
Medytacje smoleńskie 9: „końcóweczka”

(aneks-3 do „Czerwonej strony Księżyca”)

1. W poszukiwaniu „samolotu Wiśniewskiego”

Gdy  opublikowano  „stenogramy”  w  wersji  opracowanej  przez  krakowski  IES 

(http://www.naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf),  skrótowo  je  w  mojej  książce  określiłem  jako  CVR-3 

(wersji różniącej się, co oczywiste, od poprzednich wersji „zapisów rozmów załogi prezydenckiego 

tupolewa” - z biegiem czasu bowiem i w wyniku „kopiowania końcóweczki”, różne szczegóły się na 

dziwnych ruskich szpulach pozacierały (http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-

ies))  –  pojawiła  się  fraza,  która  rzuciła  poniekąd  nowe  światło  na  „sprawę  smoleńską”. 

Wyeksponowałem  tę  frazę  (przypisywaną  śp.  R.  Grzywnie)  jako  motto  do  rozdziału  „W 

wielowymiarowej  ruskiej  zonie”  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf,  s.  1).  Chodzi  o  wypowiedź  (ulokowaną  w  CVR-3  w 

godzinie  08:06  pol.  czasu):  „Zniża.  Czyżby  też  do  Katynia  leciał?” 

(http://www.naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf, s. 7). Sygnalizuje ona jednoznacznie, iż piloci widzą inny 

statek  powietrzny  (jak  się  domyślamy,  nie  może  chodzić  o  jaka  z  Dowódcami  ani  o  iła-76  z 

„prezydencką  ochroną”  w  ruskim  stylu  –  te  bowiem  samoloty  nie  budziłyby  takiego  znaku 

zapytania), który najwyraźniej kieruje się w stronę Smoleńska. 

Jeśliby  wierzyć  CVR-3,  czyli  tej  IES-owej  wersji  „stenogramów”,  o  8:06 „prezydencki  tupolew” 

znajduje się jeszcze w przestrzeni powietrznej Białoruskiej SSR, ale gdzie dokładnie, to już temat na 

osobną dyskusję. Czy z kolei ten „zniżający się do Katynia” to jeden z samolotów „białoruskiego 

lotnictwa”,  o którym to lotnictwie wspominano 10 Kwietnia,  iż  „wielokrotnie ostrzegało” polską 

załogę o fatalnych warunkach w Smoleńsku („Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowały, że  

białoruskie  lotnictwo  wielokrotnie  ostrzegało  polskich  pilotów  Tu-154  przed  złą  

pogodą i  trudnymi  warunkami  do  lądowania  w  Smoleńsku.  Mimo  ostrzeżeń,  załoga  

zdecydowała  się  lądować  zgodnie  z  planem” http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-

swiata,2/bialorusini-ostrzegali-o-trudnych-warunkach,211449.html)? 

Gdyby nawet jakiekolwiek ostrzeżenie „białoruskiego lotnictwa” się pojawiło, to na pewno żadnej 

rozmowy załogi „prezydenckiego tupolewa” z jakąś w kokpicie białoruskiego samolotu w żadnych 

stenogramach  nie  znajdujemy  (ani  w  wersji  komisji  Burdenki  2,  ani  tej  „komisji  Millera” 

(http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-

_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf), ani IES-u). Warto jednak wspomnieć o białoruskim (?) 

samolocie „Belavia 1958” (http://info.flightmapper.net/flight/Belavia_B2_1958), który kieruje się 
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na ASKIL koło 8:14 pol. czasu (http://www.naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf, s. 27-28)

Wiemy jednak z lektury różnych wersji „stenogramów”, że trochę samolotów się wtedy kręciło w 

powietrzu to tu, to tam. Takim wyjątkowo znanym jest choćby ruski TSO 331 dopytujący wieżę  

szympansów o pogodę na Siewiernym” na jakieś 12 minut przed zgłaszaniem się „prezydenckiego 

tupolewa”  w  ASKIL,  sam  zaś  zbliżający  się  do  tego  punktu  o  8:18/8:19; 

(http://www.naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf,  s.  36).  Możemy  też  z  dużym  prawdopodobieństwem 

założyć,  iż  mogły  w  powietrzu  być  takie,  których  załogi  nie  miały  zamiaru  (ani  rozkazu) 

porozumiewać się z polskimi pilotami (przykładowo tu można podać pilotów rozmawiających o 

„zakończonym zrzucie/wybrosce” (8:27-8:28 pol. czasu; do dziś nie wiadomo, co/kogo zrzucano i 

gdzie,  a  paranoicy  smoleńscy  twierdzą,  że  uzupełniano  scenografię  na  Siewiernym  „przed 

katastrofą”)).

To, iż nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się „prezydencki tupolew”, kiedy Grzywna 

wypowiada cytowane wyżej zdanie, wynika z wielu przesłanek. Po pierwsze, klasyczna już, Ruscy 

łżą, a więc dokumentacja dot. lotu polskiej załogi została ewidentnie sfałszowana (jeśli tak, to także 

pod  względem  parametrów  czasowych  lotu  i  położeń  statku  powietrznego).  Po  drugie,  jeśli 

weźmiemy  pod  uwagę  wstępny  „plan  lotu”  na  10-04  przygotowany  przez  dowódcę  eskadry 

tupolewów,  czyli  B.  Stroińskiego  (wysłany  clarisem  do  Rusków  18  marca  2010 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html)),  to  mamy  tam  dwie 

istotne dane: przelot  z  ASKIL do XUBS jest wyliczony na 7 minut:  5:28-5:35 (droga powrotna 

nawet krócej, bo 5 minut: 12:00-12.05). 

Tymczasem z „danych” komisji Burdenki 2, wynika, iż „prezydencki tupolew” miał być w ASKIL o 

8:22, zaś o 8:41 miał się rozbić w okolicach XUBS, co zresztą potwierdzały rozliczne smoleńskie 

leśne dziadki. Warto jednak pamiętać, że zrazu szacowano odcinek czasowy między ASKIL a XUBS 

nawet na jeszcze dłuższy – owszem, „prezydencki tupolew” miał być w tym pierwszym punkcie o 

8:22,  ale  rozbić  się  miał  36  minut  później  (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-

swiata,2/bialorusini-ostrzegali-o-trudnych-  warunkach,211449.html  :  „Tu-154  opuścił  obszar 

odpowiedzialności  białoruskiej  o  09:22  czasu  lokalnego  (10:22  czasu  moskiewskiego).  Do  

katastrofy doszło po 36 minutach - donosi Interfax”). 

2. Osobliwości wlotu jaka-40

Jeśli  natomiast  spojrzymy  do  stenogramów  z  wieży  szympansów 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html,  por.  też 

Załącznik  8 do pseudoraportu Millera), to jak-40 A. Wosztyla zgłasza się w ASKIL o 6:52/6.55, zaś 

ląduje  o  7:15/7:17.  Z  samym  jakiem-40,  co  sygnalizowałem  w  zakazanej  „Czerwonej  stronie 
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Księżyca”, jest o tyle ciekawa sprawa (na którą, gwoli ścisłości, zwrócili uwagę już sami millerowcy, 

choć  zagadki  nie  rozwikłali  –  ZP  zaś  w  ogóle  tej  kwestii  nie  bada,  bo  tak  jak  i  millerowcy 

skoncentrowany jest ze swymi ekspertami wyłącznie na „końcóweczce”), że Wosztyl zgłasza się o 

6:52 (6:55?) moskiewskiej kontroli  obszaru, zaś parę sekund później odzywa się... 

wieża ruskich szympansów ze smoleńskiego Siewiernego. Gdyby tego było mało Wosztyl z 

angielskiego przestawia się od razu na ruski i kontynuuje konwersację.

06:52:42  Як-40 Moscow-Control,  Papa Lima Fox zero three one,  good day, descent FL 3300  

meters approaching ASKIL point.

06:52:52 А (нрзб)./(niezr.)

06:52:56  РП Papa Lima Fox zero three onе.  «Корсаж» вызывали?/  Papa Lima Fox zero 

three onе. «Коrsaż» wzywaliście?

06:53:28  Як-40 Papa Lima Fox zero three onе, снижаюсь эшелон 3-3-0-0 метровю/  Papa 

Lima Fox zero three onе, schodzę na wysokość przelotową 3-3-0-0 metrów.

06:53:39 РП Papa Lima Fox zero three onе, занимайте эшелон 1500 с курсом 30 градусов./  

Papa Lima Fox zero three onе, zajmujcie wysokość przelotową 1500 z kursem 30  

stopni.

06:53:53  Як-40 Занимаю  эшелон  3-5-0-0  метров  с  курсом  30./Zajmuję  wysokość 

przelotową 3500 metrów z kursem 30. 

(w wersji translacyjnej millerowców jest parominutowe przesunięcie np. z 6:52 na 6:55 – przyp. 

F.Y.M.)

Osobliwa rzecz z tym Wosztylowym wlotem; zwrócono na nią uwagę także w polskich „Uwagach” 

(http://naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf, s. 7); ponieważ wygląda na 

to, iż „dziennikarski” jak-40 dostaje się do ruskiej przestrzeni powietrznej niejako z pominięciem, 

tak, z pominięciem, komunikacji z ruską kontrolą obszaru, a tym samym, dodajmy: zgody ruskiej 

kontroli obszaru na taki wlot. Co więcej, załoga PLF 031 najwyraźniej od razu (uzyskała dane od 

białoruskiej  kontroli  obszaru?)  ma  do  komunikacji  ustawioną  częstotliwość  „Korsaża”,  zaś  na 

odzew wieży szympansów wcale nie reaguje zdziwieniem, tylko normalnie rozwija dialog,  jakby 

porozumiewanie się z moskiewską kontrolą w ogóle do niczego nie było w takim międzynarodowym 

przelocie natowskiego samolotu potrzebne. 

Ciekawe  więc,  czy  po  (dokonanej  już  dawno  ponoć  przez  IES:  http://niezalezna.pl/22682-

tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40) analizie rozmów nagranych na szpule jaka-40, dowiemy się 

czegoś  więcej  o  tej  i  innych osobliwościach lotu załogi  Wosztyla,  która,  nawiasem mówiąc,  jak 

przynajmniej  ustalili  „fachowcy  wojskowi”  stojący  za  książką  „Zbrodnia  smoleńska”  (por. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf,  s.  33),  podczas 

przelotu do Smoleńska różne konwersujące ze sobą ruskie załogi słyszała („Problemow nastręczało 

radio.  Ciągle  się  przebijały przez  nie  głosy z  jakichś innych samolotów.  „Byli  to 
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piloci samolotów myśliwskich latający nad nieodległą Sieszczą, gdzie obudzili ze snu 

wielu świadkow, bo  nieczęsto Rosjanie urządzają sobie ćwiczenia w sobotę”),  ale  nie 

tylko ruski jazyk ekipa Wosztyla słyszeć miała po drodze. 

Za autorami „Zbrodni smoleńskiej” mogę bowiem podać (a propos w/w „taśm jaka”), że: „Początek 

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

w Mińsku. Kolejny moment, kiedy zarejestrowały się rozmowy, to przejście pod opiekę innego  

kontrolera,  co  wiąże  się  z  kolejną  zmianą  częstotliwości.  Białoruska  kontrola  lotow  

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””. (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf, 

s. 32). Czy to ślad jakichś polskich „fachowców wojskowych” z 10 Kwietnia?

 

3. Wokół „końcóweczki” Millera

Wracamy do kwestii  tupolewa.  Wosztylowcy lecą plus minus  20 minut  z  ASKIL do XUBS,  jak 

pamiętamy. Z kolei, wg raportu komisji Burdenki 2, „prezydencki tupolew” jest, przypominam, w 

ASKIL o 8:22 pol. czasu, a w okolicach XUBS o 8:41, zatem jakby w podobnej rozpiętości czasowej.  

Albo  więc  ów  „prezydencki  tupolew”,  mający  lecieć  „w  końcóweczce”  (zdaniem  najlepszych 

radzieckich badaczy)  ok.  20 minut,  przeczekiwał  jakąś  sytuację  w powietrzu (np.  na wysokości 

kręgu, czyli tu na 500 metrach), nim „podszedł do lądowania”, albo... po prostu nie był tupolewem, 

tylko  innym  statkiem  powietrznym.  Innym  i  zarazem  imitującym (na  potrzeby  późniejszych 

„badań” radzieckich badaczy i nie tylko radzieckich, jak już dziś wiemy) przelot „prezydenckiego 

tupolewa” w tak newralgicznej (dla wielu pochłoniętych niesamowitymi obliczeniami ekspertów) 

„końcóweczce”,  tj.  na  przestrzeni  kilkudziesięciu  kilometrów  od  białorusko-ruskiej  granicy  do 

tajemniczej  polany  pod  murem  wojskowego  smoleńskiego  lotniska.  Taką  maszynę  mógł  10 

Kwietnia widzieć „polski montażysta” (przy założeniu, że nie zmyślał). 
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O  szczegóły  „końcóweczki”  dopytywano  w  polskich  „Uwagach”  do  raportu  komisji  Burdenki  2 

(http://naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf, s. 6), ale niewiele zdołano 

się od Moskwy dowiedzieć (tak jak nie dowiedziano się nic o innych statkach powietrznych, które 

operowały  w tamtym czasie  nad Siewiernym – z  iłem-76 dokonującym akrobacji  powietrznych 

włącznie).  O  ile-76  warto  wspomnieć  także  z  tego  powodu,  iż  W.  Binienda   widzi  go  jako 

prawdopodobnego  winowajcę  zniszczenia  pancernej  brzozy  (http://www.fakt.pl/Rozmowa-

Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-Antoniego-

Macierewicza,artykuly,159004,1.html):

„(Fakt) - Ale brzoza jest przełamana.

WB:  –  To  nie  znaczy,  że  uderzył  w  nią  tupolew.  Wiemy,  że  przed  polskim  samolotem  w  

Smoleńsku lądować miał  rosyjski  Ił,  który  w ostatniej  chwili  został  zawrócony i  który  leciał  

bardzo nisko. Nie wiemy, czy to nie on złamał drzewo. Ponadto jest ona złamana w inną stronę  

niż tor lotu samolotu – nie wzdłuż tylko w poprzek.

(Fakt) -  Komisja Millera twierdzi  jednak, że  tupolew złamał także drzewa rosnące wcześniej,  

potem uderzył w brzozę i wszystkie te uderzenia miały miejsce dokładnie na trasie jego lotu.

WB: – To nie jest mocny argument. Bo zniszczeń tych drzew mogły dokonać inne samoloty.”

Zostawiamy znakomitego Biniendę i  nie mniej znakomity „Fakt” pod brzozą czy szerzej w lesie  

okołosiewiernieńskim, i wracamy do sprawy fałszowania zapisów CVR. W jaki sposób można było 

dokonać takich fałszerstw? Choćby w taki,  że  poprzestawiano by w czasie  wypowiedzi  pilotów,  

sytuując  np.  później  to,  co mówili  oni  wcześniej.  Po co miano by dokonać takich przestawień? 

Przede wszystkim po to, by ukryć miejsce autentycznego lądowania „prezydenckiego tupolewa” i 

zarazem dostosować narrację do wymogów „badawczo-dochodzeniowo-śledczych”, a więc krótko: 

do moskiewskiej narracji. 

To, że elastycznie do tych rozmaitych zmian narracyjnych podeszli potem badacze znad Wisły (a 

dziś i z wielu kontynentów, czyli niemalże z wszystkich stron świata), świadczy, iż problem mieli  

wyłącznie  narratorzy z  Moskwy,  którzy  usiłowali  dość topornie  (tj.  kalecząc na chama materiał 

dowodowy),  wyciosać  główne  zręby  naciąganej  jak  diabli  opowieści.  Wspomniana  elastyczność 

naszych z kolei ekspertów wiązała się z tym, że nie przejęli się zbytnio kwestiami takimi jak np. 

przesuwanie  godziny  „katastrofy”  o  kilkanaście  minut  wstecz,  zakładając  zapewne,  iż  jak  już 

radzieccy  badacze  coś  wyliczają,  to  wyliczają  na  dobre  i  na  złe,  w  związku  z  czym  pewne 

przesunięcia  to  rzecz  normalna.  (Tak  jak  to,  że  nie  szuka  się  rannych  i  nieprzytomnych  po 

komunikacyjnym wypadku, bo z wyglądu szczątków każdy milicjant wie, że wsie, co lecieli, pogibli.)

Dlaczego jednak w oficjalnej narracji pewne zdarzenia by „cofano w czasie” (np. dokładną 
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godzinę Zdarzenia), a inne by „wydłużano” lub „rozciągano” (np. czas przelotu z ASKIL 

do XUBS)? Nie tylko dlatego, by (znów) dostosować dane do „wyników obliczeń” i do wymogów 

narracji – ale też dlatego, że mogło się dziać 10 Kwietnia coś, co należało zwyczajnie ukryć, a czego 

ślad byłby w zapisach CVR. Nieprzypadkowo wspominałem o wlocie Wosztylowcego jaka w ruską 

przestrzeń z pominięciem i zgody, i komunikacji z moskiewską kontrolą obszaru. Załoga tupolewa 

także  mogła  być  potraktowana „nieformalnie”,  tzn.  nie  dysponując  na papierze  zgodą  na  wlot, 

mogła mimo to nie mieć przeszkód formalnych i wlecieć w ruską przestrzeń. 

 

Wpuszczono  by  ją  choćby  po  to,  by  za  jakiś  czas  „prezydencki  tupolew”  został  zawrócony  i  

skierowany na zapasowe lotnisko ze względu np. na „zamknięcie lotniska Siewiernyj” (sądzę, że 

szykujący zamach nie pozwoliliby „prezydenckiemu tupolewowi” nawet na schodzenie na wys. 120-

100 m z podstawowego powodu: gdyż załoga mogłaby dostrzec... szczątki tupolewa na polance). Nie 

muszę dodawać, że na zamkniętym lotnisku z wyłączonym oświetleniem i np. „milczącą wieżą” etc.,  

nikt  by  nawet  nie  próbował  schodzić  na  „wysokość  decyzyjną”  ani  dokonywać  jakiegoś 

rekonesansu,  tudzież  próbować  przyziemiać  (w  CVR-3  na  s.  78  pada  zresztą  sformułowanie 

przypisywane śp. A. Protasiukowi, po wykonywaniu trzeciego zakrętu; godz. 8:35 pol. czasu – „się 

chyba nie świeci” (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf, s. 

5)  (nawiasem mówiąc  Protasiuk miał  być,  wg słów R.  Raczyńskiego,  ówczesnego szefa 36 splt,  

pilotem  świetnie  znającym  smoleńskie  lotnisko  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nie-

bylo-pilota-ktory-znalby-lepiej-smolensk,211739.html).  

Wspomniałem na początku o tym, że wypowiedź Grzywny (zrekonstruowana po latach (!) dopiero 

przez specjalistów od fonoskopii w Krakowie) rzuca nowe światło na smoleńską sprawę, ponieważ 

zastanawiam  się,  czy  polska  załoga  nie  widziała  rzeczywiście  jakiejś  maszyny,  która 

brałaby udział w smoleńskiej maskirowce jako, by tak rzec, „samolot Wiśniewskiego”, czyli 

„małego  wojskowego”  ewentualnie  „szkoleniowego”,  który  przelatywał  w  okolicach  lotniska 

Siewiernyj w „godzinie Batera” (http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-

http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera
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godzina-batera).  Określenia  „samolot  Wiśniewskiego”  czy  „godzina  Batera”,  są  rzecz  jasna, 

pewnymi  skrótami  myślowymi  (analogicznie  można by  mówić  o  „helikopterze  Macierewicza”  a 

propos zdjęć śmigłowca transportującego kokpit tupolewa z Siewiernego „po katastrofie” tudzież o 

„krzesełkach i nagłośnieniu Sasina”). Czy jest zatem jakiś ślad w innych miejscach (prócz relacji  

„polskiego  montażysty”),  wskazujący  na  możliwość  istnienia  „dodatkowego  samolotu”  tamtego 

tragicznego dnia, czyli właśnie „samolotu Wiśniewskiego”? Owszem jest, o czym poniżej.

