  „Jak  twierdzą 

świadkowie, Turowski miał namawiać Jerzego Bahra, ambasadora, człowieka znanego na  

co dzień z odwagi i bezkompromisowości (?? - przyp. F.Y.M.), aby nie podchodził do wraku,  

bo może pie...ć paliwo, co powtarzali po nim obecni tam Rosjanie. Gdyby nie to, ambasador z  

pewnością by tam dotarł, ponieważ wcześniej nakazał swojemu kierowcy pędzić bezdrożami za  

strażą  pożarną  co  świadczy  o  jego  ogromnej  determinacji”29. A  może  wcale  nie  chodziło  o 

„pie...cie paliwa”,  skoro (jakby wynikało z filmiku Wiśniewskiego) opodal szczątków stali  sobie 

gostkowie popalający papierosy bez obaw, co do ewentualnego „pie...cia” - a raczej o to, że jeszcze 

nie  dowieziono  zwłok  ofiar  na  „miejsce  wypadku”?  Czyż  na  s.  673  niezależni  eksperci  nie 

stwierdzają, że „wielu ciał nikt poza Rosjanami nie widział”?

29 Czy to jest jakaś nowa opowieść „inspektora Clouseau” Kwaśniewskiego?



(Jeszcze jedna relacja świadka – tym razem widzącego... samo spadające i rotujące skrzydło)

22. Komunikat ruskich sił powietrznych

I na deser dla nas, po całej lekturze książki i po wgryzaniu się w historię zamachu, jeszcze zacytuję  

fragment, od którego może niezależni eksperci powinni byli zacząć całą swoją badawczą pracę (s. 

671-672):

„autorzy konkludują, że należy powiązać odgłos silnika odrzutowego słyszanego od ponad dwóch  

godzin z innymi maszynami w tej strefie, która zgodnie z międzynarodową praktyką lotniczą  

powinna  być  wolna  od  innych  lotów.  Zapewnienie  sterylności  przestrzeni  powietrznej  nad  

taki[m] lotniskiem, jakim jest Smoleńsk, jest niezwykle proste.   

Nie praktykuje się na świecie także  tajnych, niejawnych lotów myśliwskich jakie tutaj  

się odbywały, co potwierdzają świadkowie, a  czemu stanowczo zaprzeczyli oficerowie  

prasowi Sił  Powietrznych Rosji,  którzy nad jednozdaniową odpowiedzią myśleli  

dwa tygodnie. 

Są to bardzo poważne niedociągnięcia, ponieważ Rosjanie powinni podjąć starania zmierzające  

do uniknięcia możliwości wywołania zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu, ze strony pozostałych  

samolotów  w  strefie  oraz  odbywających  się  tego  dnia  niedaleko  strefy  ćwiczeń  



samolotów  myśliwskich  Mig-29,  o  których  nie  wiedziała  wieża  kontroli  w  

Smoleńsku.” (s. 671-672).

W dziecięcej zabawie mówiło się, gdy ktoś dotarł do jakiejś strefy, w której ukryty był „poszukiwany 

przedmiot” -  gorąco, gorąco, gorąco.  Niemniej  autorzy w tym miejscu wykonują niestety krok 

wstecz (s. 672):

„Widać, że na lot PLF-101 zwrócone były wszystkie oczy w Siłach Powietrznych Rosji – centra  

służby ruchu lotniczego: pierwszy międzynarodowy i drugi, a także Centrum „Logika” w Moskwie  

i służba dyżurna Komendy Lotnictwa Transportowego w Twerze. Jeśli tego typu jednostki na  

bieżąco nadzorowały lot, a o jego postępach i „włączeniu wszystkiego” informowano nieznanego  

generała,  oznacza  to,  że  nie  ma  mowy  o  przypadkowej  obecności  w  strefie  innych  

maszyn. Także  przekazywane im dyspozycje, które brzmią jak śledzenie samolotu,  

wskazują, że mogło mieć miejsce naprowadzanie na cel lotnictwa bojowego, które  

mogło oczekiwać podejścia do lądowania samolotu.”