4. Tupolew nad Siewiernym na 500 m?

Cofnijmy się w czasie.  Na przełomie maja i  czerwca 2010,  już po odpowiednim przygotowaniu 

opinii publicznej (brylował zwłaszcza E. Klich, choć i politycy, jak i pełnomocnicy prawni zabierali 

tu  głos: 

http://wyborcza.pl/1,76842,7954038,Kto_zdecyduje_o_ujawnieniu_rozmow_pilotow.html;  por. 

też http://www.dni.ru/society/2010/5/5/191070.html), czegóż to się będzie można spodziewać „w 

kokpicie”   po  ujawnieniu  treści  rozmów  pilotów 

(http://wyborcza.pl/1,76842,7940538,Czarne_skrzynki__Co_bedzie_jawne_i_kiedy.html)  –

opublikowane  zostają  pierwsze  „stenogramy”  (http://www.tvp.info/informacje/polska/zobacz-

stenogramy-prezydenckiego-tu154/1875462) (http://naszdziennik.pl/tu154m.pdf). 

Pojawiają  się  wnet  przeprowadzane  przez  pilotów  analizy  tychże  „stenogramów”,  tłumaczące 

meandry (odczytanych przez najwybitniejszych specjalistów znad Wisły) konwersacji, ale też to, co 

mogli  widzieć członkowie załogi  „tutki”.  Takie analizy zamieszcza np.  (17 czerwca 2010) „NDz” 

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100617&typ=po&id=po11.txt),  jak  też  (3  czerwca 

2010)  rządowa  telewizja  (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-

skrzynki,212113.html). Nietrudno się domyśleć, że różnią się one w pewnych detalach, ale przez to, 

że przeprowadzane jakby niezależnie od siebie, pokazują inne detale.

I tak np. analiza legendarnego G. Pietruczuka (tego „z Gruzji”, przypomnę niezorientowanym) z 36 

splt ni mniej ni więcej, tylko sygnalizuje możliwość obserwowania przez załogę tupolewa (o godz. 

8.33 pol. czasu) „drugiego samolotu” będącego na wysokości... 200 metrów. Dwie minuty wcześniej 

(trzymając się „parametrów czasowych” z tychże paradokumentów), zauważmy, „Anonim” mówi 

(8:31):  „Podchodzi  do  lądowania”  (kiedy,  pamiętajmy,  wg  oficjalnej  rus.  wersji  wydarzeń, 

„prezydencki  tupolew” ma być  gdzieś  między 1500 m a 1000 m wysokości)  (w CVR-1 jest  ten 

fragment, bo w CVR-3 jest tylko „...do lądowania”, por. Załącznik 8, s. 95). Szkopuł w tym, iż nie  

wiemy  dokładnie,  jak  pisałem  wyżej,  gdzie  byłby  faktycznie ów  tupolew,  choć  możemy  chyba 

zasadnie przyjąć, że na pewno nie tam, gdzie sytuowała go moskiewska narracja. 

Wedle tej  ostatniej bowiem, mimo że białoruską przestrzeń Tu-154M opuszczałby o 8:22, to na 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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Siewiernym „lądowałby” dopiero o 8.41, choć Stroiński, planując swój lot na 10 Kwietnia wyliczał, 

przypomnę znów, iż przelot na odcinku ASKIL-XUBS zajmowałby tupolewowi raptem 7 

minut. Przyjmując takie wyliczenia, to ca. 8.29 (przy założeniu, iż o 8:22 Tu-154M przekroczyłby 

ASKIL i został, mimo braku pisemnej zgody na wlot w ruską przestrzeń powietrzną, skierowany na 

Siewiernyj,  by  załoga sama oceniła  „fatalne warunki  pogodowe” i  „stan lotniska”)  „prezydencki 

tupolew” mógłby się z powodzeniem już znajdować np. na wysokości kręgu nadlotniskowego (500 

m), a załoga mogłaby obserwować sytuację (by podjąć ostateczną decyzję o odwrocie w kierunku 

Witebska). Zgadzałoby się to zresztą z relacjami choćby red. M. Pyzy, który opowiadał 10 Kwietnia 

(nie  wiadomo,  czy  dziś  by  to  pamiętał,  zajęty  zgłębianiem  kanonicznej  już  „hipotezy 

dwuwybuchowej”):  „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”  (http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni). 

Akurat  Pyza  leśnym  dziadkiem  w  Smoleńsku  nie  jest,  więc  zakładam,  iż  wtedy  mówił  to,  co 

rzeczywiście słyszał.

Zostawiamy  Pyzę  i  wracamy  do  naszych  rozważań.  Taka  obserwacja  sytuacji  na  lotnisku 

przeprowadzana przez załogę „prezydenckiego tupolewa” (na wysokości kręgu) nie byłaby niczym 

nadzwyczajnym, skoro parę minut wcześniej (wg „stenogramów”, rzecz jasna) pada fraza „możemy 

pół godziny powisieć i odchodzimy na zapasowe” (8:26), zaś chwilę później mówi się w kokpicie o 

dostaniu zgody na zajęcie takiej właśnie wysokości: 

„08:30:37 Szt Yyy... do 500 dostaliśmy zgodę, czyli do...  

Załoga ma zgodę na zniżanie do wysokości 500 m. 

08:30:41 KBC Tak. 

08:30:42 KBC Do wysokości kręgu. 

08:30:43 2P Do wysokości kręgu. 

Chodzi o wysokość kręgu nad lotniskiem równą 500 m. 

08:30:45 2P Najgorsze tam jest, że jest dziura, tam są chmury i wyszła mgła. 

Chodzi o dziurę powietrzną spowodowaną brakiem prądów zstępujących w wąwozie, 

gdzie zalega powietrze nierozgrzane. 

(...) 

08:30:58 2P Do 500 metrów.”

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100617&typ=po&id=po11.txt  

(Nawiasem mówiąc  w raporcie  komisji  Burdenki  2  (http://www.naszdziennik.pl/zasoby/raport-

mak/raport_polski.pdf, s. 128), w krótkiej wzmiance o lotach z 7 kwietnia, jest mowa o odsyłaniu 

samolotów właśnie na tę wysokość:
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„Przypadki  nieprzestrzegania zasad lotów i  poleceń  kierownika lotów przez  polskie  załogi  w  

rejonie lotniska Smoleńsk „Północny” zdarzały się  już wcześniej. Według meldunku kierownika  

lotów,  07. 04. 2010 samolot Tu-154M podczas podejścia do lądowania samowolnie 

zniżył się z nakazanej wysokości 500 m do 300 m. Na polecenie kierownika lotów  

samolot  ponownie  zajął  wysokość  500  m.  W  tym  samym  dniu  samolot  „CASA”  po  

uzyskaniu zezwolenia na start i warunków odejścia, po oderwaniu się, na wysokości 15-20 m, z  

dużym przechyleniem rozpoczął zwrot z naborem wysokości, czym naruszył schemat odejścia po 

starcie.”).

5. „Samolot Wiśniewskiego”

Wedle odczytów IES (CVR-3),  koło godz.  8:11  (por.  Zał.  8  do pseudoraportu Millera,  s.  30-31) 

odbywa  się  wymiana  zdań/monolog  dotyczący  lądowania,  do  którego  ma  dojść...  „za  dziesięć 

minut”. O 8.13 jest mowa o „ośmiu” lub „osiemnastu” minutach „do lądowania” (s. 36). Jeśliby więc 

o 8:22 (jak głosi się oficjalnie, pamiętajmy) było wyjście z białoruskiej przestrzeni powietrznej (już 

po telefonicznej rozmowie LK-JK; por. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ostatnie-slowa-

od-niego-zebys-sie-nie-rozpadl,213304.html),  to  w  okolicach  8.30  tupolew  byłby  niedaleko 

smoleńskiego  wojskowego  lotniska  i  właśnie  mógłby  (np.  kierowany  przez  inną  wieżę 

(http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy))  obserwować 

sytuację.  Oczywiście  zadaniem  Rusków  byłoby  odciągnięcie załogi  od  zamiaru  lądowania  na 

Siewiernym, ale gdyby o tej porze jeszcze nie było takiej „straszliwej mgły” wokoło, a jedynie jakieś 

„bardzo nisko wiszące chmury” czy wyłącznie „przygruntowe zamglenia” związane z „wypalaniem 

traw”  i  innymi  domglającymi  „działaniami”  (http://logiconly.salon24.pl/232144,il-76-zadymka-

tumana)?  W jaki  sposób by Ruscy mogli  skłonić  załogę do skierowania samolotu na zapasowe 

lotnisko, czyli do zawrócenia znad Siewiernego poza wyłączeniem świateł?  

Na  przykład  za  pomocą  manewrów  „samolotu  Wiśniewskiego”,  czyli  „małego 

wojskowego/szkoleniowego”, który... uległby (w kłębach dymu) wypadkowi w okolicach lotniska i w 

związku  z  tym  zostałoby  ono  (ze  względów  bezpieczeństwa)  natychmiast  „zamknięte”  dla 

„prezydenckiego tupolewa”. Polskiej załodze zaś polecono by w związku z tym (komunikat mogłaby 

wydać druga wieża lub nawet moskiewska kontrola obszaru) odlecieć „paka szto” do Witebska, 

dopóki nie „uprzątnie się” szczątków z „drogi podejścia”. W dole zaś, tj. na lotnisku i w okolicach 

rozpoczynałaby się z wolna maskirowka smoleńska. 

Przypomnę, choć to także tajemnica poliszynela, iż przecież wiele się mówiło 10 Kwietnia o tym 

właśnie,  że  „prezydencki  tupolew”  wcale  NIE  będzie  lądował  w  Smoleńsku 

(http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie). Wspominał o tym nawet główny akustyk 

prezydencki J. Sasin – z jednej strony zaniepokojony tym, iż delegacja ma zamiast do Smoleńska 
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lecieć np. akurat do Moskwy, ale z drugiej „nie zaniepokojony bardzo”, bo pielgrzymi będą mieć 

dzięki  temu  te  parę  dodatkowych  godzin  na  zwiedzanie  Katyńskiego  Cmentarza 

(http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1):

„Zapytałem p. Kwiatkowskiego, skąd... posiadł tego typu informację. On wskazał na p. Tadeusza  

Stachelskiego,  yyy...,  jak mówię,  pracownika polskiego protokołu dyplomatycznego,  który też  

przebywał  na  yyy...  cmentarzu.  Ja  yyy...  zaniepokojony  tą  informacją,  chociaż  nie  

zaniepokojony  bardzo,  nie  zaniepokojony  jakoś  szczególnie  bardzo,  ponieważ  głównie  

zastanawiałem się yyy... jak za... zagospodarować te kilka godzin pewnie, które... yyy... w trakcie  

których  Prezydent  będzie  yyy...  mógł  dotrzeć  na  yyy...  cmentarz, (...)  stwierdziłem,  że,  że  

właściwie  to  nie  jest  większy  problem,  bo przecież  ci  wszyscy,  którzy  tu  przyjechali,  no,  nie  

przyjechali przypadkowo, prawda? Przyjechali tutaj chociażby na groby yyy... swoich bliskich,  

więc być  może nawet będą zadowoleni, że tego czasu na... pobyt na cmentarzu będzie więcej niż  

tylko w cza... na sam czas yyy... uroczystej mszy i tej uroczystości, która ma się odbyć.”

Oczywiście w rozmowach ruskich szympansów, nagranych na dziwnych szpulach, nie ma mowy o 

„drugim samolocie” (oprócz „prezydenckiego tupolewa”), który operowałby w okolicy lotniska w 

„godzinie  Batera”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-

wiezy.html). Trudno jednak oczekiwać, by w moskiewskiej narracji tak otwarcie do takiej operacji 

się przyznano, skoro nawet na zgoła niewinne pytanie „polskiej strony” (vide „Uwagi”), jak to, czy 

coś lądowało przed przylotem dziennikarskiego jaka-40, Ruscy nie udzielili odpowiedzi 

(zapewne więc lądowało i kto wie, czy nie w polskich barwach, choć niekoniecznie do powszechnej 

wiadomości  (http://naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf,  s.  6)). 

Wskazywać na to mogłaby wielokrotnie już przywoływana przez paranoików smoleńskich i do dziś 

nie  rozszyfrowana  telefoniczna  wypowiedź  Krasnokutskiego  do  Sypki 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html)  z  godz.  7.21 

pol. czasu (9.21 rus.) i dotycząca czyjegoś „normalnego lądowania” na Siewiernym o...  6.50 pol. 

czasu (8.50 rus.; Kransokutski dorzuca tu też uwagę o „wyposażeniu takiego samolotu”, więc nie 

wydaje się, by chodziło o np. zwykłego jaka-40). 

Przejdźmy na chwilę zatem do słynnej „wieży kontroli” na Siewiernym. Szympansy w niej na długo 

przed  przylotem  „prezydenckiego  tupolewa”  są  mocno  zaniepokojone,  bo  lotnisko  spowija 

niezapowiedziana przez zwariowanego meteo mgła. Na 10 minut przed wpół do 9-tej (pol. czasu), a 

więc o 8.21 dostają informację z Jużnego, że do nich, tj. właśnie na Siewiernyj „zbliża się PLF 101”  

(Zał. 8, s. 188). „Czyżby do nas leciał?”, struga wariata Plusnin lub też rzeczywiście jest zaskoczony 

– ewentualnie i to, i to, jak to w ruskiej wojskowej głowie,  „K...a, do nas się wybiera. (...) No, ten 

Polak.”. Zauważmy, co się dzieje w wieży szympansów w tym przeciągu czasu: 8:20-8:30. Albo jest 

to  autentyczna  panika,  albo  podenerwowanie  w  związku  z  zaczynającą  się  „wielopiętrową”,  

pamiętajmy, operacją, w którą być może któryś z Rusków w „kontroli lotów” był wtajemniczony (z 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1


jednej  strony  maskirowka  na  Siewiernym,  z  drugiej  odesłanie  polskiego  tupolewa,  z  trzeciej 

dokonujący  się  zamach  etc.).  Zaczyna  się  naraz  wydzwanianie  i  na  Jużnyj  („Moskwa  kieruje” 

odpowiadają z południowego smoleńskiego lotniska),  i  by ustalić  jak najszybsze skierowanie na 

zapasowe lotniska z powodu mgły (Mińsk, Witebsk), i w dodatku o godz. 8:28 tupolew „znika” z  

radarów  na  2  minuty  (w  odległości  szacowanej  przez  Plusnina  na  „jakieś  25  kilometrów”  od 

lotniska – pojawić się ma chwilę potem 20 km bliżej (Załącznik 8, s. 195)).

O godz. 8:31 Plusnin jednak wydzwania do jakiegoś innego ruskiego szympansa, mówiąc:

„Anatolij Iwanowicz, pospieszcie się. Przecież on jest na kręgu. Przecież trzeba go będzie  

dokądś skierować – czy on tu będzie u nas tak latać, kurde?” (por. Zał 8, s. 196, por. też 

tłum.  MME-MZ:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-

wiezy.html)

Czy zatem nie jest to sytuacja, w której jednocześnie w okolicach Siewiernego (o jakiejś porze, być  

może koło 8:30, czyli w „godzinie Batera”) jest... i „prezydencki tupolew” (na wysokości kręgu), i 

„samolot  Wiśniewskiego”  (na  200  m,  schodzący  coraz  niżej),  który  ma  tupolewa  „zastąpić”  w 

ramach maskirowki,  czyli  imitowania katastrofy? Przypomnijmy sobie relacje dotyczące tego,  iż 

„polska załoga”  nie  reagowała na polecenia  wieży,  nie  odpowiadała  na komendy,  nie  podawała 

danych, co do położenia, nie znała ruskiego itd. itd. - tak jakby jakaś zgraja szaleńców wpadła do  

kokpitu i na przepadłe leciała na ruskie wojskowe lotnisko, nie oglądając się na nic, ignorując i  

wieżę kontroli lotów, i kontrolę obszaru, i to, że może zostać zestrzelona za samowolkę przy ruskim 

lotnisku, i nawet wskazania przyrządów alarmujących o niebezpiecznym podejściu. 

6. Wokół wieży ruskich szympansów

W samej wieży panuje nie tylko (udawana lub nie, to osobny problem) panika, ale i poirytowanie 

tym,  że PLF 101 w ogóle  szykuje  się  do podejścia  po tym,  jak  przecież  po połączeniu z  załogą  

przekazano  informację,  iż  „warunków  do  lądowania  nie  ma”.  Możemy  być  pewni,  że  dialogi 

szympansów także (tak jak zapisy CVR) są poprzestawiane czasowo – coś takiego najłatwiej zrobić 

na taśmie magnetycznej (ale i w elektronicznym zapisie), kasując coś późniejszego i wgrywając na 

wcześniejszym zapisie. Biorąc zaś jednak pod uwagę to, że Moskwa (jak i Warszawa, nie ma co 

kryć) wiedziały, iż cała sprawa śledztwa będzie pod kontrolą „właściwych ludzi”, a więc zakładała, że 

prawda  właściwie  nie  ma  szans  wyjścia  na  jaw,  to,  sądzę,  nie  „bawiono  się”  w  nagrywanie 

wszystkiego  „od  zera”,  gdyż  zwyczajnie  aż  takie  fałszerstwo  nie  było  nikomu  potrzebne 

(wymagałoby też zaangażowania aktorów w głosowe odtwarzanie dramaturgii wydarzeń z 10-04, a 

to  nie  taka  prosta  sprawa).  Wystarczyły  zatem tylko  „grubsze  retusze”  materiału  dowodowego. 

Resztą  mieli  się  wszak  zająć  eksperci,  czyli  generalnie  „fachowcy  wojskowi”.  Tym samym więc 
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można było sobie pozwolić na swoistą noszalancję.

Tak można tłumaczyć fakt, iż na „osobliwości” szympansiego zapisu zwrócił uwagę, nomen omen, 

nawet  raport  komisji  Burdenki  2,  przyznając  otwarcie,  iż  na  dziwnych  szpulach  z  wieży 

szympansów  (z  10  Kwietnia)  słychać  zwyczajnie  nagrania  z...  listopada  2009  (por. 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag).  To  oczywiście,  że  zarejestrowały  się 

jakieś odgłosy złotej smoleńskiej jesieni czy szympansie śpiewy i pienia z listopada 2009 akurat na 

zapisie  z  10-04-2010,  nieco zdziwiło  „polską stronę”,  ale  –  że  się  posłużę  parafrazą określenia 

głównego akustyka – „nie zdziwiło bardzo”, no bo przecież co może być dziwnego w tym, iż materiał 

dowodowy  zawiera  jakiś  zapis  sprzed  paru  miesięcy?  Tak  po  prostu  zapisują  ruskie  wojskowe 

lotniskowe magnetofony – raz  coś  z  dzisiaj,  a  raz  coś  sprzed lat.  Nie  trzeba zresztą  szukać  po 

ruskich lotniskach, wszak i na Okęciu, na warszawskim, także wojskowym, lotnisku, się coś nagrało, 

a potem się „nie zapisało”.   

Interesuje nas jednak teraz nie zblackoutowane dokumentnie Okęcie, na którym wielu osobom się 

zasznurowały  usta,  a  Siewiernyj.  Przykładem  takiego  sygnalizowanego  wyżej,  „czasowego 

zawirowania” może być ta sytuacja w wieży ruskich szympansów:  Plusnin o 8:31 mówi (jak 

cytowałem  wyżej),  że  PLF  101  jest  już  na  kręgu  nadlotniskowym  i  dopytuje 

„dyspozytora”, czy długo mają tak latać, po czym naraz zaczyna z załogą rozmowę na 

temat, czy... zeszli już na 500 m. I trzykrotnie o to będzie pytać (8:32, 8:33, 8:34; nawiasem 

mówiąc,  tych  parametrów  czasowych  nie  należy  brać  śmiertelnie  poważnie  –  mogą  być 

sfałszowane), zaś PLF 101 dopiero „będzie schodził”. 

Niedługo po „katastrofie” (http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-

mieli-problemy/1645736) tenże Plusnin udzielił ekskluzywnego (potem nie był już taki rozmowny 

nawet  dla  przedstawicielek  rządowej  nadwiślańskiej  telewizji: 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html)  wywiadu 

jednemu z ruskich mediów, gdzie, jak wiemy, opowiadał o rozmaitych dziwnościach komunikacji z 

polską załogą („niekwitowanie”,  „mylenie  się  w ruskich liczbach” etc.).  Przypomnijmy sobie  po 

latach tę konwersację,  bo pod jej  koniec pojawia się zastanawiająca wymiana zdań (intrygujące 

fragmenty zresztą zaznaczam na żółto jako klasyczne księżycowe kody):

„- Jak wyglądała wasza rozmowa z ekipą? 

- Sugerowano im lądowanie na zastępczym lotnisku. Nie zgadzali się na to. 

- Pan im to zaproponował?  

- Tak.  

- Z jakiego powodu?  

- Zobaczyłem, że pogoda pogorszyła się. 

- Jaką dostał Pan odpowiedź? 
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- Odpowiedź brzmiała: Paliwa wystarczy, podejście i skieruję się na inne lotnisko, jeśli się nie  

powiedzie.  

- Podobno były też propozycje lądowania w innych miastach? 

- Tak, to też proponowałem.  

- Dlaczego odmówił?  

- Jego należałoby o to zapytać. 

- Dlaczego oni podjęli taką decyzje? Kłócili się, czy może byli tak uparci, że Pan nie  

zdołał ich przekonać. 

- Taka była decyzja dowódcy ekipy. 

- Co nastąpiło dalej? On powiedział, że zrobi jeszcze jedno koło i poleci na zapasowe  

lotnisko? - Nie, on powiedział, że jeśli nie wyląduje, to poleci na zapasowe lotnisko.  

- I co pan zrobił?  

- Tak jak już mówiłem. Nie mogę więcej powiedzieć.  

- No ale co było dalej? Straciliście łączność?  

- Nie, dlaczego? Łączność była jeszcze długa.  

- Co mówili? 

- Rozmawiali o moich komendach. Na początku informowali, potem przestali. 

- Oni przestali słuchać Pana komend?  

- Oni powinni byli potwierdzać, a nie robili tego.  

- Jakie potwierdzenia?  

- Odnośnie wysokości przy próbie lądowania.  

- Nie dostawał pan takiej informacji? 

- Nie.  

- Czy to się wiązało z niebezpieczeństwem? 

- Z ekipą prowadzi się wymianę radiową, tutaj jej nie było.  

- Ale dlaczego oni nie potwierdzali?  

- A skąd ja mam wiedzieć? Dlatego, że słabo znali rosyjski.  

- Na pokładzie nie było nikogo, kto znał rosyjski?  

- Byli, ale dla nich cyfry to czarna magia.  

- To znaczy, że nie miał Pan żadnej informacji o ich wysokości?  

- Żadnej.  

-  Czyli,  jeśli  dobrze rozumiem, on jeszcze raz podszedł do lądowania, nie usiadł,  

poleciał na zastępcze lądowisko? Czy inaczej? 

- Nie nie, inaczej. Zrobił jedno podejście i tyle. Potem zaczął lądować.  

- Zrobił to lądowanie, którego Pan mu zabronił?  

- Nie, ja niczego nie mogłem mu zabronić. Ja mu rekomendowałem, żeby tego nie robił. ”

(http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736)
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Jak to zwykle bywa, mowa ruskich mundurowych jest tak arcybogata semantycznie, że od razu co 

tłumacz,  to  inna  wersja  zdarzeń  (por.  np.  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-

swiata,2/odradzalem-ladowanie-mowili-ze-sprobuja,211552.html,  http://www.gadu-

gadu.pl/piloci-mowili-z-wieza-po-rosyjsku-klopoty-z-liczbami). No i jest oczywiście jedna z takich 

translacji,  w  której  pojawia  się  jeszcze  jedna  ciekawostka  „końcóweczki”  dialogu,  na  którą  to 

ciekawostkę  zwracałem  uwagę  w  rozmowie  z  Z.  Białasem 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/05/wywiad-dla-z-biaasa-cz-ii.html):

„(...) jeszcze raz zawrócił, podszedł do lądowania, nie wylądował, a potem skierował  

się na zapasowe lotnisko? Czy nie tak?”

(Plusnin) „Nie, nie. Inaczej. Zawrócił i tyle. Potem rozpoczął podejście.”

http://www.fakt.pl/Problem-z-jezykiem-przyczyna-katastrofy-,artykuly,69054,1.html 

Zawrócił? Tupolew by zawrócił? To dopiero, prawda? Nie odleciałby, tylko właśnie zawrócił,  nie 

zważając  na prośby i  groźby wieży  kontroli  lotów,  lecąc  na przepadłe  po prostu,  wieża zaś  nie  

dysponowałaby żadnymi możliwościami odwiedzenia szalonej załogi od przyziemiania na ślepo w 

bagnistym  lesie,  a  poza  tym  ruskie  szympansy,  jak  to  potem  wyjaśniano,  „bały  się  skandalu” 

(http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/115887,nie-zamkneli-lotniska-bo-bali-sie-

skandalu.html). Jeśliby jednak wczytać się w księżycowe kody pojawiające się w dialogu ruskiej 

dziennikarki  z  Plusninem,  to  można  z  nich,  sądzę,  wyczytać,  iż  wieża  szympansów  mogła 

rozmawiać z... czymś, co ostentacyjnie „ignorowało” jej komendy, udając „polską załogę”. Rzućmy 

więc w tym kontekście okiem na tę relację z wczesnych odczytów CVR (już nie z ruskiego źródła) – 

to fragment tekstu z... 12 kwietnia, czyli dwa dni po zamachu:
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„Specjaliści z Komisji Badania Wypadków Lotniczych odsłuchali już nagrania rozmów pilotów  

prezydenckiego  samolotu  z  wieżą  kontrolną.  Zostały  nagrane  na  jednej  z  trzech  czarnych  

skrzynek. Twierdzą, że polska załoga ignorowała kolejne ostrzeżenia kontrolera, który  

rekomendował im skierowanie się na lotnisko zastępcze - w Mińsku lub Moskwie .  

Nad  Smoleńskiem  zalegała  gęsta  mgła.  Nasi  rozmówcy  ujawniają  też,  że  w  pewnym 

momencie piloci przestali odpowiadać na wezwania wieży.

Ale to nie koniec ustaleń. Prokuratorzy i eksperci zapewniają, że chcą dokładnie sprawdzić, w  

jaki  sposób  wieża  kontrolna  przekazywała  załodze  dane  o  odległości  samolotu  od  pasa  

startowego. "Nie możemy wykluczyć hipotezy, że piloci zostali wprowadzeni w błąd lub po prostu  

źle usłyszeli kolejne liczby od naprowadzającego ich kontrolera" - mówi nam jeden z oskarżycieli  

nadzorujący polskie śledztwo.”

(http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/115748,czarne-skrzynki-ujawnily-przyczyne-

wypadku.html)

Jak już w historii smoleńskiej się utarło – jest wiele wersji „apokryficznych”, jeśli chodzi o zapisy 

CVR.  Te  „apokryficzne”  odczyty  dotyczyły  czasu  „sprzed  publikacji”  (1  czerwca  2010)  i,  jak 

pamiętamy, przeróżne to były scenariusze wydarzeń na pokładzie samolotu – włącznie z nagranymi 

głosami  przerażenia  pasażerów  z  kabiny  (http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116170,krzyk-

cierpienia-zapis-czarnej-skrzynki.html)  oraz  innymi  (niż  późniejsze  w  oficjalnych  wersjach) 

komunikatami TAWS-a tupolewa (przytaczał  je  podczas  słynnej  rozmowy Klich-Klich ówczesny 

szef  MON  (http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc)).  W  tym 

cytowanym  wyżej  fragmencie  zwraca  uwagę  to  namawianie  na  odlot  do  Mińska/Moskwy  i 

ignorowanie poleceń kontrolerów lotu – także trudne do odnalezienia w „stenogramach”.  

7. Osobliwości „katastrofy smoleńskiej” 

Ignorować  zalecenia  wieży  mógł  tylko  taki  samolot,  który  miał  spełnić  operacyjne  zadanie  na 

Siewiernym poprzez niski, niebezpieczny przelot (imitujący w lokalnym zamgleniu nad lotniskiem 

katastrofalne  podejście  „prezydenckiego  tupolewa”).  I  teraz  znowu  sięgnijmy  do  specjalnego 

wydania „Faktu” (http://www.fakt.pl/wydanie-specjalne/wydanie_specjalne_11042010.pdf, s.  2), 

w którym możemy przeczytać przecież taką relację dotyczącą „katastrofy”:
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Wynika  z  niej  nie  tylko,  że  część  dziennikarzy  –  wbrew  oficjalnej  wersji  wydarzeń  –  była  jak 

najbardziej na smoleńskim wojskowym lotnisku, ale co więcej: widziała „smoleńską katastrofę” (co 

zresztą  wzmacniałoby  tezę  o  istniejącym  wideo  „z  upadku” 

(http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu;  por.  też  relację p. 

B.  Strembskiej  -  „Lista  Pasażerów”,  cz.  1,  22'13'':  „Czekaliśmy na...  jak  pokażą jak wyląduje...  

samolot – i jak było te trach!, to ja strasznie zaczęłam krzyczeć, strasznie krzyczałam...”  )). Ba, 

konia z rzędem jednak temu, kto wyjaśni, co to za „katastrofę” dziennikarzom udało się widzieć (i 

sfilmować), skoro „za mgły” dym „palącego się wraku” unosił się „po 9-tej”? Po 9-tej, powtarzam za 

dziennikarzami „Faktu”.

Naturalnie, przysłowie powiada, że nie ma dymu bez ognia, ale czy mógłby być dymiący wrak 

bez  katastrofy?  Tego  pytania  sobie  dziennikarze  już  nie  zadawali  najwyraźniej,  bo  zapewne 

wszystko im „po drodze” do tego wraku wyjaśnili ruscy, a niewykluczone, że i polscy „fachowcy 

wojskowi”  (od których wprost  roi  się  w smoleńskiej  historii,  a  zwłaszcza w oficjalnych pracach 

„badawczo-śledczych”). Przecież w tekście powyższym w „Fakcie” nie ma ani słowa o tym, co to 

się  wydarzyło,  zanim „uniósł  się dym”,  prawda?  Ślepy by to  dostrzegł  nawet.  Ani  nawet 

bladej wzmianki między wierszami. Nic. Mamy opis akrobacji iła-76, a potem czekanie na przylot 

tupolewa i nagle ni stąd ni zowąd „unosi się dym zza mgły”. Podobnie zresztą M. Kazikiewicz pisze 

dzień  wcześniej  w  spec-wydaniu  „Faktu”  (http://www.fakt.pl/wydanie-

specjalne/wydanie_specjalne_10042010.pdf,  s.  2):  „Od  rana  nad  lotniskiem  wojskowym  
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Siewiernyj w Smoleńsku zalegała gęsta mgła. Przed polską delegacją na lotnisku miał lądować  

wojskowy  samolot  Ił-76,  jednak  ze  względu  na  fatalną  pogodę  kontrolerzy  lotniska  nie  dali  

pozwolenia. Samolot więc zawrócił. Następny miał być polski tupolew... Tuż po godz. 9 oczom  

zgromadzonych  w  Smoleńsku  dziennikarzy  ukazały  się  tylko  smugi  szarego  dymu.  Świat  

natychmiast obiegła wiadomość, że rozbił się prezydencki samolot, że nikt nie przeżył”.

Jak na gazetę, która przecież lubuje się w podawaniu makabrycznych detali różnych zdarzeń, to 

dość  oszczędne  obie  relacje.  Czerwonoskórzy  coś  nadają  z  polany smoleńskiej  dymnym kodem 

indiańskim?  Nie,  to  doszło  właśnie  do  „katastrofy  prezydenckiego  tupolewa”  -  dziennikarze 

przecież to wnet na sto procent wiedzą. Choć zrazu oczom ani uszom uwierzyć, biedni, nie mogą.  

No ale od czego jest siła perswazji makarowa?

Relacja J.  Kubraka, innego naocznego świadka z redakcji  „Faktu” (http://www.fakt.pl/wydanie-

specjalne/wydanie_specjalne_11042010.pdf, s. 8), również jest intrygująca, bo i u niego zegarek 

jest  rozregulowany  jak  diabli.  Wspomina on  najpierw,  że  już  o  7-mej  byli  na  miejscu  (jak  się 

domyślam, na Siewiernym, z czego wychodziłoby, że niekoniecznie o 7.15), ale dopiero o godzinie 

9.40 w Katyniu „gruchęła wiadomość: spadł samolot z prezydentem!”. Wprawdzie pasowałoby to 

do  tej  historii  z  „dymem  zza  mgły”  widocznym  dla  dziennikarzy  na  smoleńskim  wojskowym 

lotnisku „po 9-tej”, lecz pojawia się inne pytanie: jakże to o 9.40? 

Już  o  8.36  przecież  i  to  w  tym samym  Katyniu,  w  którym  był  Kubrak,  o  8.36,  wg  własnych 

starannych  obliczeń, dowiedział  się  o  „upadku  samolotu”  słynny  red.  W.  Bater 

http://www.fakt.pl/wydanie-specjalne/wydanie_specjalne_11042010.pdf
http://www.fakt.pl/wydanie-specjalne/wydanie_specjalne_11042010.pdf


(http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera)  i  zaczął 

wiadomość przekazywać dalej innym osobom (nie tylko ludziom mediów), m.in. konsul L. Putce.  

Ta ostatnia zaś bardzo przytomnie zdecydowała natychmiast wraz z  płk. A. Śmietaną, dowódcą 

kompanii  honorowej  oraz  T.  Stachelskim  „naczelnikiem  protokołu  dyplomatycznego  MSZ”: 

„ludziom  nic  nie  mówimy  i  musimy  zapanować  nad  sytuacją” 

(http://wyborcza.pl/1,76842,9362074,Prosze_spokojnie__pani_konsul.html) (hasło „ludziom nic 

nie  mówimy  etc.”  można traktować  jako  aktualne  do  dziś,  a  kto  wie,  czy  nie  jest  to  hasło  na 

najbliższe 70 lat?). 

Wracając jednak jeszcze do relacji Kubraka, jakże więc to o 9.40 „gruchnęła wiadomość” w Katyniu,  

skoro  tuż  po  9-tej  informuje  o  „awarii  prezydenckiego  samolotu”  Polsat  News 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/godz-903-czy-913.html),  a  o  9.19  o 

„kłopotach  z  lądowaniem  prezydenckiego  jaka”  informuje  m.in.  rządowa  telewizja 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html),  to  wszystko  zaś, 

czyli te newsy są już bardzo dawno „po katastrofie”? W ten sposób jednak cofamy się do „burzy 

czasów”  i  ogarnąć  nas  może  kołomyja  związana  z  rozregulowaniem  się  zegarków  w 

wielowymiarowej ruskiej zonie. 

Klasycznym przykładem owej burzy jest opis sytuacji autorstwa wspominanego już Pyzy, który (10 

Kwietnia  w  telewizyjnej  relacji  w  samo  południe  w  „Wiadomościach”)  sytuuje  „katastrofę”  w 

okolicach godz.  10-tej  – rus.  czasu, a więc byłaby to...  okolica 8-mej na warszawskim zegarze: 

„Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów stąd za tymi drzewami. Tam runął samolot z  

prezydentem L. Kaczyńskim na pokładzie  około godziny dziesiątej (...) około dziesiątej  

samolot  runął  i  stanął  w  płomieniach”  

(http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-  czasoprzestrzeni  ).  No  ale  Pyza,  tak  jak  i 

Kubrak przebywali wtedy w „Trójkącie Bermudzkim”, czyli właśnie w ruskiej zonie, w której czas 

przedziwnymi skosami biegł.

W  tej  to  zonie  musiał  też  być  legendarny  świadek  N.  Bodin,  którego  opowieść  (zapewne  dla 

kolekcjonerów  zeznań  leśnych  dziadków,  kolekcjonerów  takich  jak  paranoicy  smoleńscy) 

zamieszczono  (21'08'')  w  filmie  „Smoleński  lot”.  Bodin  we  własnej  osobie  zimą,  pod pancerną 

brzozą (dla polskiej TV) opowiada: „To było 10-04 około godziny 10 rano (rus. czasu – przyp. 

F.Y.M.). Była taka gęsta mgła. Akurat wracałem z daczy. Patrzę, a tu samolot leci bardzo nisko.  

Myślę: co, on zamierza tutaj lądować? A potem – to był moment, a on był już tu – dokładnie nade  

mną. Ja się schowałem pod płotem, a jego silniki zaryczały. Wtedy chyba oni zauważyli  

brzozę. To było tutaj  (pokazuje na śnieg – przyp. F.Y.M.)  no ile, dosłownie, ile metrów... Trzy?  

Cztery?” 

I dla przypomnienia inna relacja Bodina:  „Po raz pierwszy zobaczyłem tak bardzo nisko lecący  
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samolot.  Ponieważ,  przelatując  nade  mną,  samolot  włączył  forsowanie  silnika,  strumień  

powietrza wychodzący z turbiny powalił mnie na ziemię obok mego samochodu, a dokładnie na  

plecy, twarzą do góry. Rękami trzymałem się za przednie koło mojego samochodu, bo  

fala powietrza mnie unosiła.  Następnie zobaczyłem, jak ten samolot, według mnie, lewym  

skrzydłem zahaczył o pień drzewa, brzozy. Ta brzoza rośnie na niewielkim wzniesieniu i miała  

wysokość ok. 15 m. (...)”

http://wiadomosci.wp.pl/kat,9932,title,Jak-Tu-154-stracil-czesc-

skrzydla,wid,12812794,wiadomosc.html?ticaid=1e97e 

W tej też zonie, co Bodin, znajdowała się zapewne także stwardessa jaka-40, zeznająca 10 Kwietnia 

w  prokuraturze,  iż  do  „katastrofy”  miało  dojść  15  minut  po  drugim  odejściu  iła-76 

(http://freeyourmind.salon24.pl/407037,stewardessa). To by się zgadzało również z wersją Pyzy o 

„runięciu  samolotu”  około  8-mej  pol.  czasu  (10-tej  rus.),  wszak  (wg  oficjalnych  danych)  ił-76 

zakończył  akrobacje  koło  7.40  (nie  wchodząc  w  szczegóły).  W  takim  wariancie  „katastrofa 

smoleńska” byłaby już o ca. 7.56, lecz z tym „dymem zza mgły” wyłaniającym się „po 9-tej” by nie za  

bardzo  się  zgrywała.  Nie  bardzo  pasowałaby  też  do  oficjalnej  godziny  wylotu  „prezydenckiego 

tupolewa” sytuowanej między 7.23 a 7.27 (wg różnych źródeł „zbliżonych do Okęcia”). 