23. Mińsk, Witebsk, Briańsk i pogoń myśliwców

Jak wspominałem w przypisie 27, autorzy twierdzą, że nawet gdyby załoga tupolewa zdecydowała 

się  zawrócić,  kierując  się  na  lotnisko zapasowe,  to  i  tak  samolot  zostałby strącony,  tylko  że  w  

białoruskiej przestrzeni powietrznej. I, co ciekawsze, autorzy starają się ten hipotetyczny scenariusz 

nieco zmodyfikować uzupełniając różnymi szczegółami, nieco podobnymi do tego, co snuli w swych 

dyskusjach  blogerzy  (s.  675).  Tupolew  nie  leci  w  stronę  Witebska  i  nie  zostaje  w  okolicy  

nieczynnego lotniska zestrzelony. Co mogłoby się dziać dalej?:

„Nim  jednak  przez  VOR  VTB skierowano  by  samolot  na  Mińsk,  zaproponowano  by  lot  do  

Briańska30, który znajduje się tak samo blisko Smoleńska jak Witebsk:

-  Polish  Air  Force  1-0-1,  Moscow  Control,  confirm  Vitebsk  temporary  closed,  what's  your  

decision? Bryansk 150 kilometers from Smolensk with CAVOK (Polski 101,  Moskwa Kontrola,  

potwierdzenie Witebsk czasowo nieczynny, jaka jest wasza decyzja? Macie Briańsk 150 km od  

Smoleńska z pogodą w normie.)

Dowódca  załogi  miał  przy sobie  aktualne  karty  Jeppensen  tego  lotniska  i  mógł  

wyrazić na to właśnie zgodę i tam skierować lot maszyny . Biorąc pod uwagę fakt, że  

można było jako przyczynę katastrofy wymienić brak aktualnych kart podejścia do Smoleńska  

(…), taką samą przyczynę mógłby podać MAK w przypadku katastrofy w Briańsku.

Samolot po drodze dogoniłyby samoloty myśliwskie, które w tym czasie ćwiczyły  

30 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/291140,briansk-i-okolice 

http://freeyourmind.salon24.pl/291140,briansk-i-okolice


na  lotnisku  w  Sieszczy,  pomimo  że  nie  ma  praktyki  organizowania  ćwiczeń  

samolotów myśliwskich na tym lotnisku, gdzie zazwyczaj można spotkać An-124, Ił-76 i  

An-12. Co ważne, lotnisko to znajduje się na trasie przelotu ze Smoleńska do Briańska, 90 mil na  

południowy wschód od Smoleńska, 50 mil od Briańska.

Silniki Mig-29 na mocy startowej słychać nieraz z odległości wielu kilometrów, na takiej mocy  

wytrzymuje  jednak  zaledwie  kilka  minut,  ponieważ  tak  szybko  wypala  się  paliwo  na  jego  

pokładzie.  Na  mniejszej  mocy  silników  może  on  natomiast  przelecieć  kilkaset  

kilometrów, zaś odległość z Sieszczy do Smoleńska wielokrotnie.

(…) Mieszkający tam (w Sieszczy – przyp. F.Y.M.) ludzie słyszeli i widzieli tego dnia (tj. 10 

Kwietnia – przyp. F.Y.M.) ćwiczące dwie pary myśliwców. Niektórzy identyfikowali je jako  

MiG-29” (s. 675-676). 

Autorzy podają jeszcze inne liczne świadectwa różnych osób, które widziały myśliwce w Sieszczy,  

nawet tamtejszych ruskich oficerów (s. 678):

„Jeden ze świadków zaznaczył, że do 10 kwietnia takich samolotów jeszcze nie widział, chociaż  

mieszka w Sieszczy od roku 2003 (…). Co innego mówią oficerowie jednostki w Sieszczy (…): -  

Tak,  były  samoloty.  Były  MiG-29,  były  też  MiG-29M,  ale  nie  miały  uzbrojenia.  Były  na  

ćwiczeniach. Często tu do nas przelatują i często są na ćwiczeniach.”



Z kolei inny ruski oficer, jakżeby inaczej, zaprzecza, ale dorzuca inną wiadomość:

„Dnia  10  kwietnia  2010  roku nie  odbywały  się  u  nas  żadne  ćwiczenia,  żadnych  samolotów.  

Następnego dnia przyjmowaliśmy śmigłowce (też ciekawe skąd – przyp. F.Y.M. - o czym 

za  chwilę).  I  to  wszystko.  To  były  śmigłowce  wracające  z  zabezpieczenia  akcji  

poszukiwawczo-ratowniczej w mieście Smoleńsku. Istotnie, gościliśmy niejednokrotnie w  

2010 roku samoloty MiG-29SMT, jedne z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Są one na  

wyposażeniu  bazy  lotniczej  kategorii  drugiej  numer  6963  w  mieście  Kursku,  w  Obwodu  

Kurskiego. Proszę pamiętać, że 10 kwietnia to był dzień wolny i nawet gdyby tu były jakieś 

samoloty innych jednostek wojskowych, to nikt by tu nie latał, a poza tym przecież nie  

było lotnej pogody.”