Już na pewno zaś nie dałaby się pogodzić z tą godziną podawaną w RMF-ie (na początku maja  

2010)  przez  gen.  A.  Czabana,  tj.  7.54 (http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-

zyje/news/czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-ladowac,1473958,6914:  „Prognoza  pogody  z  

lotniska Siewiernyj przyszła o godzinie 8.20, przekazana była na COP o 8.22, start samolotu był  

o  7.54.  28 minut ten samolot był już na trawersie białoruskiego Mińska, COP odpowiada za  

przekazanie  mu  informacji  w  granicach  Rzeczpospolitej.”).  Czaban  wykluczał  zarazem  kilka 

podejść  do  lądowania:  „start  był  o  7.54,  a  ostatnie  informacje  nt.  tego  zdarzenia,  że  to  była  

godzina 8.41, biorąc pod uwagę czas lotu do miejsca ok. godziny, przypuszczam, że raczej nie jest  

prawdopodobnym, żeby mogli robić trzy zejścia”. 

W  „stenogramach”  IES  (http://www.naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf)  jednak  pojawia  się  (s.  34) 

pytanie Grzywny kierowane do Protasiuka (przypisywane godzinie 8:16): „A kiedy przyszliście? Bo 

teraz dostałeś Arek (w poczcie (?)) pogodę z kraju? ”, które by sugerowało, że jednak jakąś łączność 

z macierzystym lotniskiem lub z COP załoga miała. (Pozostaje jeszcze zagadnienie łączności między 

załogami tupolewa i jaka, wiedząc jednak, że Wosztyl podczas komunikacji nie spoglądał na zegarek 

(http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html),  to  sprawa jest  otwarta, 

tym  bardziej,  że  dowódca  PLF  031  miał  słyszeć  „silniki  tupolewa”  o  8.35,  jak  zeznawał  w 

prokuraturze (http://www.panstwo.net/335-rozdzial-vi-%E2%80%93-katastrofa)).

Czy jednak sama załoga tupolewa także nie trafiła do burzy czasów? O ile w CVR-1 tego 

nie widać, o tyle w CVR-2 i CVR-3 w kokpicie pojawiają się wymiany zdań dotyczące tego, jaka jest 
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właściwie różnica czasów między warszawskim a ruskim, tak jakby członkowie załogi, wylatując z 

Okęcia, wcale nie byli tego pewni. 

CVR-2: (8:14:02) „To dwie godziny jest?”

„Dwie (czy godzina?)?”

http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-

_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf, s. 38.

CVR-3: (8:15:50) „No ale czekaj, tu jest dziesiąta, tak?”

„...osiem.”

http://naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf, s. 31

Bywa  zresztą  tak,  że  te  same wypowiedzi  w  różnych  „stenogramach”  ulokowane  są  w różnych 

czasach, co świadczy o tym, iż obróbka skrawaniem w ruskich laboratoriach pracujących nad każdą 

z wersji z osobna, pociągała za sobą „rozsuwanie się” zapisu na dziwnych szpulach. Przykładowo 

wypowiedź przypisywana Protasiukowi: „Do 9100.” (CVR-1: godz. 8:12:31, CVR-2: godz. 8:12:41, 

CVR-3: godz. 8:12:41) czy komunikat moskiewskiej kontroli obszaru „Polish 1-0... Polish Air Force 

1-0-1, for information at 6:11 Smolensk visibility 400 meters fog” (odpowiednio: 8:14:06, 8:14:15, 

8:14:15). Ale bywa i tak, jak wiemy, iż w jednych stenogramach coś jest „odczytane”, a w innych już 

tego nie ma (np. w CVR-2, (godz. 8:16:46) N: „Wychodzi gdzieś mgła a oni nie uwzględnili wcale  

tego”) – to już jednak standard, jeśli chodzi o CVR „prezydenckiego tupolewa”, odkąd pojawiły się 

„apokryfy” tego, co nazwano później „stenogramami”.

Mgła, jeśli wierzyć relacjom i szympansów, i Wosztylowców, i niektórych dziennikarzy – miała się 

pojawić już podczas lądowania jaka-40, a na pewno w czasie podejść iła-76. W oficjalnej narracji 

miałoby  to  być,  przypomnę,  na  dobrą  godzinę  przed  „katastrofą  smoleńską”,  choć  zdaniem 

„polskiego montażysty” była ona nawet jeszcze wcześniej (aczkolwiek do tej pory nie ukazał się w 

wersji  pełnometrażowej mgielny sitcom z parapetu hotelu „Nowyj”, więc pozostaje nam wierzyć 

Wiśniewskiemu na słowo, co nie byłoby w śledztwie smoleńskim najrozsądniejszym rozwiązaniem). 

Czy więc tupolew przyleciawszy wcześniej i np. krążący nad „niskimi chmurami” nad Siewiernym, 

zostałby przez kogokolwiek z ziemi zauważony? Może Pyza faktycznie słyszał tupolewa kręcącego 

się gdzieś wysoko w chmurach, nim z hotelu pojechał do Katynia?

8. Powrót na (wygaszone) Okęcie

Dotarłszy do ściany w postaci  „burzy czasów”, w trakcie której wskazówki chodzą we wszystkie  

strony, musimy ponownie sięgnąć po „zapisy rozmów w kokpicie”, jak też po „Fakt” (czy szerzej 

relacje)  z 10 Kwietnia (http://www.fakt.pl/wydanie-specjalne/wydanie_specjalne_10042010.pdf, 
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s. 4) (http://www.fakt.pl/wydanie-specjalne/), a nie 11-go. Jedną z głośniejszych „wiadomości” 10-

04 było „4-krotne podchodzenie tupolewa do lądowania”, co właśnie w „Fakcie” zwizualizowano jak 

należy  (tak  pewnie,  jak  wnet  podawać się  będzie  wizualny  schemat  hipotezy  dwuwybuchowej). 

Podawały dezę o 4 podejściach tupolewa oficjalne ruskie źródła, potwierdzali ją ruscy mundurowi, a 

nawet „naoczni świadkowie”, też mundurowi, co w neo-ZSSR jest normą. 

Ale  nie  tylko mundurowi  byli  smoleńscy świadkowie – Pyza (wraz  z  jakimiś jeszcze osobami z  

mediów) też słyszał jakiś samolot krążący „przed katastrofą” (i przed wyjazdem do Katynia) nad 

lotniskiem. (Dobrze, że Pyza zdążył wyjechać na uroczystości wraz z innymi dziennikarzami, nim 

„samolot  runął”,  co  by  bowiem  było  gdyby  zobaczył  „upadek”  nie-tupolewa?  Miałby  pewnie 

przygody a la „polski montażysta”, ewentualnie a la J. Mróz,  który zawrócony z Katynia sprzed 

Cmentarza  przybył  na  Siewiernyj  już  koło  8.51  „po  zniknięciu  samolotu  z  radarów” 

(http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski),  co  i  tak  nie  uchroniło  go 

przed spotkaniem z FSB).

O co jednak mogło chodzić w ruskiej dezie z tymi „czterema razami”,  jeśli  nie jest możliwe, by  

takich  bezsensownych  manewrów  we  mgle  dokonywał  „prezydencki  tupolew”?  (Wprawdzie  w 

„stenogramach” Protasiuk ma mówić  do śp.  M.  Kazany  (8:26):  „Spróbujemy podejść,  zrobimy 

jedno  zajście,  ale  prawdopodobnie  nic  z  tego  nie  będzie”,  lecz  w  ramach  teorii  smoleńskiej 

maskirowki  odrzuca  się,  przypomnę,  twierdzenie,  iż  tupolew  podchodził  do  lądowania  na 

Siewiernym).  Czy  więc  Ruscy  w  tych  4  podejściach  wliczali  3  samoloty?  Najpierw  dwa  statki 

http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski
http://www.fakt.pl/wydanie-specjalne/


powietrzne (w tym PLF 031), a potem dwukrotnie przyziemiający ił-76? 

Co w takim razie by było z podejściem „samolotu Wiśniewskiego”? Ba, ale sam Wiśniewski miał  

słyszeć jeszcze jedno lądowanie, nim doszło do „katastrofy” tego „małego, wojskowego, sportowego 

samolotu” (http://www.rp.pl/artykul/460798.html). 

O manewrach iła-76 wiemy jednak od niewielkiej ilości osób: od załogi jaka-40, od dziennikarzy 

oraz ewentualnie od ruskich szympansów (i nie trzeba chyba przypominać, że to „źródła skażone”,  

jeśli  chodzi o historię smoleńską). Iła-76 nie widzieli  zaś w ogóle oczekujący na lotnisku polscy  

urzędnicy, a przecież mieli być przynajmniej od 40 minut do godziny przed planowym przylotem 

„prezydenckiego tupolewa”, co więcej, wg relacji dziennikarzy (urzędnicy ci mieli czekać już, gdy ci 

pierwsi  wyjeżdżali  z  lotniska).  Z  kolei  o  drugim,  oprócz  PLF  013,  samolocie  (jaku-40?)  na 

Siewiernym niemal nic nie wiemy (poza tym, co próbowali wywęszyć paranoicy smoleńscy), mimo 

że nawet wg Załącznika 4, rano na Okęciu 10-04 szykowano do wylotu dwa jaki i tupolewa właśnie 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/zaacznik-4.html) 

(http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-

TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf, s. 11).

Planowy przylot tupolewa na Siewiernyj miał być,  wg oficjalnej wersji,  na 8.30 (pomijam w tej  

chwili  narracyjne  innowacje  Sasina  sytuującego  przylot  na  9-tą),  czyli  „dyplomaci”  musieliby 

przyjechać  tam  w  okolicach  7.50,  jeśli  nie  7.30.  (Bahr  jednak  mówi  telefonicznie  po  9-tej 

dansingbubkowi z „centrum operacyjnego” o jakimś odgłosie samolotu: „Myśmy słyszeli tylko jak 
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przelatywał  nad  lotniskiem  nisko,  potem  wszystkie  samochody  zaczęły  jechać  w  tamtym  

kierunku” (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-

rozmowy-sikorskiego,214245.html),  o  czym  potem  już  w  wywiadach  jakoś  nie  pamięta 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/woko-zeznan-bahra.html)).  Na 

marginesie dodajmy, że gdyby tak było, jak opowiadał „na gorąco” Bahr (o ile rozmowa nie jest 

dograna ex post), to przecież „przyziemianie” byłoby od zachodu, czyli tak jak zwizualizował „Fakt” 

w  swych  specjalnych  wydaniach  „katastroficznych”  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf, s. 78). To zupełnie kłóciłoby się ze schematem rozkładu 

szczątków (od wschodniej strony) znanym nam aż za dobrze z wielu zdjęć (także „satelitarnych”). 

Takie kwestie mogą jednak zaprzątać głowy wyłącznie paranoikom smoleńskim.

Pyza, cytowany wcześniej, opowiada, że coś krążyło, bo on i jeszcze jacyś ludzie z polskiej ekipy,  

słyszeli.  Tym niemniej,  jeśli coś rzeczywiście  było nad lotniskiem (czyli jeśli Pyza nie zmyślał,  a 

chyba nie) – to albo nie był to „prezydencki tupolew”, albo jeśliby był, tzn. jeśli faktycznie „wisiałby 

z pół godziny” (obserwując rozwój sytuacji na lotnisku), to musiałby co najmniej „z pół godziny 

wcześniej”  z  Okęcia  wylecieć.  Co najmniej  pół  godziny wcześniej,  tj.  nie  o  ca.  7:30 (ta  godzina 

wylotu też nie jest stuprocentowo pewna, zaznaczam), lecz np. o 7:00. A może o 6.30, jak ponoć 

zrazu  planowano  w  36  splt,  o  czym  wspominał  (zaginiony?)  raport  gen.  K.  Załęskiego 

(http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa) 

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

Przy takim założeniu należałoby przyjąć, że ci nieliczni świadkowie okęccy, których dotąd mieliśmy 

okazję poznać (będzie o nich jeszcze w tej notce mowa), konsekwentnie poświadczają nieprawdę 
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(np. opowiadając, że wylot był o 7.30, a nie o 6.30), to chyba jednak zjawisko dość powszechne w 

przypadku wielowątkowej historii smoleńskiej, a już z przeróżnymi newralgicznymi lotniskami 10 

Kwietnia  zjawisko związane na pewno – nie  tylko z  Okęciem czy  Siewiernym,  lecz  także np.  z  

Witebskiem (o którym się oficjalnie opowiada, że było nieczynne, choć nic na ten temat nie mówi 

wtedy załodze ani białoruska, ani ruska kontrola obszaru, ani żadna depesza z Okęcia, ani nawet  

wieża  szympansów,  zaś  plan  lotu  przechodzi  przez  rozmaite  instytucje,  które  nie  kwestionują 

wpisania nieczynnego lotniska jako zapasowego). Jeśliby więc tupolew wyleciał  wcześniej,  a nie 

później  (z  powodu  „spóźnienia  się  Prezydenta”,  jak  „zeznali”  życzliwi 

(http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?O=215756&pg=0))? 

A jeśli,  jak  sugeruje  w swoich  śledczych  notkach  niezmordowana  intheclouds,  wyleciały  dwa 

tupolewy (bliźniacze podobnie jak te odkryte niedawno jaki-40 stacjonujące od kilku lat, a to na 

Ukrainie, a to na Białorusi, zachowujące polskie malowania burtowe; wprawdzie bez szachownic, 

lecz cóż za problem szachownice dokleić (http://freeyourmind.salon24.pl/420839,maskirowka-po-

polsku) (por. też zdjęcia tu http://fymreport.polis2008.pl/?p=7394))? Jeden tupolew niedługo po 

wylotach  dwóch jaków,  drugi  zaś  koło  siódmej?  A jeśli...  uwaga  – tu  już  zdecydowanie  idę  za 

sugestią intheclouds,  jeśli...  wyleciał  dziennikarski  jak-40, a następnie...  tupolew i  tupolew - 

przy czym oba jako 101?  
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Wiem, że brzmi to niesamowicie.  Przypomnijmy sobie jednak po pierwsze informacje o tym, że 

część osób miała być o bladym świcie na Okęciu, bo „tutka” miała odlatywać bardzo wcześnie (to 

przecież napisał niedługo po tragedii P. Świąder: „Musiałem wstać o 3 rano, by przed 4 znaleźć się  

na  lotnisku.  Nasz  samolot  miał  odlecieć  o  5  rano.  Rzadko  mam  okazję  towarzyszyć  

Prezydentowi w czasie  oficjalnych wizyt,  tym razem, na wyjazd do Katynia zgłosiłem się  na  

ochotnika. Dopiero na Okęciu okazało się, że dziennikarze mają lecieć Jakiem, a dopiero godzinę 

po  nas  wystartuje  Tupolew.  OK  -  pomyślałem,  widocznie  zabrakło  dla  nas  miejsca  w  

"Tutce"”  (http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-

boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706), por. też: „Staszek mówił, że leci samolotem  o bardzo 

wczesnej godzinie, o 3 lub 4 rano – wspomina jego przyjaciółka, mecenas Ewa Stawicka. –  

Już  po  katastrofie  dowiedziałam  się,  że  poleciał  później  wraz  z  prezydentem.” 

http://www.rp.pl/artykul/466762.html). 

Przypomnijmy sobie  wypowiedź  W.  Cegielskiego o  ich (dziennikarzy)  wylocie:  „Koniec  końców 

dzisiaj o 5 rano, o piątej wystartowaliśmy z lotniska Okęcie samolotem jak-40. Wtedy, kiedy  

wchodziliśmy  do  tego  samolotu  tu-154m  już,  jak  mówią  piloci,  grzało  silniki.” 

(http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka).  O  5.20-5.30  tupolew  grzałby  silniki,  jeśli 

miałby lecieć dopiero 2 godziny później? Co innego gdyby miał lecieć w nieodległym czasie, czyli  

np. po 6-tej, zgodnie z pierwotnym planem 36 splt. 

W  opracowanym  przez  „komisję  Millera”  Załączniku  4  jest  mowa  o  owym  „grzaniu  silników”. 

Niestety mówi się o tym za wojskowymi bumagami, więc przy lekturze poniższego cytatu (jak i  

innych millerowcowych dokumentów) należałoby zachować maksymalną ostrożność z oczywistych 

względów. Nie tylko takich, że przeszły te „źródłowe bumagi” przez ręce „fachowców wojskowych”, 

nim  trafiły  do  „komisyjnych  badań”  (niedościgłym  przykładem  jest  tu  historia  dokumentu  o 

przeróbce salonki III (http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag)), ale też takich, iż 

rozmaite  fragmenty  owych  bumag  „nie  zachowały  się”,  bo  „uległy  uszkodzeniu  w  katastrofie 

samolotu” (na szczęście – dla „komisji Millera” oczywiście, niezachowane fragmenty bumag zostały 

zrekonstruowane dzięki osobistym ustnym oświadczeniom różnych „fachowców wojskowych” oraz 

borowców; j.w. s.  12-13). W Zał. 4 czytamy zatem, iż próbę silników przeprowadzono po 5 rano 

dwukrotnie (po wyprowadzeniu tupolewa z hangaru), bo zaobserwowano wyciek:

„Około godz. 03.00 (UTC – przyp. F.Y.M.) samolot Tu-154M nr 101 wyprowadzono z hangaru w  

celu  wykonania  próby  silników.  O  godz.  03.05  starszy  technik  obsługi  pokładowej  Tu-154M 

rozpoczął  próby  silników.  Po  uruchomieniu  silnika  nr  1  (lewego),  a  następnie  silnika  nr  2 

(środkowego)  przerwano proces uruchamiania  na komendę technika samolotu PiS nr 1, który  

zauważył wyciek cieczy spod osłony silnika nr 2. Wykonana przez niego, wspólnie ze starszym  

technikiem klucza PiS  (co potwierdzają  ich  oświadczenia), analiza  wykazała  jednoznacznie, że 

wyciekającą cieczą była woda pozostała po myciu części ogonowej samolotu poprzedniego dnia. 
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Przeprowadzono ponownie próbę silników, którą zakończono około godz. 03.24.”

(http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-

TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf, s. 12)

Świąder,  cytowany  wyżej,  kontynuuje  swoją  opowieść  tak:  „Gdy  wszyscy  siedzieliśmy  już  

wewnątrz Jaka okazało się, że jeden z silników nie chce się uruchomić. Pilot grzecznie przeprosił  

mówiąc, że musimy przenieść się do drugiego Jaka, który stoi obok.  Ktoś zażartował: "Jest 

jeszcze trzeci?" "Tak" - odparł pilot. "Czeka w hangarze".” Jeśliby jednak „tym trzecim” i 

„czekającym w hangarze” był... jeszcze jeden tupolew? Jeśliby na 10-04 wyszykowano właśnie dwa? 

Jednego na wcześniejszy wylot, a drugiego na późniejszy? Zauważmy, iż 10 Kwietnia jako zdjęcia 

„ilustracyjno-archiwalne” pokazuje się chwilami...  102-kę z wnętrza okęckiego hangaru (bo, rzecz 

jasna,  „nie  ma”  żadnych  telewizyjnych  archiwaliów  z  odlotu  prezydenckiej  delegacji) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html).