Autorzy dokonują jeszcze rekonstrukcji tak rozumianego (tj. wyprowadzonego z bazy w Sieszczy) 

myśliwskiego ataku na tupolewa:



Jest jednak w tym scenariuszu z Mińskiem-Witebskiem-Briańskiem etc. jeden podstawowy błąd: 

Ruscy szykując zamach nie mogli  przygotowywać identycznych (co  na Siewiernym w 

Smoleńsku) warunków w kilku miejscach, tj. i w Smoleńsku, i w Witebsku, i w Briańsku etc. 

(operacja wtedy byłaby niezwykle kosztowna, pochłaniająca też udział masy ludzi i właściwie nie do 

ukrycia przed potencjalnymi świadkami). Ruscy mieli,  jak sądzę, jedno, dokładnie wyznaczone i  

pilnie strzeżone, miejsce na przeprowadzenie zamachu (i tam faktycznie usiłowano zwabić polską 

delegację, by „spokojnie przeczekała mgłę na Siewiernym”), zaś drugie, na „pokazanie katastrofy 

lotniczej” na znanym nam doskonale ze zdjęć i filmów, smoleńskim wojskowym lotnisku.

Na koniec jeszcze fragment rozmowy autorów z jednym z ruskich dziennikarzy specjalizującym się 

w dziedzinie wojskowości (rzecz jasna odrzucającym jakąkolwiek hipotezę zamachową: „Gdyby to 

był zamach Amerykanie na pewno by to ujawnili” - s. 684), na temat bazy lotniczej Kursk, z której 

myśliwce miały przebywać w Sieszczy 10 Kwietnia:



* *

Mimo  wielu  potknięć,  które  w  niniejszej  recenzji  autorom  może  nazbyt  złośliwie  wytknąłem, 

książka jest  wartościowa przez to,  że dostarcza nowej wiedzy z  różnych,  zwłaszcza wojskowych  

obszarów związanych z neo-ZSSR. Gdyby, mówiąc obrazowo, autorzy nie trzymali się tak twardo 

obranego przez siebie „kursu na Siewiernyj”, udałoby im się, drążąc sprawę, odkryć o wiele więcej i 

nie musieliby też pisać pod koniec swojej publikacji:

„Prosimy zwrócić uwagę, że praktycznie wszystkie dotychczas wysunięte dotychczas tzw. teorie  

spiskowe, dotyczyły zmylenia, zdezorientowania pilota, zaś żadna fizycznego ataku na samolot”  

(s. 736). 

Można by bowiem z takiego dictum wyciągnąć wniosek,  że autorom chodzi  o tworzenie „teorii 

spiskowej”  (por.  też  s.  761),  a  nie  o  prowadzenie  jakiegoś  śledztwa.  Pomijam to,  że  właśnie  o 

fizycznym  ataku  na  polski  samolot  i  polską  delegację  mówi  od  wielu  miesięcy 

hipoteza dwóch miejsc.



Podsumowanie:

Pisząc  kiedyś  o  śledztwach  smoleńskich  (http://polis2008.pl/index.php?

option=com_content&view=article&id=864&joscclean=1&comment_id=1438),  wyróżniłem 

następujące:  1)  prace  ruskiej  komisji  Burdenki  2  (do  jej  współpracowników  zaliczam 

oczywiście  Amielina),  2)  prace  neopeerelowskiej  komisji  Burdenki  2  i  jej  medialnych 

sprzymierzeńców, 3) prace wokół hipotezy zamachowej nr 1 (z miejscem zamachu: Smoleńsk 

Siewiernyj31), 4) prace wokół hipotezy zamachowej nr 2 (śledztwo blogerów zajmujących się 

hipotezą dwóch miejsc, kwestionującą Siewiernyj zarówno jako miejsce wypadku lotniczego, jak i 

zamachu; w myśl tej ostatniej głosi się, że a) Ruscy dokonali mistyfikacji katastrofy oraz b) polską 

delegację skierowali na lotnisko zapasowe i c) zbrojnie zaatakowali32).