 

 

Nie muszę też przypominać, że na „miejscu katastrofy” jakimś trafem „znaleziono” dokumentację 

101  i  102-ki,  bo  informuje  o  tym  nawet  raport  komisji  Burdenki  2 

(http://www.naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/raport_polski.pdf,  s.  38:  „Ważny  certyfikat 

zdatności do lotów samolotu przez stronę polską nie został przedstawiony. W miejscu zdarzenia  
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lotniczego znaleziono certyfikat zdatności  do lotów, termin ważności  którego upłynął  20.  05.  

2009.  Również w  miejscu  zdarzenia  lotniczego  znaleziono  certyfikat  zdatności  do  lotów  z  

terminem ważności  do 28.  04.  2010 dla samolotu Tu-154M numer boczny 102, na którym w  

czasie  zdarzenia  lotniczego  przeprowadzano  remont  kapitalny  w  OAO  „Awiakor  –  Zakład  

Lotniczy””)  (por.  też  http://clouds.salon24.pl/395705,2-x-tu154-101-w-kwietniu-2010).  Jeśli 

jednak jakiś tupolew rzeczywiście wyleciał o ca. 7:54, tak jak twierdził w maju 2010 przywoływany 

już wcześniej Czaban? 

Przypomnijmy  sobie  wypowiedź  p.  J.  Przewoźnik  z  filmu  „Smoleński  lot”:  „...Andrzej  przed 

godziną siódmą wychodził (...) wyjeżdżał na lotnisko”  (05'08''). Przed siódmą? Skoro już wtedy 

byli  na  pokładzie  wszyscy  pasażerowie  tupolewa  (wg  „zeznań  naocznych  świadków”)? 

Przypomnijmy sobie też relację M. Martynowskiego (o niej pod koniec notki), który o 7.02 zasiada 

sobie spokojnie w fotelu na pokładzie tupolewa, przeczekując wchodzących. Przypomnijmy sobie 

też zdjęcia z wylotów z Okęcia 10-04. 

 

Jedno  z  różową  łuną  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-

2.pdf,  s.  18-19,  por.  też  tamże  zestawienie  zrobione  przez  blogera  154,  s.  3),  drugie,  budzące 

niesłabnące  wątpliwości  paranoików  smoleńskich,  z  pochmurnym  niebem  i  stojącą  kolumną 

prezydencką. 

Przy  (hipotetycznym,  przypominam)  scenariuszu  z  dwoma  tupolewami  nie  tylko  opowieści  o 

wylocie  o  7.23-7.27  należałoby...  skorygować,  co  chyba  w  historii  smoleńskiej  nie  jest  czymś 

niezwykłym. Uległaby poważnej korekcie również informacja o „prezydenckim jaku-40” czy o jaku 

Dowódców  (http://freeyourmind.salon24.pl/294090,czas-na-nowa-narracje).  Gdyby  bowiem 

wyleciały  dwa  tupolewy  –  to  prezydencką  delegację  na  nie  właśnie  by  rozdzielono,  nie 
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wykorzystując  już  jaków  (poza  „dziennikarskim”).  Część  osób  poleciałaby  pierwszym  (po 

dziennikarskim jaku – w okolicach 6 rano? 6.30?), a część drugim (ca. 7.54, jak mówił Czaban?). 

Wymagałoby to jednak bardzo subtelnej koordynacji na poziomie samego informowania o tym, co 

się  (przedziwnego,  zupełnie  nietypowego)  dzieje  na  Okęciu.  Koordynacji  tego  typu,  iż  osobom 

lecącym pierwszym tupolewem powiedziano by (mam tu na myśli  „fachowców wojskowych” od 

komunikacji),  że „następni” polecą „prezydenckim jakiem” (ewentualnie wynajętym embraerem, 

ewentualnie, że ten tupolew „wróci” po drugą część delegacji i zabierze ją następnym kursem, tylko 

zmienią  się  załogi  itp.  wersje  rozwoju  wydarzeń).  Osobom  lecącym  drugim  tupolewem  zaś 

powiedziano  by,  że  pierwsza  część  delegacji  poleciała  „prezydenckim  jakiem”  (embraerem, 

poprzednim kursem etc.). 

W  ostateczności  można  by  się  zasłaniać  „bezpieczeństwem”  (tłumaczeniem  typu:  „dostaliśmy 

wczoraj  wieczorem  ostrzeżenie  o  możliwym  ataku  terrorystycznym,  w  związku  z  tym 

wykorzystujemy tajnego tupolewa specpułku, by wprowadzić w błąd potencjalnych zamachowców, 

ale wszystko jest pod kontrolą, prosimy tylko nie zdradzać np. telefonicznie, iż lot odbywa się takim 

tajnym  statkiem  powietrznym”).  Manewr  z  kursem  tam  i  z  powrotem  tym  samym  statkiem 

powietrznym nie wchodziłby w grę, ponieważ takie działanie nie zmyliłoby „terrorystów” - prostszy 

i skuteczniejszy byłby manewr z dwoma tupolewami (jako 101-ki).

Co mogłoby być dalej? W zależności od tego, o której dokładnie by taki „tu-1” wyleciał, możliwe  

byłyby różne warianty wydarzeń. Gdyby wystartował z Okęcia niedługo po PLF  031 (koło 6-tej, 

niedługo po 6-tej), to rzecz jasna, mógłby wcześniej przylecieć na Siewiernyj... niż dziennikarski  

jak-40 i dziennikarze by go nie widzieli, choć mogliby (jak P. Wudarczyk, dowiedzieć się skądinąd o  

tym  drugim  przylocie:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-

samolot_31.html). Gdyby wystartował nieco później (między 6.30 a 7-mą), mógłby przylecieć nad 

Siewiernyj i na kręgu nadlotniskowym obserwować sytuację (o czym wspominałem już wcześniej w 

niniejszej notce), po czym zostałby odesłany do Witebska ze względu na „nielotne warunki”, a może 

nawet „katastrofę” jakiegoś małego wojskowego samolotu oraz „zamknięcie lotniska”. 

Przewiózłby ów tu-1 sporo osób, w tym akustyków prezydenckich, część ludzi mediów, rzecz jasna i 

zapewne część parlamentarzystów – z tego też powodu dzwoniono by potem z Polski do tychże osób 

na wieść o „katastrofie tupolewa”, gdyż wiedziano by (w Polsce), że miały one lecieć tupolewem 

właśnie. Jednakże te osoby (z pierwszego tupolewa) by wiedziały z kolei, iż (ich) tupolew... się wcale 

nie rozbił, bo nim przecież bezpiecznie wylądowały, ale wiedziałyby naraz, że (skoro krąży wieść o 

katastrofie  tupolewa) wyleciał  drugi,  inny tupolew i że coś się stało z tym drugim właśnie...  W 

związku z czym te osoby (z pierwszego tupolewa) odkryłyby zarazem, że... są zakładnikami wiedzy o 

samym zamachu. 
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Oczywiście w takim wypadku byłyby też dwie załogi tupolewów – jedna np. szefa eskadry (Stroiński 

i  Pietruczuk  –  obaj,  wedle  ustaleń  intheclouds,  biorący  udział  w  lotach  7  kwietnia: 

http://clouds.salon24.pl/395705,2-x-tu154-101-w-kwietniu-2010 – plus jakiś nawigator i technik 

pokładowy), zgodnie z tym planem (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-

lotu-2.html), druga zaś Protasiuka etc. (Protasiuk ze Stroińskim lecieli razem 7-go, jak wiemy). To, 

która  by  wyleciała  wcześniej,  a  która  później,  to  rzecz  jeszcze  do  zbadania  (przy  założeniu,  iż 

hipoteza  dwóch  tupolewów  w  takiej  wersji  sformułowana,  jest  w  pełni  uzasadniona),  ale 

niewykluczone,  iż  wcześniej  wyleciałaby  załoga  Protasiuka  (o  czym  poniżej  w  podrozdziale  9 

niniejszego tekstu).

Co więcej, takie rozwiązanie z dwoma bliźniaczymi, „nieodróżnialnymi” tupolewami, mimo że dość 

podejrzane dla samych wykonawców (czyli części ludzi z 36 splt), nie musiało być od razu wcale 

związane z  zamachem (choć,  nie da się wykluczyć,  że mogłoby).  Z czym wobec tego mogło się 

wiązać? Jak można by je  wtedy,  tj.  na etapie  przygotowań,  a  potem, „wdrażania”,  uzasadniać? 

Mianowicie  np.  chęcią  zapewnienia  wyższego  bezpieczeństwa  delegacji (i  samemu 

polskiemu  Prezydentowi)  w  związku  z  „zapowiadanym  atakiem  terorrystycznym”,  o  którym 

nadwiślańskie „służby” mogły wiedzieć z jakimś wyprzedzeniem. Podkreślam, z wyprzedzeniem, tj.  

niekoniecznie  9 kwietnia  2010 (w przeddzień wylotu prezydenckiej  delegacji  można by było to 

zagrożenie ogłosić). 

Technicznie nie byłoby to w ogóle skomplikowane (co więcej,  spełniałoby to wymogi nakładane 

przez  Instrukcję  HEAD,  co  do  samolotów  zastępczych 

(http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne)).  Nawet  bowiem  „komisja 

Millera” nie mogła się nadziwić osobliwościom poranka 10 Kwietnia w tej właśnie materii, takim 

choćby jak wyszykowanie jako „zastępczego” dla tupolewa – jaka-40 i to tego, który sobie wziął 

potem na wycieczkę Wosztyl:  

„Na  wyznaczony  w  rozkazie  dowódcy  JW  2139  na  10.04.2010  r.  do  przewiezienia  delegacji  

dziennikarzy samolot  Jak-40 nr  045,  36 splt  nie  wystąpił o zgodę na przelot  i  lądowanie w 

SMOLEŃSKU. Zgodnie  z  dokumentami  samolotem zapasowym  dla  Tu-154M  na  dzień 

10.04.  był samolot  Jak-40  nr  044.  Nie  istniał  żaden  plan  użycia  w  razie  

konieczności  samolotu  zapasowego  uwzględniający  znaczną  różnicę  pojemności  

pomiędzy  samolotem  Tu-154M  a  Jak-40.  Z  powodu  usterki  samolotu  Jak-40  nr  045,  

decyzją jego dowódcy, nieskonsultowaną z przełożonymi, do wykonania zaplanowanego rejsu  

został wykorzystany  samolot  o  nr  044  (samolot  zapasowy  dla  operacji  HEAD). W  rozkazie 

dziennym na 10.04.2010 r. nie została wyznaczona załoga dla samolotu zapasowego.  Należy  

również  podkreślić,  że  gdyby  nie  awaria  samolotu  Jak-40  nr  045,  to  przelot  delegacji  

dziennikarzy do SMOLEŃSKA zostałby wykonany samolotem, dla którego nie została wydana  

zgoda dyplomatyczna” (Zał. nr 2, s. 18).

http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne
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http://clouds.salon24.pl/395705,2-x-tu154-101-w-kwietniu-2010


W bumadze millerowców stwierdzono, iż „nie istniał żaden plan” awaryjny – a jeśli istniał? I to 

właśnie z bliźniaczym tupolewem, którego sprowadzono by dyskretnie od Rusków w tym właśnie 

celu? „Tutkę” 102 po jej przylocie na kilka kwietniowych dni do kraju zwyczajnie oznaczono by z  

zewnątrz jako 101-kę. Zabieg banalnie prosty do wykonania za pomocą solidnych naklejek. Próby 

generalnej dokonano by zaś, dokładnie tak jak sugeruje w swych badawczych notkach intheclouds 

(http://clouds.salon24.pl/306662,tajemnice-okecia-dwa-tu-154-7-kwietnia; 

http://clouds.salon24.pl/304662,tajemnice-lotu-7-04-2010;  http://clouds.salon24.pl/395705,2-x-

tu154-101-w-kwietniu-2010), 7 kwietnia 2010. Por. też  http://arturb.salon24.pl/317529,gdzie-sa-

samoloty-36-splt.

Wykorzystano by więc „sztuczkę z tupolewami” w celach bezpieczeństwa prezydenckiej delegacji,  

powtarzam (idąc za hipotezą), ale... w trakcie wykonywania całej operacji, czyli 10-04 okazałoby się,  

że... mimo zabezpieczeń doszło do ataku na jeden z samolotów i to po jego wylądowaniu (znów w 

celach zapewnienia bezpieczeństwa części delegacji) na zapasowym lotnisku. I wtedy zaczęłaby się 

nad  Wisłą  paniczna  jazda  polityczno-medialna  w  postaci  konstruowania  naprędce  „wariantu 

wypadkowego” oraz zamiatania całej  sprawy pod dywan, bo „łatwiej” (dla wszystkich stron, nie 

tylko  dla  gabinetu  ciemniaków,  BOR,  COP czy  36 splt,  lecz  nawet  dla  „ocalałych”  z  kancelarii 

Prezydenta  plus  Stachelski,  który  „otarł  się  o  śmierć,  miał  być  w  tym  samolocie” 

(http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html?as=7&startsz=x; 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html)  i  in.) 

byłoby pójść za (przygotowaną jako medialna oprawa zamachu) ruską narracją „wypadkową” niż 

ujawnić prawdę o tym, co się stało.  Stąd może wzięłaby się deza ze 132 ofiarami „wypadku na 

Siewiernym”  http://freeyourmind.salon24.pl/410648,medytacje-smolenskie-8-132; 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=352368).  I  być  może  historia  z  „prezydenckim  jakiem”  (10 

Kwietnia),  a  nawet  wycieki  z  instytucji  wojskowych  o  „jaku  Dowódców”,  byłyby  tylko  próbą 

„zamydlania” sprawy trzeciego samolotu, jakim by był bliźniaczy, zdublowany 101. 

Jeśliby  informację  (tę  ogłoszoną  9  kwietnia  2010)  o  potencjalnym  zamachu  terrorystycznym 

spreparowały ruskie specsłużby (w tym sensie, iż info przyszłoby „z Zachodu”, a dotyczyłoby jakichś 

„islamskich terrorystów”,  lecz  prawdziwym, choć ukrytym konstruktorem byłaby Moskwa),  to... 

Ruscy mogliby, uwaga,  pomagać Polakom w tym zabezpieczeniu się przed możliwym „islamskim 

zamachem”. Zgodziliby się na przewiezienie 102 dyskretnie i przymknęliby oko na dwa tupolewy 7 

kwietnia 2010 – wszystko odbywałoby się „pod kontrolą” i Ruscy puszczaliby oko, że rozumieją 

„polską ostrożność” antyterrorystyczną („my też tak mamy”, mówiliby). 

Dziennikarzy zatem 10 Kwietnia o świcie nie wsadzono by do tupolewa na Okęciu, by potem nie 

wypaplali,  że są dwa tupolewy,  po prostu,  tzn.  że dwa rządowe statki  powietrzne lecą pod tym 

samym burtowym oznaczeniem, a w istocie 102-ka leci jako 101. Dla dziennikarzy byłaby to, co 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=352368
http://freeyourmind.salon24.pl/410648,medytacje-smolenskie-8-132
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zrozumiałe, jazda bez trzymanki (jeśli nie jakaś wojskowa komedia), że robi się takie „podmianki” 

samolotów,  więc  na  pewno  by  długo  tajemnicy  nie  utrzymali  za  zębami  –  potem  zaś,  tj.  po  

zamachu, wiedza (nawet domyślna), iż wykorzystano dwa bliźniacze samoloty 10 Kwietnia byłaby 

już „nie do ujawnienia” ze względu na „wyższe względy” ujawniające się „w cieniu makarowa”. 

Dowódcom  z  kolei,  którzy  mieli  lecieć  jakiem-40  pilotowanym  przez  śp.  gen.  A.  Błasika 

powiedziano by w piątek (por. relacje p. E. Błasik choćby w „Liście Pasażerów”; cz. 1, 26'52'': „Mój 

mąż, nie wiem, dlaczego wszyscy o tym mówią, do ostatniej chwili chciał zabrać i polecieć jakiem  

– wszystkich Dowódców – w piątek wieczorem powiedział, że będzie na pokładzie samolotu Tu-

154  razem  ze  wszystkimi  Dowódcami”),  że  10-04  lecą  tupolewem  (aczkolwiek  ze  względów 

bezpieczeństwa rozdzieleni na dwa, z których jeden zostaje utajniony). Co by się stało z drugim 

tupolewem? Wróciłby 10 Kwietnia np. do Samary, dalej „do remontu”, a nie na Okęcie. 

Najciekawsze w tym hipotetycznym scenariuszu jest to,  że niezależnie od tego,  czy doszłoby 10 

Kwietnia do zamachu, czy nie – sprawa (tak skonstruowana) byłaby właściwie „nie do wykrycia”  

(jako programowo utajniona). Jeśliby delegacja prezydencka bezpiecznie dotarła na uroczystości, a 

potem wróciła do kraju, całą zastosowaną sztuczkę by „ukryto” jako sprawny logistyczny manewr o 

antyterrorystycznym  charakterze.  W  przypadku  jednak  zamachu,  „sztuczka  z  tupolewami” 

okazałaby  się  nie  tylko  „samobójcza”,  lecz  przede  wszystkim  „obciążająca  wszystkich”  -  wiele 

instytucji  naraz.  I  to  bardzo  obciążająca,  nie  ma  co  kryć.  Tak  więc  „w interesie”  tych  właśnie 

instytucji  byłoby potem niedopuszczenie  za  żadne  skarby do  ujawniania  prawdy.  (To cały  czas 

hipoteza, zaznaczam.)

Pozostają oczywiście znaki zapytania, mimo iż wiele spraw w tymże scenariuszu uzyskuje całkiem 

koherentne wyjaśnienie. Jedno bowiem z większych „ALE”, jakie można tej hipotezie postawić, to 

takie,  iż  –  uwaga  –  część  osób  z  listy  poległych  10  Kwietnia  leciałaby  tym  wcześniejszym 

tupolewem, a więc, że po wylądowaniu (na smoleńskim Siewiernym dużo wcześniej? w Witebsku?) 

dokonałby się jakiś „podział” (na autobusy?) i do Katynia (by oczekiwać na resztę delegacji) nie  

wszyscy by już dojechali. Gdyby do takiego podziału doszło, to znowu tłumaczyłoby to przedziwne 

zachowania różnych osób „po katastrofie” (zarówno w Katyniu, jak i w Smoleńsku).

9. „Stenogramy” ponownie

Jasne, że to wszystko (co napisałem wyżej, nawiązując do hipotezy postawionej przez intheclouds,  

hipotezy genialnej w swej prostocie logistycznej i logicznej (http://clouds.salon24.pl/395705,2-x-

tu154-101-w-kwietniu-2010)) się wydaje „absolutnie niemożliwe” i  „nierealne”,  „niewykonalne” i 

„fantastyczne”,  „łatwo  falsyfikowalne”  etc.,  przyjrzyjmy  się  jeszcze  jednak  paru  istotnym 

fragmentom  „zapisów”  (posiekanych  przez  ruskich  montażystów).  Przede  wszystkim,  jak  już 

http://clouds.salon24.pl/395705,2-x-tu154-101-w-kwietniu-2010
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wspominałem,  sam  czas jest  wyjątkowo  zaburzony  w  „stenogramach”.  Trzymając  się  oficjalnej 

moskiewsko-warszawskiej narracji, to załoga „prezydenckiego tupolewa”, wyleciawszy w okolicach 

wpół  do  ósmej,  czyli  bite  2  godziny  po  jaku-40,  nie  dziwiłaby  się  przecież,  zadając  pytania  w 

postaci:  „A wyście wylądowali już?”  (stawiając to pytanie o godz. 8.25, a więc TRZY godziny po 

wylocie jaka-40). Minutę później (wg CVR-3) zresztą Protasiuk pyta Grzywnę: „Ale oni wiszą, 

czy nie?” (8:26). Zakładając bowiem nawet ze sporą nawiązką, że przelot Wosztylowców z EPWA 

do XUBS zająłby dwie godziny, to czy mieliby jeszcze jakiem-40 przez następną godzinę krążyć nad 

ruskim lotniskiem?

Parę minut później Protasiuk chce się dowiedzieć za pośrednictwem Grzywny (komunikującego się 

z Wosztylowcami) właśnie od załogi PLF 013 (8:29): „czy Rosjanie przylecieli już”. Tym samym 

znowu pojawia się  pytanie:  jak  to  JUŻ,  skoro ma to  być przecież  godz.  8:29 pol.  czasu,  czyli, 

trzymając  się  „planu  Stroińskiego”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-

lotu-2.html), sam tupolew powinien już być po przekroczeniu ASKIL nad północnym smoleńskim 

lotniskiem, a zatem sama załoga mogłaby rzucić okiem na to, jak się sprawy mają. Pomijam to, że  

pewnie  ił-76  miał  „planowo”  przyziemiać  niedługo  po  jaku-40,  by  „rozstawić  kolumnę”  i 

„przygotować  zabezpieczenie”.  Poza  tym,  jeśli  przylot  Prezydenta  na  smoleńskie  lotnisko 

planowano na 8.30 (co byłoby zupełnie oczywiste nawet przy wylocie tupolewa z EPWA o ca. 7.30), 

to Ruscy już dawno powinni by być na lotnisku ze swą „kolumną” z iła.  

Na tym nie koniec. Jesteśmy cały czas w „kokpicie tupolewa”: o godz. 8:25 kończy się rozmowa 

Grzywny z Wosztylowcami na temat lądowania tych ostatnich, zaś o 8:27 na sugestię Protasiuka, by 

drugi pilot dowiedział się o grubość chmur nad Siewiernym, ten ostatni odpowiada: „A nie wiem, 

czy oni będą ten, czy oni jeszcze będą. Dobra przejdę”. To jest przecież wymiana zdań 

(jeśli trzymamy się parametrów czasowych „stenogramów”) zaledwie DWIE MINUTY PO ostatnim 

radiowym POŁĄCZENIU załóg! Jaki sens miałoby więc zastanawianie się na głos „czy oni jeszcze 

będą”? Cóż ci „oni” przez dwie minuty mieliby zrobić – wyjść wszyscy z jaka? Wyłączyć radiostację?  

Wyjechać z lotniska? Odlecieć gdzieś? Wyglądałoby więc na to, że akurat ten komunikat Grzywny 

jest z „innego czasu” – z innej zupełnie chwili lotu. Z kolei stewardessa (CVR-3, s. 34) mówi o 8:17: 

„Pokład  mam  przygotowany”,  po  czym  o  8:35,  a  więc  prawie  20  minut  później  (!),  znów: 

„Dowódco pokład gotowy do lądowania” (s. 76).

Czy możemy wobec tego absolutnie  wykluczyć,  iż  Protasiuk,  Grzywna etc.  tupolewem wylecieli  

wcześniej niż  się  oficjalnie  mówi?  Zajrzyjmy  może  z  takim  nastawieniem  do  zeznań  okęckich 

świadków.

CVR-1: http://naszdziennik.pl/tu154m.pdf 

CVR-2: http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf 
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CVR-3: http://naszdziennik.pl/pdf/ies.pdf 

http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html 

http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120124&typ=po&id=po05.txt (rozmowa  ze  Stroińskim  nt.  „metody 

odsłuchu” CVR-1)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120123&typ=po&id=po17.txt (P.  Falkowski  o  różnicach  w 

„stenogramach”)

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/pilot-tu-154-ktory-rozpoznal-glosy-zalogi-podpisal_141451.html 

10. Świadkowie wylotów 10-04

  

T.  Szczegielniak,  jedyny okęcki świadek, jakiego udało się na przestrzeni  dwóch lat  przesłuchać 

Zespołowi Macierewicza, tak jakby innych osób na warszawskim lotnisku do przepytania już nie 

było, ma drobne problemy z podaniem precyzyjnej chwili odlotu tupolewa: a to 7.17, a to 7-ma, a to 

7.23 (http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2). Ma również drobne problemy z 

podaniem dokładnej godziny swego przybycia na Okęcie: a to „po piątej”,  a to „między piątą a  

szóstą”.  Te  problemy  są  o  tyle  zrozumiałe,  że  (co  gorsza)  Szczegielniak  nie  jest  w  stanie  nic 

powiedzieć nawet na temat odlotów dziennikarzy, przesiadania się ich do drugiego jaka-40, jak i  

rozruchu silników tupolewa, a przecież,  przybywszy po piątej,  powinien był to chyba zauważyć,  

mimo swej krzątaniny w terminalu. 

Natomiast  nie  ma  Szczegielniak  żadnych  problemów  z  zapewnieniem,  że  widział  „wszystkich 

wsiadających  do  tupolewa”,  „wszystkie  osoby,  które  leciały”:  „I  tak  widziałem  praktycznie  

wszystkie osoby, które... które tym samolotem leciały, jak wchodziły na... na terminal... yyy... na 

ten...  i  szły  do  samolotu”-  aczkolwiek  dodaje  też  po  chwili:  „nie  wszystkie  osoby,  które 

wsiadały do samolotu, obserwowałem, bo, no mieliśmy określone obowiązki yyy... podczas  

yyy...  mmm... tego pobytu na lotnisku, więc  trudno było każdą osobę, która wsiada do  

samolotu,  obserwować,  widzieć”.  Z  tego  zestawienia  fragmentów  zeznań  trudno  więc 

wywnioskować, czy Szczegielniak widział wszystkich, których widział (i ich uważa za wszystkich, co 

lecieli),  czy  też  wszyscy,  których  widział  Szczegielniak,  to  byli  „wszyscy  wsiadający”  do  tego 

tupolewa,  którego Szczegielniak widział  (i  na tej  podstawie  zapewnia on,  że widział  wszystkich 

odlatujących). 

Tak czy tak świadek „widział wszystkich”, ale „nie każdą osobę widział”. Był po piątej, lecz roszad z  

jakami  ani  grzejącego  silniki  tupolewa,  nie  zauważył.  Twierdzi,  że  nie  miał  kontaktu  z  załogą 

tupolewa, zaś wysiadających z aut „prezydenckich” obserwował z oddali, więc, co pewne, nie miał 

styczności też z Prezydencką Parą - aczkolwiek dodaje, że wraz z innymi osobami krzątającymi się 

przed  odlotem:  „Musieliśmy  te  materiały  jakby  posortować,  podzielić  bezpośrednio,  dać 
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również identyfikatory, ponieważ to było dziewięćdziesiąt parę osób” (co by znaczyło, 

iż wlicza także załogę i Parę Prezydencką z towarzyszącymi jej borowcami, no bo kogo w ramach  

tych „dziewięćdziesięciu paru osób”?). 

Można  by  spytać:  to  gdzie  „praktycznie”  Szczegielniak  się  krzątał  (zwłaszcza  że  wspomina  w 

pewnym  momencie,  jak  pamiętamy:  „cały  czas  byłem  wtedy  w  tym  hanga...  w  termin...  na  

terminalu”) (http://clouds.salon24.pl/399036,byl-sobie-hangar-tajemnicze-okecie-2010)? 

Co też ciekawe, drugi naoczny świadek okęcki, a były doradca Prezydenta, A. Klarkowski, opowiada 

nie tylko o terminalu: „Gdy wchodziłem do dworca lotniczego, był tam taki niesamowity tłok, że  

ludzie odpowiedzialni za kontrolę pasażerów błyskawicznie ich odprawiali. Pamiętam, jak hala 

odlotów zapełniała się tłumem ludzi. Duchowieństwo wszystkich ordynariatów polowych,  

generalicja w mundurach reprezentacyjnych, pozostali goście również w odświętnych strojach.  

Czułem się trochę wyobcowany, ponieważ byłem jedyną osobą, która nie leciała, nie licząc osób  

odpowiedzialnych  za  organizację,  tych,  które  m.in.  wręczały  baretki” 

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110323&typ=po&id=po07.txt).  Hangar,  terminal, 

hala odlotów, co jeszcze? To już kwestie do wyjaśnienia w ramach dalszych przesłuchań nie tylko 

tych urzędników państwowych (może na międzynarodowym procesie usłyszymy ich ponownie wraz 

z M. Grodzkim, M. Martynowskim i innymi „świadkami z Okęcia”?).

Nie  lepiej  więc  (aniżeli  u  Szczegielniaka)  wygląda  sytuacja  z  Klarkowskim 

(http://freeyourmind.salon24.pl/397440,tajemnice-okecia).  Miał  przybyć  o  6.10  na  Okęcie 

http://freeyourmind.salon24.pl/397440,tajemnice-okecia
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(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110323&typ=po&id=po07.txt),  czyli  skądś 

wiedział (w przeciwieństwie do cytowanego wcześniej Świądra i innych osób), iż odlotu tupolewa o 

5-tej nie ma, lecz nie podaje, skąd to wiedział. Może od Sasina? Ten wprawdzie o tym, co się działo 

na  warszawskim  lotnisku,  nic nie  wiedział  (jak  zapewniał  podczas  posiedzenia  ZP),  ale  to,  że 

„prezydencki”  samolot  nie  leci  o  5-tej  ani  o  np.  6.30 

(http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html),  raczej 

wiedział. To musiał wiedzieć, skoro (jak opowiada autorkom książki „Mgła”) będąc w Smoleńsku 

rano 10 Kwietnia wybrał się nie na Siewiernyj, na którym był Ruskom wraz z M. Wierzchowskim i 

A. Kwiatkowskim zgłoszony (wg relacji Szczegielniaka), by czekać na prezydencką delegację, tylko 

na  blisko  godzinną  wycieczkę  po  mieście,  by  zwiedzić  „centrum,  sobór  i  mury  obronne”,  nim 

przybył do Katynia („Mgła”, s. 39). 

Klarkowski widział wszystkich, tak jak Szczegielniak, a „z blisko 39 osobami rozmawiał”, choć na 

pytanie, o której przyjechał Błasik, już nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć: „Dokładnie nie  

pamiętam, ale wydaje mi się, że kiedy przyjechałem na dworzec lotniczy, to już na miejscu była  

cała  generalicja.  Mogli  przyjechać już  dużo  wcześniej.”  I  dodaje: „Poza tym ten dworzec  ma 

specyficzną strukturę - żeby wszyscy mogli się w nim pomieścić, musieli się polokować w różnych  

salonikach. Chciałem porozmawiać chwilę z Krzysztofem Putrą i zorientowałem się, że wszyscy  

marszałkowie byli  w saloniku na górze.  Generalicja natomiast była w innym miejscu.  

Tam  cały czas była rotacja, różne osoby zmieniały swoje miejsca, chciały ze sobą  

porozmawiać, ktoś kogoś spotkał po wielu latach, więc ruch, proszę sobie wyobrazić, był  

bardzo  duży.  Ja  również  chciałem  porozmawiać  ze  swoimi  znajomymi,  nie  miałem 

możliwości spotkać wszystkich, a tym bardziej słyszeć każdej rozmowy.”

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110323&typ=po&id=po07.txt 

Klarkowski  ponadto  nie widział  Sasina  na  Okęciu,  jak  zapewniał  w  wywiadzie  dla  TV  Trwam 

(wspominając zdumienie 10 Kwietnia tym, iż główny prezydencki akustyk figuruje na liście ofiar 

katastrofy, skoro nie leciał z Okęcia) w lutym 2011. Nie widział też roszad z jakami. Widzieć miał 

Protasiuka i  Błasika przed odlotem, aczkolwiek nie wspomina,  że widział śp.  min. W. Stasiaka,  

który (wg Szczegielniaka) jako ostatni (przed Parą Prezydencką) miał wsiadać na pokład tupolewa. 

Klarkowski,  co  także  bardzo  ciekawe,  miał  mieć  przez  chwilę  rozetkę,  którą  (znów  wg 

Szczegielniaka) wpinano tylko odlatującym, ale przekazał ją śp. min. M. Handzlikowi: „złapał mnie 

za klapy płaszcza... zerwał, więc wyrwał mi rozetkę: słuchaj, właśnie ja tutaj nie zdążyłem, nie  

mam rozetki, a muszę mieć rozetkę, tobie tutaj niepotrzebna, oddaj mi swoją rozetkę, przypnij  

mi, bo chcę jechać do Smoleńska właśnie, tak jak wszyscy właśnie z tą rozetką. I właśnie oddałem  

mu swoją rozetkę,  którą miałem. Zabrał  właśnie,  ucieszył  się.  No i  zaczęliśmy właśnie  luźne  

rozmowy,  czekając  na  pana  Prezydenta”  (http://freeyourmind.salon24.pl/397440,tajemnice-

okecia). 

http://freeyourmind.salon24.pl/397440,tajemnice-okecia
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Niestety,  ZP nie  przeprowadził  ani  konfrontacji  Klarkowskiego i  Szczegielniaka,  ale  nawet  tego 

pierwszego nie przesłuchał, tymczasem byłoby o co pytać. Klarkowski wszak twierdzi, że stojąc przy 

schodkach  i  czekając  na  Prezydenta,  odbywał  przeróżne  pogawędki  lub  też  przysłuchiwał  się 

rozmowom Błasika i Handzlika, a nawet... rozmawiał z samym Prezydentem, choć krótko:  „Pan 

prezydent  wraz  z  ochroną  przyjechał  w  ostatniej  chwili  i  zamieniliśmy  właściwie  jakieś  

zdawkowe  zdania.  Miałem  takie  wrażenie,  że  wicemarszałek  Jerzy  Szmajdziński  czekał  w  

saloniku  do  ostatniej  chwili  na  prezydenta.  On  jako  jeden  z  ostatnich  wszedł  do  samolotu”  

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110323&typ=po&id=po07.txt).

Klarkowski przez blisko kwadrans do czasu przybycia Prezydenta konwersował i przysłuchiwał się 

wojskowo-lotniczo-inwestycyjnym rozmowom obok trapu, przy czym, tu uwaga, stał bardzo blisko 

swych  interlokutorów,  bo  już od  dłuższego  czasu  pracowały  silniki  mającej  odlecieć 

maszyny, jak wynika z jego relacji. Prowadzący program TV Trwam wszak pyta: „Panie Andrzeju,  

stoi pan z min. Handzlikiem, obok gen. Błasik – w jakiej odległości?” - na co Klarkowski: 

„...No sądzę, że to była odległość pół metra. Po prostu. Proszę pamiętać, że ten samolot jest  

bardzo głośny – ten Tu – tak, że, jeżeli się rozmawia, to trzeba być obok siebie, bo  

silniki, no, jednak są tak hałaśliwe, że, żeby prowadzić rozmowę, to trzeba być, no,  

blisko, obok siebie.  Tak, że  ja miałem, powiedziałbym, no, bezpośredni  kontakt  (śmiech) z  

tymi osobami, tak, że, no, w związku z tym, no, jak mówię, no, gdybym zauważył, że ktokolwiek,  

no,  nie wiem, no...  wykazuje jakieś objawy, no,  nie  wiem, zaniepokojenia,  czy po prostu,  no,  

niezborności  funkcjonowania,  czy,  czy,  broń  Boże,  jest  pod  wpływem  jakiejśtam...  czego-,  

czegokolwiek..., to po prostu... bym to odczuł, widział, no” („Polski Punkt Widzenia”, 28-02-2011, 

cz. 1, 12'58''; por. też http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110301&typ=po&id=po06.txt; 

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/maria-kaczynska-byla-usmiechnieta-jak-wygladala-

prezydencka-para-tuz-przed-wylotem_174010.html).

Natomiast  w  millerowcowym  Załączniku  4  możemy  przeczytać,  iż  załoga  uruchomiła  silniki 

tupolewa  dopiero  po  wejściu  Prezydenta  na  pokład,  tj.  o  7.14  (http://mswia.datacenter-

poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf,  s.  13):  „Przed  godz.  

05.00  (UTC – przyp.  F.Y.M.) w  samolocie  zajęli  miejsca  ostatni  pasażerowie,  a po przybyciu 

Prezydenta RP meldunek o gotowości załogi i sprawności samolotu do wylotu złożył Dowódca Sił  

Powietrznych.  Po  zajęciu  miejsca  w samolocie  przez  Prezydenta  RP  o godz.  05.14  załoga 

zaczęła uruchamiać silniki, o godz. 05.16 sprawdziła sterowanie (wg oświadczeń personelu 

technicznego nie zgłosiła uwag do jego funkcjonowania) i o godz. 05.17 rozpoczęła kołowanie na 

drogę  startową.  Załoga  nie  zgłosiła  żadnych  nieprawidłowości  w  trakcie  kołowania.  Start 

samolotu nastąpił o godz. 05.27.”  

Pewne, że Klarkowski nie mógł w lutym 2011 znać treści Zał. 4, bo ten dokument jeszcze wtedy nie 
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http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/maria-kaczynska-byla-usmiechnieta-jak-wygladala-prezydencka-para-tuz-przed-wylotem_174010.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/maria-kaczynska-byla-usmiechnieta-jak-wygladala-prezydencka-para-tuz-przed-wylotem_174010.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110301&typ=po&id=po06.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110323&typ=po&id=po07.txt


istniał,  zaś  „komisja  Millera”,  lepiąc  swój  Załącznik  w  następnych  miesiącach,  mimo  że 

skrupulatnie odnotowywała relacje ludzi z 36 splt i BOR, to chyba nie wsłuchała się w zeznania tego 

okęckiego świadka, rekonstruując „uruchamianie silników tupolewa” 10-04. 

 

Najdalej jednak – choć niestety także nie udało się go do tej pory przesłuchać Zespołowi – zaszedł 

kolejny świadek, który „wszystkich wylatujących widział”, wspomniany Martynowski z kancelarii 

Prezydenta, skoro nie tylko dotarł osobiście na pokład tupolewa, ale nawet przycupnął na jednym z 

foteli (mimo iż statek powietrzny miał być, jak wiemy choćby z relacji Szczegielniaka, zapchany po 

brzegi:  „samolot  był  wypełniony  yyy...  praktycznie  do  ostatniego  miejsca” - 

(http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2,  więc  mógłby  Martynowski  zająć 

komuś  miejsce)).  W  kilkuminutowej  relacji  nagranej  dla  Portalu  Smoleńsk  (dostępnej  na  YT), 

świadek ów opowiada, jak dzielił go włos od chwili wylotu tupolewem (od 1'50''):

„Byłem w hotelu na miejscu po te Rodziny  (Katyńskie – przyp. F.Y.M.)  o godzinie 5.30-5.40... I  

później  pojechaliśmy  razem wspólnie  już  busem...  na  lotnisko  Okęcie.  (...)  Nie  pamiętam już  

dokładnie  (kto  był  przewożony  –  przyp.  F.Y.M.)  natomiast  z  Hotelu  Belweder  

(http://www.prezydent.pl/bip/majatek-kancelarii/zespol-rezydencji-belweder-i-hotel-belweder/) 

była to na pewno p.  Anna Walentynowicz,  (...),  p.  Leszek Solski,  p.  Wojciech Seweryn, yyy...  