„Zbrodnia smoleńska...” mieści się w tym 3) obszarze, aczkolwiek, jak starałem się pokazać w moim 

krytycznym opracowaniu, zawiera bez porównania więcej ważnych informacji aniżeli np. 

książka Szymowskiego (z której intrygująca, choć wciąż niepotwierdzona, wiadomość jest ta, że 

31 Na s. 725 autorzy recenzowanej przeze mnie książki twierdzą, że salonka, w której mieli być Dowódcy była głównym celem, w który 
uderzył  wystrzelony  przez  myśliwiec  pocisk  termobaryczny,  ponieważ  ciała  osób  z  tej  salonki  miały  (wedle  oficjalnej  wersji,  
zaznaczam) największe obrażenia. Jak to jednak pogodzić z całkiem nieźle zachowanymi mundurami wojskowych? Działanie broni 
termobarycznej opisują generalnie na zasadzie „wysysania powietrza” oraz dekompresji wewnątrz kadłuba, lecz przecież musiało 
także dojść, jak sygnalizowałem wcześniej,  do przejścia fali ognia przez wnętrze kabiny pasażerskiej. To raz jeszcze pokazuje,  iż 
niezależni  eksperci  po  prostu za  wszelką  cenę  chcieli  dowieść  swojej  tezy,  nie  brali  zaś  pod uwagę  w swym  
śledztwie  scenariusza  alternatywnego (por.  też  s.  726-729).  Gwoli  ścisłości,  autorzy  mówią  jeszcze  o  drugim  ładunku 
skierowanym w część ogonową (s. 735).   

32 W ramach śledztwa nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, czy ataku dokonano na lotnisku czy podczas ucieczki tupolewa, gdy Polacy  
odkryli zagrożenie. Te ustalenia są trudne ze względu na blackout na Okęciu, fałszowanie dokumentacji w 36 splt oraz problemy z  
ustaleniem, w jaki sposób rozdzielono delegację (po odlocie dziennikarzy).

http://polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=864&joscclean=1&comment_id=1438
http://polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=864&joscclean=1&comment_id=1438


Dowódcom na Okęciu 10-go zaproponowano CAS-ę, lecz ta miała awarię i dlatego skierować ich 

miano do tupolewa). Szymowskiego nieprzypadkowo tu przywołuję, ponieważ jego publikacja ma 

coś wspólnego z tą sporządzoną przez niezależnych ekspertów.

Historie te spisywane przez nich są szczególnie ciekawe pod tym względem, że tylu życzliwych ludzi 

z „AW”, „ABW”, „BOR” (i kremlowskie diabli wiedzą, skąd jeszcze) kręci się wokół piszących książki  

o  „Smoleńsku”.  Przypomina to  trochę  „asystę”  J.  Bermana przy  J.  Andrzejewskim,  aczkolwiek 

świadczy  jednocześnie  o  tym,  iż  „ludziom  służb”  jakoś  wyjątkowo  zależy  na  tym,  by  śledztwo 

smoleńskie kierować na fałszywe tory (choćby za pomocą sfabrykowanych notatek).  Na zdrowy 

rozum  oczywiście  powinno  być  odwrotnie,  tzn.  ludzie  polskich  służb  powinni  robić 

wszystko, żebyśmy poznali prawdę o tragedii z 10 Kwietnia – skąd jednak wiemy, że 

za właśnie tą tragedią nie stoją m.in. ci właśnie ludzie? Skąd to wiemy? 

Tę prostą  prawdę chcę przekazać wszystkim tym, którzy już do tego stopnia się zafiksowali  na 

„ściśle tajnych materiałach”, że świata Bożego poza nimi nie widzą :), ale nawet szukając nieco po 

omacku i za wszelką cenę chcąc dowieść zamachu na Siewiernym, odnajdują oni rzeczy cenne dla 

blogerskiego śledztwa.    

Free Your Mind



Teksty uzupełniające:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierd

za_to_zapis.html (11 kwietnia 2011)

„Z powodu złych warunków atmosferycznych: mgły i fatalnej widoczności, strona rosyjska  

zalecała  lądowanie  na  lotniskach  w  Mińsku -  poinformował  premiera  Putina  przedstawiciel  

prezydenta  Gieorgij  Połtawczenko,  który  czekał  na  lotnisku  na  polską  delegację  i  był  

świadkiem katastrofy. Powiedział - jak donosi newsru.com, że przy lądowaniu samolotu nie  

było słychać hałasu silnika, a tylko kilka dziwnych uderzeń.

-  Był  pan  pierwszy  na  miejscu  zdarzenia?  -  zapytał  Putin.  -  W  ciągu  trzech  minut  -  odpowiedział  

Połtawczenko. 

Według rosyjskiego ministra transportu Igora Lewitina, pilot polskiego samolotu sam podjął decyzję o  

lądowaniu, pomimo że widoczność wynosiła zaledwie 400 metrów, choć niezbędne jest 1000 metrów -  

informuje agencja Interfax.

Wcześniej  podobnie  relacjonował  tragedię  wiceszef  rosyjskich  sił  powietrznych  Aleksandr  Aloszyn.  -  

Załoga podjęła decyzję, że wykona podejście do lądowania, a później zdecyduje, czy lądować, czy też lecieć  

na lotnisko zapasowe. Nie jest to sprzeczne z międzynarodową praktyką. Ostateczną decyzję o lądowaniu  

bądź udaniu się na lotnisko zapasowe podejmuje kapitan samolotu - powiedział. - Podejście do lądowania  

załoga wykonywała  regulaminowo  do  wysokości  100 metrów  i  odległości  2  km.  W odległości  1,5  km  

szefostwo  lotów spostrzegło,  że  samolot  zbyt  szybko  schodzi  do  lądowania.  Szef  lotów polecił  załodze  

ustawienie samolotu w położenie horyzontalne. Gdy załoga nie wykonała dyspozycji, kilkakrotnie wydał  

komendę,  by  samolot  udał  się  na  lotnisko  zapasowe  -  podał  generał  Aloszyn.  -  Załoga,  niestety,  nie  

przerwała  zniżania  i  wszystko  skończyło  się  tragicznie  -  zauważył. 

-  Znaleźliśmy dwie czarne skrzynki, ale niczego nie dotykamy do czasu przyjazdu naszych  

kolegów z Polski - zapewnił minister Lewitin. A szef służb federalnych transportu lotniczego Aleksander  

Nieradko dodał, że samolot leciał poniżej dopuszczalnego minimum i pierwszy raz uderzył w  

ośmiometrowe  drzewo,  chociaż  powinien  był  w  tym  momencie  znajdować  się  na  wysokości  60  

metrów.”

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polece

n_kontrolera.html 

„Według jego słów, cytowanych przez Interfax, załoga samolotu z polskim prezydentem nie reagowała na  

ostrzeżenia,  że  zbyt  gwałtownie  pochodzi  do  lądowania.  -  Niestety  doprowadziło  to  do  tragedii  -  

powiedział Aloszyn. Generał powiedział dziennikarzom, że gdy załoga nie wykonała polecenia szefa  

lotów, ten kilkakrotnie nakazał jej skierowanie maszyny na lotnisko zapasowe.

- Samolot Tu-154M z prezydentem Polski na pokładzie w odległości 50 km wszedł do strefy i przez szefa  

lotów został  poinformowany  o  złych  warunkach  atmosferycznych  w rejonie  planowanego  lądowania.  

Zarekomendowano mu, by udał się na lotnisko zapasowe. Załoga podjęła decyzję, że wykona podejście do  

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polecen_kontrolera.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polecen_kontrolera.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html


lądowania, a później zdecyduje, czy lądować, czy też lecieć na lotnisko zapasowe - relacjonował Aloszyn. - 

Nie jest to sprzeczne z międzynarodową praktyką. Ostateczną decyzję o lądowaniu bądź udaniu się na  

lotnisko zapasowe podejmuje kapitan samolotu – dodał.

- Podejście do lądowania załoga wykonywała regulaminowo do wysokości 100 metrów i odległości 2 km.  

W odległości 1,5 km szefostwo lotów spostrzegło, że samolot zbyt szybko schodzi do lądowania. Szef lotów  

polecił  załodze  ustawienie  samolotu  w  położenie  horyzontalne.  Gdy  załoga  nie  wykonała  dyspozycji,  

kilkakrotnie wydał komendę, by samolot udał się na lotnisko zapasowe - podał generał. - Załoga - niestety  

- nie przerwała zniżania i wszystko skończyło się tragicznie – zauważył.