Natomiast z Hotelu Ibis (http://www.ibishotel.com/pl/booking/hotels-list.shtml) były to 4 osoby 

– w tej chwili akurat nie pamiętam (uśmiech). (...) 

http://www.ibishotel.com/pl/booking/hotels-list.shtml
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Na lotnisku jeszcze nam zostało trochę czasu – każdy z nas jak mógł tak pomagał. Przynosił  

herbatę ciepłą, kawę, jakieś cia... ciastka. W ten sposób staraliśmy się umilić państwu, którzy  

czekali na odlot i na Prezydenta. Natomiast później już o godzinie...  prze-, przed siódmą ja 

osobiście odprowadzałem jedną z tych osób do samolotu, dlatego że sama by sobie nie poradziła  

(przed siódmą, skoro o 7-mej już wszyscy siedzieć mieli na miejscach? - przyp. F.Y.M.).

Wszedłem do samolotu. Zaczęli później wchodzić wszyscy do tego samolotu, stąd,  

żeby się nie przeciskać, usiadłem na miejscu. Usiadłem na miejscu i czekałem aż wszyscy  

wejdą, no, pamiętam tą – tę godzinę, bo spojrzałem na zegarek, była to godzina 7.02, yyy..., a z  

tego, co ustalaliśmy, o godzinie 7-mej miał samolot już wyruszyć do Smoleńska, stąd dokładnie  

pamiętam  tą  godzinę.  Wówczas  jak  zobaczyłem  7.02,  zacząłem  już  właściwie  troszeczkę  

panikować. Mówię: już, już muszę na siłę wyjść, bo wiem, że, wiedziałem, że jeżeli Prezydent już  

przyjechał w tym momencie,  to zaraz samolot odleci,  bez względu na to,  czy ja będę tam w  

środku, czy, czy nie będę. Dlatego tą, tą godzinę szczególnie pamiętam. (...) W granicach 7.10-7.15  

(przybył samochód z Prezydentem – przyp. F.Y.M.) już n-nie patrzyłem na zegarek, ale  jeszcze 

rozmawialiśmy  yyy...  na  samym  lotnisku  z  p.  min.  Stasiakiem,  który  czekał  

właśnie na... Prezydenta przed samolotem (to trochę inaczej niż u Klarkowskiego – przyp. 

F.Y.M.). (...) 

Oczywiście p. Prezydentowa Maria Kaczyńska  (towarzyszyła Prezydentowi podczas wsiadania – 

przyp.  F.Y.M.)  i wtedy pan... doradca, doradca Prezydenta p. Klarkowski odprowadził już do  

samych drzwi, do sam..., do samych yyy... schodków Parę Prezydencką i wówczas czekaliśmy  

tylko do samego odlotu. (Na pytanie o obecność Błasika i Protasiuka przy wejściu do samolotu MM 

odpowiada zupełnie zaskakująco – przyp. F.Y.M.) Tego niestety, niestety nie widziałem, bo byłem 

za daleko, gdzieś w odległości 200 metrów... czyli od, od saloniku, gdzie, gdzie wchodzą...  

yyy...  goście – tak że  postaci z tej odległości nie mogłem o-odróżnić.  (...) Właściwie w 

saloniku czeka-,  czekaliśmy – jeszcze kolega nasz zrobił  ostatnie dwa zdjęcia przed wylotem,  

które w Internecie teraz krążą. Czekaliśmy aż odlecą. 

Wówczas  udaliśmy  się  już  każdy  w  swoją  stronę.  Ja  wtedy  yyy...  udałem  się  na  dworzec  

zachodni, z którego odjeżdża-, odjeżdżałem autobusem. Dopiero w autobusie się dowiedziałem, co  

się  stało  –  o  godzinie  9-tej  (o  9-tej  podawano,  co  się  stało?  -  przyp.  F.Y.M.).  (...)  Tak,  tak,  

widziałem  (jak tupolew startował i  odleciał – przyp. F.Y.M.),  bo czekaliśmy do samego końca.  

Jeszcze, jeszcze machaliśmy rękoma. Wiedzieliśmy, że pewnie nikt nam nie, nie... nie odmach-,  

nie odmachnie  (uśmiech),  nie,  przepraszam za zająknięcie się - yyy...  na pewno nikt nam nie  

będzie yyy... machał, natomiast, no, my postanowiliśmy w ten sposób zareagować. (...)

Nie, nie, tam media w ogóle nie były wpuszczane – tak że mediów nie było (to dziennikarze nie 



odlatywali tamtego ranka? - przyp. F.Y.M.)” 

Jak nietrudno się domyśleć z tej lakonicznej opowieści, Martynowski (dalej jako MM) przybywszy 

po  delegatów  do  hotelu  o  5.30-5.40  też  wiedział  (jak  Klarkowski,  a  w  przeciwieństwie  do 

dziennikarzy i innych osób), iż „prezydencki tupolew” nie odlatuje o 5-tej ani o 6.30 (w przypadku 

tej ostatniej pory wylotu musiałby wziąć na pewno większy zapas czasu). Jednakże z wypowiedzi 

MM  wynika  też,  że  bus  spod  hoteli  (mimo  iż  zabierano  osoby  w  podeszłym  wieku  i  wolno 

poruszające się przecież) przybył na warszawskie lotnisko dużo  przed siódmą, była wszak jeszcze 

okazja do przynoszenia „herbaty ciepłej i ciastek”, a potem spokojnie odprowadzano przedstawicieli 

Rodzin Katyńskich do samolotu. 

MM zapamiętał szczególnie, bo wielokrotnie to powtarza, „tę godzinę 7.02” (moglibyśmy ją nazwać 

godziną  Martynowskiego,  na  cześć  tego  jedynego  urzędnika  państwowego,  który  wtedy  jeszcze 

ekskluzywnie  był...  na  pokładzie  „prezydenckiego  tupolewa”),  tym  niemniej,  co  równie 

zastanawiające, w dość szybkim tempie z pokładu Tu-154M znalazł się (bez oglądania za siebie) 200 

metrów od samolotu, tak że nie był już w stanie rozpoznać wszystkich osób stojących przy trapie.  

Na  szczęście  rozpoznał  Klarkowskiego  oraz  Parę  Prezydencką  w  przeciwieństwie  do  Błasika  i 

Protasiuka. Tych ostatnich jednak, jak wiemy, rozpoznał na szczęście Klarkowski, więc zeznania 

pięknie się zazębiają.

Wróćmy jednak jeszcze ze świadkiem MM (z saloniku i  terminalu,  z  których oglądał odlot)  na 

pokład tupolewa. MM wchodzi „przed siódmą”, a po nim dopiero wchodzą „wszyscy”, których on, 

usiadłszy sobie, przeczekuje, by się nie przeciskać przez tychże wchodzących. Jest godz.  7.02, a 

mimo że MM świetnie wie, iż na 7-mą zaplanowano odlot, a w związku z tym jest ewidentnie  po 

czasie i MM może zaraz polecieć wraz z delegacją, gdy nadjedzie Prezydent (a ten ponoć już nawet 

nadjechał), bo wtedy nie wolno już wysiąść z rządowego statku powietrznego – MM sobie spokojnie 

siada i przeczekuje. MM siada, przeczekuje, tak jakby nie chodziło o międzynarodowy wylot albo... 

jakby od tej „siódmej dwie” było jeszcze sporo czasu do faktycznej godziny wylotu (tylko skąd by to  

MM wiedział?). 

Oczywiście za chwilę MM „troszeczkę spanikuje”. Spanikuje podejrzewam tak, jak osoba, która na 

dworcu kolejowym wniosła  komuś bagaże do przedziału i  obawia się,  słysząc  gwizdek i  okrzyk 

konduktora za oknami, że pociąg zaraz wraz z nią ruszy i odjedzie, nim zdąży ona zeskoczyć na  

peron.  Ale  czy  na  Okęciu  wtedy,  tzn.  o  „siódmej  dwie”  w  sobotę,  jest  jakikolwiek  powód  do 

panikowania „troszeczkę”? Czy czasem nie krąży „po płycie lotniska” wiadomość, że tym samolotem 

10 Kwietnia  nie  leci  Prezydent,  tylko...  „prezydenckim jakiem” albo że  wylot  zostanie  znacznie 

opóźniony? Jeżeli zaś znacznie opóźniono by wylot (vide „godzina Czabana”), to załoga  musiałaby 

sporządzić również nowy „plan lotu”, gdyż poprzedni zostałby unieważniony. Chyba że... świadkowi 

MM dobrze zapamiętała się godzina, tylko jedna ze wskazówek, ta dłuższa, nieco się przesunęła w 



pamięci z biegiem czasu (może podobnie i Klarkowskiemu, co po powrocie z lotniska położył się 

spać,  a  może  i  Szczegielniakowi)?  I  była  to  godzina  np.  6.02,  gdy  MM  „zasiadł  w  fotelu  na 

pokładzie tupolewa”, a, że tak powiem, z biegiem lat zrobiła się z niej „siódma dwie”. No ale to by 

była wtedy już zupełnie inna smoleńska historia.

W filmie „W milczeniu” (0'36'') mąż śp. K. Doraczyńskiej p. K. Wasita opowiada:  „Przyjechałem 

około pierwszej w nocy – Kasia była na nogach. Zrobiłem jej kanapki... (długie milczenie – przyp. 

F.Y.M.) I pojechała.” W książce J. Andrzejczaka („96 końców świata”) czytamy: „Wróciłem o 1.00 

w  nocy  z  koncertu  w  Bytomiu  -  wspomina  ich  ostatnie  wspólne  godziny  jej  mąż,  Krzysztof  

Wasita. - Wstaliśmy o 3.30, zrobiłem Kasi kanapki. Powiedziała:"Krzyniu zobacz, czy przyjechał  

już po mnie samochód". Samochód przyjechał o 4.00” (s. 44). 

Czy K. Doraczyńska wyjeżdżałaby nocą na lotnisko, gdyby wylot „prezydenckiego tupolewa” miał 

być  o  7-mej  lub  jeszcze  później?  W  filmie  „Smoleński  lot”  zaś,  jak  już  przypominałem  p.  J. 

Przewoźnik mówi:  „Andrzej przed godziną siódmą wychodził (...) wyjeżdżał na lotnisko”. Czy K. 

Doraczyńska i A. Przewoźnik nie mieli lecieć tym samym „prezydenckim tupolewem”?  (Por. 

też http://zestawienia.salon24.pl/345471,34-czlonkowie-delegacji-jak-znalezli-sie-na-okeciu). 

11. Wokół „sztuczki z tupolewami”

Załóżmy teraz (w ramach hipotezy postawionej przez intheclouds), że pierwszy tupolew wyleciałby 

z Okęcia o ca.  6.30 (zgodnie z pierwotnym planem), natomiast oficjalna narracja dotyczyłaby, z 

oczywistych „powypadkowych względów”, tylko tego drugiego (start ca. 7.15-7.30). Co uzyskujemy 

w  ten  sposób?  Otóż,  trzymając  się,  zgłoszonego  clarisem  w  marcu  2010,  „planu  Stroińskiego” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html),  który  w  tej  sytuacji 

podaje  nam  informacje  na  patelni,  mamy  następujące  dane:  punkt  RUDKA  (czyli  granica  z 

Białoruską  SSR)  przekraczany  jest  o  6.52,  ASKIL  (czyli  granica  białorusko-ruska)  o  7.28,  w 

okolicach XUBS taki tupolew byłby o 7.35 i mógłby, tak jak już to wcześniej pisałem, pozostawać 

na 500 metrach, nie tylko z powodu „niskich chmur”, tj. „złowieszczej mgły” rozciągającej się nad 

Siewiernym, ale i np. gwałtownych manewrów iła-76 (lub obecności innych statków powietrznych 

przebywających w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem, których zadaniem – w ramach operacji 

Smoleńsk  –  byłoby  niedopuszczenie  do  podejścia  do  lądowania  tego  polskiego  samolotu). 

Korespondencję  z  załogą  prowadziłaby  oczywiście  inna  wieża  (być  może  zachodnia  po  prostu 

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy),  kierując 

„prezydenckiego tupolewa” (po jakimś czasie „wiszenia”) na zapasowe lotnisko.  

W takiej sytuacji zdziwienie załogi tupolewa tym, że Wosztylowcy „już wylądowali” i dopytywanie 

czy Ruscy iłem-76 „już wylądowali” wyglądałoby zupełnie naturalnie. Zwróćmy uwagę na (ucięte 

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://zestawienia.salon24.pl/345471,34-czlonkowie-delegacji-jak-znalezli-sie-na-okeciu


pod względem czasowym, bo zaczynające się dopiero od godz.  6.38) „stenogramy” komunikacji  

szympansów, z których wynika, że  „Korsaż” nie wie, co się na Okęciu nad ranem dzieje, 

ale jakby  wie,  że właśnie o 6.30 coś miało wylecieć.  Zapamiętajmy dobrze ten szczegół. 

Plusnin  zresztą  mówi  jakiemuś  „operacyjnemu  majorowi  Kurtińcowi”,  cepowi  z  „Logiki”,  że  w 

ruskiej  „centrali”  (chodzi  tu pewnie  o  „Управление воздушным движением” (УВД);  „Główne 

Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym”, jak to przetłumaczono w „stenogramach” millerowców 

(http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-

_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf,  s.  132)):  „powinni  wiedzieć:  wyleciał  –  nie 

wyleciał”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html; czas 

wprowadziłem warszawski, przypominam):

06:39:10  РП Добрый  день,  подполковник  Плюснин,  Смоленск./Dzień  dobry, 

podpułkownik Plusnin, Smoleńsk.

06:39:13 ОД Добрый./Dobry.

06:39:14  РП Подскажите,  у  вас  насчет  поляков  никакой  информации  нет,  

да?/Powiedzcie, u was na temat Polaków nie ma jakiejś informacji, co?

06:39:17  ОД Ну, вот то,  что вчера раскопали только и (нрзб)./No, ot co, że dopiero 

wczoraj rozeznaliśmy się i (niezr.)...

06:39:19 РП Ага./Aha.

06:39:20  РП А вот такой телефончик запишите: 231-56-93,  это главный центр УВД,  

там, наверное, должны знать, вылетел, не вылетел./ A o, taki telefonik zapiszcie 231-

56-93,  to  główne  centrum  UWD,  tam  pewnie  powinni  wiedzieć,  wyleciał,  nie  

wyleciał.

06:39:33  ОД А,  ну  в  главном  я  уточню,  так  хорошо./A, no,  ja  przede  wszystkim 

upewnię się, więc dobrze.

06:39:36 РП И позвоните сюда./I zadzwońcie tu.

(por.  też  http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-

_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf, od s. 131, gdzie jest więcej „odsłuchanych” fragmentów)

Szympansy zatem (jakby) nie wiedzą, czy coś z Okęcia wyleciało i dopiero po chwili dowiadują się, 

że do ASKIL zbliża się już PLF 031 Wosztylowców, który,  jak pisałem wyżej (por.  „Osobliwości 

wlotu jaka-40”), mimo iż zgłasza się moskiewskiej kontroli obszaru, swój komunikat przekazuje na 

częstotliwości  „Korsaża”  i  (jako  wojskowy  samolot  NATO  przecież)  dostaje  się  do  ruskiej  

przestrzeni powietrznej z pominięciem zgody Moskwy. 

I  co  się  dzieje  teraz  dalej,  wracając  do  tej  zacytowanej  rozmowy  Plusnina  z  „Logiką”,  bo  ów 

„operacyjny Kurtiniec” oddzwania zaraz:

06:42:06 РП Подполковник Плюснин./ Podpułkownik Plusnin.
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06:42:07 ОД Майор Куртинец./Major Kurtiniec.

06:42:08 РП Да./Tak.

06:42:09 ОД Значит, пока не вылетали./Znaczy, na razie nie wylecieli.

06:42:10 РП А, не вылетали еще?/A, nie wylecieli jeszcze?

06:42:11  ОД Да,  но  как  будет  вылет,  мне  подскажут.  Я  вам  позвоню./Tak,  ale  jak 

nastąpi wylot, powiadomią mnie. Zadzwonię do was.

Plusnin mówi do kogoś (ozn. jako A), że ma tylko dane dotyczące przylotu ruskiego iła-76 (który 

wnet zacznie się zgłaszać za pomocą radia):

06:46:09 РП Так, пока информация, что только Ил летит. Другой информации нет. Где-

то минут 20 десятого./Tak, na razie informacja, że tylko Ił leci. Innych informacji  

nie ma. Gdzieś około dziewiątej dwadzieścia (czyli 7.20 pol. czasu – przyp. F.Y.M.). 

Po chwili zaś Plusnin odkrywa, że coś jest nie tak, mówiąc do „Nataszy”:

06:49:18 РП Ну я попросил это (нрзб) оперативного «Логики» по одному телефону выйти  

московскому. Он вышел, говорит: «Пока не вылетал», а там правда – неправда./  No, 

poprosiłem  go  (niezr.)  operacyjnego  „Logiki”  ,  żeby  zatelefonował  do  Moskwy.  

Zadzwonił, powiada: „Na razie nie wyleciał”, a tam prawda-nieprawda.

I zaraz w innej rozmowie:

06:50:52 РП Николай Евгеньевич, «Логика» обманула. Тут по наземной прошло, что в 55 

минут АСКИЛ проходит. Нормально, нормально./ Mikołaju Jewgieniewiczu, „Logika” 

oszukała, tu przez telefon przyszło, że o [8.]55 ASKIL przechodzi. Normalnie, jak  

zwykle.

Szympansy (jeśli wierzyć tym zapisom, podkreślam) nie wiedzą więc zrazu, czy cokolwiek z EPWA 

wyleciało  i  kieruje  się  na  Smoleńsk,  choć  po  chwili  się  dowiadują,  że  jak  najbardziej  musiało 

wylecieć,  skoro zbliża się  PLF 031 – Plusnin zaś odkrywa, że panuje „informacyjny chaos” i  że 

„Logika”  najpewniej  sobie  w  jakiś  sposób  pogrywa  z  „Korsażem”  (odsyłam  do  lektury  tych 

wczesnych  dialogów  z  „wieży”,  zwłaszcza  w  wydaniu  rozszerzonym,  czyli  podanym  przez 

millerowców, choć jest ono chyba też cenzorsko „podretuszowane”). Faktycznie zatem coś jest nie 

tak, powinna była przecież zostać przekazana informacja o wylocie Wosztylowców – a 

najwyraźniej nie została. Czy więc i o innym ówczesnym wylocie „nie przekazano” informacji 

„Korsażowi”? To w tej sytuacji wcale nie jest niemożliwe, wcale nie jest wykluczone. 



Dodajmy, że wiadomość o starcie „wielkiej tutki” (czemu akurat wielkiej? co to miało oznaczać w 

„operacji Smoleńsk”?) dociera w końcu do „Korsaża”, ale ze sporym opóźnieniem, jak 1) na taką a 

nie  inną  pogodową  sytuację  i  2)  kontekst  tych  wcześniej  przywołanych  przeze  mnie  rozmów 

szympansów, z których to dialogów wynikałoby, iż spodziewano się wylotu „Polaków” już o 6.30. 

Wg  millerowcowych  „stenogramów”  (http://mswia.datacenter-

poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf,  por.  s.  166) 

dopiero o 7:42 Kurtiniec z „Logiki” przekazuje Krasnokutskiemu wiadomość:  „No, wielka tutka 

wystartowała do was dwadzieścia siedem po.” Jakoś nie ma wielkiego zdziwienia tym, że samolot, 

który miał wylecieć godzinę wcześniej, w końcu wylatuje, jak gdyby nigdy nic.