Aloszyn wyjaśnił, że grupa kierowania lotami na lotniskach wojskowych to odpowiednik kontroli lotów na  

lotniskach cywilnych.  - Dla lotnictwa wojskowego wykonywanie poleceń grupy kierowania lotami jest  

obowiązkowe.  Dla lotnictwa cywilnego jej  polecenia mają charakter  rekomendacji  – wskazał.  Generał  

podkreślił,  że  "są  to  wstępne  dane  otrzymane  od  szefa  lotów  -  ostateczne  ustalenia  ogłosi  komisja  

państwowa".”

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/w-odpowiedzi-na-tekst-prof-j-trznadla.html 

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/nowa-teoria-macierewicza-samolot-nie-obrocil-sie-po-uderzeniu-w-

drzewo-dowod-zdjecia-satelitarne_163480.html „zdaniem  Antoniego  Macierewicza  prezydencki  tupolew 

wcale nie przewrócił się „na plecy” po zderzeniu z brzozą. Zdjęcia satelitarne pokazujące teren lotniska  

przed i po katastrofie mają to potwierdzać. Na fotografiach z 12 kwietnia widać podobno dwie wyraźne  

bruzdy, które – zdaniem Macierewicza – zostawiło podwozie maszyny.  

-  Te  zdjęcia  przesądzają  o  nieprawdziwości  tezy,  jaką  przedstawiła  komisja  pani  Anodiny  o  tym,  że  

samolot się odwrócił i uderzył plecami, odwrotną stroną. Tak nie było.”

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-

nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218 

http://www.tvn24.pl/-1,1652868,0,1,jak-sie-mgla-rozeszla--zobaczylysmy-koszmar,wiadomosc.html „Kiedy 

przyjechaliśmy,  była  bardzo  gęsta  mgła.  Widać  było  tylko  szczątki  samolotu.  Idziesz  i  nic  nie  widać.  

Początkowo biegałyśmy i szukałyśmy żywych ludzi. A nuż.. a może jednak? A może kogoś tam przycisnęło,  

może jakieś szumy lub pukania usłyszymy? A nuż kogoś tam...”

„-  Stałyśmy tam może pół godziny, na początku było pięć ciał, ale ledwie się obróciłyśmy,  

było już 90. Wszystko odbywało się bardzo szybko.”

http://lukaszwarzecha.salon24.pl/172598,zamach-slowo-tabu 

http://www.rp.pl/artykul/461265.html „Nie było wybuchu ani ognia” (tytuł artykułu)

„Wczoraj po północy czasu moskiewskiego pojawiła się wiadomość, że wśród ofiar katastrofy są dwie 

osoby niebędące na oficjalnej  liście –  podała  Lenta.ru.  Według  strony  rosyjskiej  rozpoznano  62  

http://www.rp.pl/artykul/461265.html
http://lukaszwarzecha.salon24.pl/172598,zamach-slowo-tabu
http://www.tvn24.pl/-1,1652868,0,1,jak-sie-mgla-rozeszla--zobaczylysmy-koszmar,wiadomosc.html
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/nowa-teoria-macierewicza-samolot-nie-obrocil-sie-po-uderzeniu-w-drzewo-dowod-zdjecia-satelitarne_163480.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/nowa-teoria-macierewicza-samolot-nie-obrocil-sie-po-uderzeniu-w-drzewo-dowod-zdjecia-satelitarne_163480.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/w-odpowiedzi-na-tekst-prof-j-trznadla.html


osoby, w tym właśnie te dwie dodatkowe. Ich nazwisk na razie nie podano .” (Czy nie były tam po prostu 

PODRZUCONE ZWŁOKI INNYCH OSÓB? – przyp. F.Y.M.)

„Tymczasem rosyjscy eksperci ds. lotnictwa wskazują na tzw. syndrom pasażera-VIP-a dotyczący pilotów  

samolotów z politykami śpieszącymi się na ważne ceremonie. Tacy piloci czują przymus dotarcia na czas i  

podejmują ryzykowne decyzje, które zwiększają ryzyko wypadku. Niektórzy specjaliści uważają, że piloci  

Tu-154 taki nacisk mogli odczuwać. 

– To oczywisty przypadek syndromu pasażera-VIP-a – mówił gazecie „Komsomolskaja Prawda” ekspert  

ds. bezpieczeństwa Wiktor Timoszkin. – Wieża kontrolna powiedziała mu (pilotowi – red.), żeby leciał do  

Moskwy lub Mińska – podkreślał. Ale prokurator generalny Andrzej Seremet w poniedziałek zaznaczył, że  

nie ma danych wskazujących na to, by na pilota wywierano presję.”