W transkrypcji millerowców ten wcześniejszy, poranny (z godz. 6.45, jeśli wierzyć tym parametrom 

czasowym) dialog Kurtińca (K) z „Logiki” z Plusninem (P), a następnie tego ostatniego z jakimś 

innym  szympansem  z  wieży  (X)  wygląda  tak  (http://mswia.datacenter-

poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf, s. 132-133):

K: Więc na razie nie wystartowali.

P: A, jeszcze nie startowali?

K: Tak. Ale jak wystartują, to mi powiedzą. Ja panu...

P: Rozumiem. (Dobrze?).

P (zapewne do kogoś innego – przyp. F.Y.M.): Nie startowali.

X: Rozumiecie? 

(Kilka niezrozumiałych wypowiedzi)

X: Wystartował, nie?

(Kilka niezrozumiałych wypowiedzi)

P: Może prawda, a może nie. 

(Kilka niezrozumiałych wypowiedzi)

X: Oni mogą... w Moskwie nas... K...a, a tam k...a. 

Warto też rzucić okiem na rozmowę Plusnina z kimś po godz. 8-mej, kiedy mówi on o odesłaniu 

jakiegoś samolotu „na zapasowe” (http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-

_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf, s. 177). Niedługo potem zaczyna się komedia w postaci 

„lekcji angielskiego” w wieży szympansów – tak jakby nie było wiadomo, że załoga będzie znała 

ruski i po rusku się będzie komunikować (s. 179-180). Na tym jednak nie koniec, bo później jest  

cyrk z „ustalaniem zapasowego dla Polaka”: Wnukowo, Twer, Mińsk, Witebsk, ganianie sołdatów 

po pasach, „ustawianie reflektorów” itd. Wszystko to doskonale już znamy z lektury i ze słynnej 

„prezentacji Millera”. 

Oczywiście  w  ten  sposób  wraca  niezwykle  skomplikowana  tematyka,  że  tak  powiem: 

wtajemniczenia w  zamach (należy  brać  jednak te  kwestie  pod uwagę  w trakcie  rozwiązywania 
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„smoleńskich zagadek”). Myślę, że z perspektywy czasu (i z obserwacji „śledztwa” oraz działalności 

przeróżnych  instytucji  usilnie  mataczących  wokół  sprawy  tragedii  polskiej  delegacji)  można 

wyróżnić  następujące „stopnie  wtajemniczenia”:  1)  niewtajemniczeni (zerowy  stopień 

wtajemniczenia;  a)  ludzie  wykonujący  różne  czynności  z  racji  obowiązków  zawodowych,  b) 

pożyteczni  idioci  itp.,  2)  nieco  wtajemniczeni,  „w  coś  wtajemniczeni”  (niski  stopień 

wtajemniczenia;  na  zasadzie:  „nawet  gdyby  był  jakiś  wypadek  lotniczy,  to  sprawę  trzeba  by 

pozamiatać z wyższych względów”), 3) średnio wtajemniczeni (na zasadzie: „to nie wypadek, w 

związku z tym należy pilnie pozamiatać sprawę i do określonych działań (np. oględziny „miejsca 

wypadku”)  nie  dopuścić,  a  sprawa  zostanie  zwalona  na  „ruski  bałagan”  etc.”),  4)  wysoce 

wtajemniczeni (na zasadzie: „to nie wypadek i należy zrobić bezwzględnie wszystko, by prawda 

nie wyszła na jaw”), 5)  najwyżej wtajemniczeni (sprawcy, współsprawcy, pomocnicy zamachu 

oraz  osoby  osłaniające  zamach  –  ludzie  znający  szczegóły  ściśle  tajnej  „operacji  Smoleńsk”; 

zbrodniarze po prostu). 

Jak to wtajemniczenie rozkładało się w przypadku szympansów, trudno na razie powiedzieć, choć 

Krasnokutski mówi (po pierwszym nieudanym podejściu iła-76 i  po lądowaniu jaka-40) (7:28): 

„Trzeba  Polakom  powiedzieć,  nie  mają  po  co  startować”  – co  jest  komunikatem  zupełnie 

nonsensownym, tak jakby tupolew nie mógł polecieć zamiast do Smoleńska na inne lotnisko i jakby 

w  planie  lotu  prezydenckiej  delegacji  nie  było  zapasowych  lotnisk  właśnie.  Podobnie  zresztą 

rozmaite hypkie „eksperty” powiadały, że 10-04 „oni nie powinni byli w ogóle wystartować”, tak 

jakby XUBS było jedynym miejscem na świecie, gdzie można wylądować, a więc jakby „prezydencki 

tupolew” musiał akurat tam dolecieć tamtego tragicznego dnia.

Bez  względu  jednak  na  wspomnniane  wyżej  stopnie  wtajemniczenia  „sztuczka  z  tupolewami” 

wydaje  się  zabiegiem,  nie  ma co  kryć,  „genialnym” w swej  logistycznej  i  logicznej  prostocie  – 

najprostszym  do  wykonania  (bez  żadnych  dodatkowych  jaków-40,  embraerów,  CAS  itd.). 

Jednocześnie, dodajmy, jest to manewr „absolutnie niewykrywalny”, gdyż jawi się jako „zupełnie 

niemożliwy”,  „kompletnie  niewiarygodny  i  niesamowity”,  a  zarazem,  co  też  niezwykle  ważne: 

wyjątkowo łatwy (dla „fachowców”) do „skasowania” w odpowiedniej dokumentacji. Sprawa znika 

niemal natychmiast po wykonaniu zadania, a nawet... może się odbywać „bez papierów”, czyli „na 

gębę”. Podkreślam: skasowanie tego jest wyjątkowo łatwe dla wojskowych  fachowców; a z nimi 

mamy ewidentnie do czynienia w całej historii smoleńskiej. 

Dlaczego tak łatwo wykasować w znakomicie strzeżonych, niedostępnych wojskowych bumagach 

„sztuczkę z  tupolewami”?  Przede  wszystkim dlatego,  że  istnieje  przecież (oficjalnie)  tylko 

jeden jedyny Tu 154M 101. Jeden, jedyny. W jaki więc sposób mogłyby z Okęcia wylecieć dwa 

Tu-154M z tym samym oznaczeniem 101, jeżeli w ścisłej dokumentacji wojskowej każdy włos na 

głowie każdego żołnierza jest policzony, każdy nabój w magazynie broni jest odrębnie odfajkowany, 

zaś każdy samolot ponumerowany co do najmniejszych fabrycznych części, tak że żaden diabeł się 



nie może z niczym w precyzyjnym liczeniu pomylić? Kto by wpadł na taki niedorzeczny i szalony 

pomysł zdublowania rządowego samolotu na stołecznym wojskowym lotnisku? Kto by też w coś 

takiego, tak zupełnie odjechanego, uwierzył? Prawda? Czy zorientowaliby się pasażerowie? Jasne, 

że nie i nawet coś takiego nie przyszłoby im do głowy podczas wsiadania. Ci zaś, którzy lecieliby 

pierwszym  tupolewew,  a  ocaleliby,  trzymaliby  potem  język  za  zębami  mocniej  niż  sami 

zamachowcy, wiedząc, że udali się w podróż statkiem-widmem, samolotem, którego „nie ma”. Nie 

było, nie ma – i już nie będzie. 

„Sztuczka z tupolewami” zaś znakomicie tłumaczyłaby totalny blackout na Okęciu. Jakby bowiem 

można było „po katastrofie” wyjaśnić komukolwiek, że na warszawskim lotnisku były 10 Kwietnia, 

w dniu wylotu prezydenckiej delegacji, dwa tupolewy 101? No jak? Tym, że się ktoś pomylił? Tym,  

że ktoś coś przeoczył? Tym, że ktoś sobie chciał jakoś głupawo zażartować? Tym, że się zagapiono w  

hangarze? No jak? Jak by można było wyjaśnić to, że te dwa tupolewy wyleciały z tego lotniska, 

skoro  tyle  osób  się  zaklina  na  wszystkie  świętości,  iż  „wyleciał  jeden  z  całą  delegacją”?  Jakby 

wreszcie  można  było  wyjaśnić,  że  wyleciały  dwa  Tu-154M  o  tym  samym n-rze,  jeśli  zgłaszano 

Ruskom w clarisie, że wyleci tylko  jeden (plus jak-40), zaś kancelaria Prezydenta tylko „jaczka” i 

tupolewa na 10-04 zamówiła? 

„Sztuczka z tupolewami” tłumaczyłaby również te przedziwne zachowania różnych osób (Katyń, 

Smoleńsk)  na  wieść  o  „katastrofie”  (oraz  błyskawiczną  konstatację,  że  „wszyscy  zginęli”).  Jeśli 

bowiem ktoś z tychże osób leciał tupolewem (101), to jakże mógł, będąc przy zdrowych zmysłach, 

uwierzyć  zrazu  w...  katastrofę  tupolewa  (101)?  Jeśli  jednak  ktoś  podróżował  tym pierwszym  z 

tupolewów,  zaś  potem  widział  na  pobojowisku  szczątki  jakiegoś  tupolewa  i  jakieś  zwłoki,  to 

faktycznie  już  wcale  „nie  musiał  sprawdzać”,  czy  ktokolwiek  „na  miejscu  wypadku”  jest 

nieprzytomny, czy ktokolwiek przeżył, czy ktokolwiek wymaga reanimacji, gdyż „oczywiste” było to, 

że dokonano zbrodni mrożącej krew w żyłach – zbrodni, która tego kogoś, kto widzi pobojowisko, 

także  mogła dotyczyć.  Bycie  „świadkiem”  zamieniało  się  więc  de  facto  w  piekielne  wprost, 

przerażające  do  szpiku  kości  „zanurzenie  w  zbrodni”.  Jeśli  zatem  ktoś  leciał 10  Kwietnia  tym 

pierwszym Tu-154M z jakąś częścią delegacji prezydenckiej, ale nie zginął, to dowiadując się potem 

o  „katastrofie”  miał  zarazem  pełną  i  mroczną  świadomość,  że  również  mógł zginąć  („tak  jak 

tamci”). Miał świadomość, że „śmierć obeszła się z nim wyjątkowo łaskawie” – a zarazem, że... „był 

na  liście”.  Tak  też  Ruscy  wtedy,  tj.  w  dniu  zbrodni,  niektórym  osobom  przypominali 

(http://freeyourmind.salon24.pl/410648,medytacje-smolenskie-8-132),  że  „są  na  liście”  –  choć 

przecież... żyją. 

„Sztuczka” ta tłumaczyłaby wreszcie także te przedziwne telefony z dnia zamachu. Tak, telefony – 

wiele osób otrzymywało przecież 10 kwietnia telefony od rodzin tak, jakby... leciały do Smoleńska 

tupolewem. I wiele osób, gdy zaczęła się rozchodzić wieść o „katastrofie”, telefonowało natychmiast 

do rodzin tak, jakby te osoby... leciały tupolewem. Dzwoniono wszak z zapewnieniami, że... nic im 

http://freeyourmind.salon24.pl/410648,medytacje-smolenskie-8-132


(tym ocalałym pasażerom) się nie stało, lecz wiedziano równocześnie, że doszło do zbrodni, która 

„przerasta ludzkie pojęcie”, zbrodni, o której „nie będzie wolno głośno mówić”, ponieważ Ruscy już 

wymyślili „historię z wypadkiem lotniczym”, który będzie „badany” i ogłaszają to wszem i wobec,  

całemu światu.  Trąbią  na cały  świat.  Kładą  głaz  na  „miejscu  wypadku”,  zwożą  kwiaty  i  znicze. 

Zwożą czerwone i purpurowe trumny wojskowymi ciężarówkami.

Wiedziano  więc  od  razu,  że  horror  wcale  się  nie  zakończył  wyłącznie  zamachem  na  polską 

delegację, tylko dopiero się zaczyna i przyjmie postać upiornego widowiska na „miejscu katastrofy” 

– makabry, w którą zostaną wciągnięci „wszyscy”. Makabry, co zostanie potem rozciągnięta na lata 

„badań” i „śledztw”, w których stare kłamstwa będzie się zastępować nowymi – i tak bez końca, bo 

kłamstwo  może  przyjmować  przeróżne  twarze.  I  tak  jak  licznych  świadków  zebrała  komisja 

Burdenki „badająca” ludobójstwo katyńskie, tak i znajdą się na potrzeby komisji Burdenki 2 liczni 

świadkowie „katastrofy smoleńskiej”, która nawet jeśli nie zaszła, da się „badać” równie licznym jak 

owi  świadkowie,  ekspertom,  ścigającym się  w  coraz  to  bardziej  uczonych  ekspertyzach  i  coraz 

dokładniejszych pomiarach fikcji. 

Tak bez końca – w makabrycznym labiryncie bez wyjścia, skoro wszystko zaczęło się 10 Kwietnia  

przed świtem już na Okęciu (nie zaś dopiero „nad smoleńskim Siewiernym”), a więc „wszyscy są 

umoczeni”. W związku z tym w interesie „wszystkich” jest  niewyjaśnienie sprawy tragedii,  gdyż 

prawda o niej byłaby „nie do przyjęcia” i „nie do zniesienia”. O wiele łatwiejsze „do przyjęcia i do  

zniesienia” jest kłamstwo smoleńskie,  bo można nim karmić tłumy, można o nim pisać książki, 

kręcić filmy – tak jak kiedyś Ruscy o Chatyniu. Jeśli się mocniej zaciśnie zęby w zmowie milczenia,  

to  i  z  samym kłamstwem można się  zżyć  i  oswoić.  Na długie  dekady kłamstw.  W poprzednim 

peerelu już to przerabialiśmy na kłamstwie katyńskim choćby.

A  cała  krwawa historia  smoleńska,  czyli  wszystko zaczyna  się  10  Kwietnia  na  Okęciu  właśnie. 

Dokładnie  tam.  Pierwsza  „podmianka”,  przypomnijmy sobie,  zachodzi  przecież  na EPWA już  z 

jakami-40.  Do  sprawdzonego  i  przyszykowanego  do  odlotu  przez  techników  36  splt 

(http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne) „jaczka” o nr. burtowym 045 

wpakowani zostają dziennikarze (którzy dowiedzieli się wcześniej ku swemu zaskoczeniu, iż „nie 

lecą tupolewem”), choć tenże 045 nie ma żadnej zgody na przelot do Smoleńska i na lądowanie tam 

(millerowcy piszą o tym otwarcie w Załączniku 2, na s. 18), a więc w ogóle go Ruskom nie zgłaszano 

i  nie  ma  najmniejszego  sensu  do  tego  jaka  kogokolwiek  pakować.  Dziennikarzy  następnie,  po 

„awarii silnika jaka”, przesadza się do  044, który stosowną dyplomatyczną zgodę jak najbardziej 

ma,  lecz  jest  przecież  „zapasowym” statkiem powietrznym dla  tupolewa,  który  to  Tu 154M po 

wyprowadzeniu  z  hangaru  i  uruchomieniu  silników  też  ma  zaraz  jakąś  „awarię”  w  postaci 

tajemniczego wycieku (nad którym potem „eksperci” będą się zastanawiać w związku z „lotniczym 

wypadkiem”). 

http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne


Czy w takim razie  „zapasu”  dla  „prezydenckiego tupolewa” Tu-154M 101 owego tragicznego 10 

Kwietnia  rzeczywiście  nie  ma,  jak  uparcie  przekonują  nas  wojskowe  bumagi  i  najświetniejsi 

eksperci od „badania katastrof”? Oficjalnie nie ma. Nie ma. Nie ma, powtarzam po raz trzeci. 

Jakże  mógłby  być  „samolot  zastępczy”,  jakże  mógłby  być  zapas,  skoro  bumagi  kategorycznie 

stwierdzają, że nie ma? Jakże  mógłby być? Jak by to było  możliwe? Kto by bowiem uwierzył – 

nawet widząc na własne oczy wtedy na Okęciu – że taki zapas dla Tu-154M 101 jest na warszawskim 

wojskowym  lotnisku  (w  jakimś  hangarze)  w  postaci...  Tu-154M  101?  No,  kto  by  w  coś  tak  

przedziwnego  uwierzył?  Kto  by  to  pojął?  Kto  by,  nawet  ujrzawszy coś  takiego,  głośno  o  tym 

powiedział, domyślając się, że to niezwykłe fizyczne zjawisko może być zapowiedzią czyjejś śmierci? 

Gdyby  ktokolwiek,  nawet  zupełnie  zdrowy  na  umyśle,  całkowicie  przytomny  i  zrównoważony, 

zobaczył wtedy na EPWA dwa identycznie wyglądające z zewnątrz tupolewy, dwie sto-jedynki, to 

przecież prędzej by pomyślał, że ma coś z głową, że ma halucynacje, że ma przywidzenia, że coś mu 

się  pomerdało,  że  powinien  skonsultować  się  z  lekarzem  itd.,  niż  że  faktycznie  wyszykowano 

„sztuczkę z tupolewami” na 10 Kwietnia. Baśń o dwóch tupolewach głosiła wszak, że tylko jeden Tu-

154M  jest  w  Polsce,  drugi  natomiast  hen,  hen,  za  górami  i  za  lasami  ruskimi  przebywa  –  w 

remoncie – i są na to stosowne wojskowe bumagi. Ruskie i polskie, rzecz jasna. 

12. Epilog

Pani M. Kaczyńska w filmie „Lista Pasażerów” wspomina (po stwierdzeniu, że oficjalnie nie dostała 

informacji 10 Kwietnia, że Jej Rodzice zginęli): 

„Włączam telewizję, no i widzę, że są kłopoty z lądowaniem (musiała być to ca. 9.20 przyp. F.Y.M. 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html; i teraz uwaga na to, 

jak będzie relacjonowana sytuacja przez BOR). Jestem na telefonie z funkcjonariuszami BOR-u –  

oni za...  [-skoczeni? - przyp. F.Y.M.] moim pierwszym telefonem nie wiedzą zupełnie nic na 

temat...  katastrofy.  Potem w końcu rozmawiam kolejny raz  z  którymś z  funkcjonariuszy.  

Mówi  tak,  że...,  że  rzeczywiście  tam  jest  pożar,  ale  to  najprawdopodobniej  nic  

poważnego  się  nie  stało...  więc  ja  też  jeszcze  mam  jakąś  nadzieję...  a  potem  zaczynają  

podawać liczby osób, które zginęły (...)”  –  („Lista pasażerów” cz. 1, od 0'50'').

BOR  o  9.20  „nie  wiedział”  jeszcze,  co  się  stało  (40  minut  „po  katastrofie”)?  Czy  też  właśnie 

doskonale już wiedział, ale nie mógł „powiedzieć” córce Pary Prezydenckiej, bo narracja dopiero 

była „w trakcie ustalania” i „szlifowania”?

I już zupełnie na koniec jeszcze ten cytat z relacji p. Marty:

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html


„(...)  Byłam  przesłuchiwana.  Prokuratorzy  pytali  mnie,  co  robił  na  pokładzie  samolotu  Tu-

154M... Lech Kaczyński, czyli Prezydent Polski?”

Czy czasem z Okęcia 10 Kwietnia nie wyszła więc także informacja do Rusków, że Prezydent leci 

„prezydenckim  jakiem”  i  stąd  lot  tupolewa  „nie  ma  statusu  HEAD” 

(http://www.rp.pl/artykul/594191.html)?  No  bo  przecież  nie  mogłaby  wyjść  wiadomość,  że 

Prezydent leci dwoma „prezydenckimi” Tu-154M o nr. burtowym 101. Nawet ruski, szympansi łeb, 

przyzwyczajony od wielu dziesiątek lat do wielu sprzeczności na tym świecie, by tego nie pojął.
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