
[Aneks-4 do Czerwonej strony Księżyca – część druga]

Medytacje smoleńskie (10): strojenie Radia Erewań (cd.)
Free Your Mind

[cd. poprzedniego podrozdziału]

To,  że  Ruscy  podsłuchiwali  Polaków1,  mimo  że  i  tak  do  jakichkolwiek  (naukowo  i 
profesjonalnie rozumianych) badań lotniczego wypadku nie doszło, to na pewno jedna z 
ciekawostek tamtego niezwykłego czasu „smoleńsko-moskiewskiego”2, choć chyba nie tak 
zadziwiająca, jeśli zna się tradycje radzieckich instytucji badawczych właśnie. Na pewno 
ciekawostką większego kalibru musiało być sugerowanie przez A. Morozowa, że może on 
załatwić  E.  Klichowi  bezpośredni  (z  pominięciem  ministrów)  dostęp  do  polskiego 
premiera3,  ale  najbardziej  intrygującą  sprawą  (w  kontekście  „badań”)  wydaje  się 
błyskawiczne przygotowanie „raportu MAK”. Właśnie od „menażera” Morozowa (oraz jego 
szefowej) Klich dowiaduje się w czerwcu, że tak szybko i tak wcześnie gotowy jest końcowy 
ruski „raport”:

W połowie czerwca byłem na spotkaniu z Tatianą Anodiną i  Aleksiejem Morozowem. Z  
rozmowy wywnioskowałem, że są już gotowi. Odniosłem wrażenie, że chcieli w ten sposób  
wykonać wobec Polski ukłon przed wyborami prezydenckimi. Dwa miesiące po katastrofie,  
a oni chcą już wychodzić z raportem?

(Moja czarna skrzynka, s. 166)

Oczywiście,  jak  to  u  „akredytowanego”  bywa,  nie  wiadomo,  gdzie  się  kończy  jego 
interpretacja  lub  komentarz,  a  gdzie  zaczyna  jakaś  faktografia.  Nie  należy  bowiem 
zapominać,  że  przecież  już  19  maja  2010,  tj.  nieco  ponad  miesiąc  po  „katastrofie 
smoleńskiej”,  Ruscy  na  konferencji  prasowej  ogłaszają   tzw.  wstępny  raport4,  który  w 

1 Nie tylko podsłuchiwali. „Akredytowany” opowiada taką jeszcze swoją historię z Moskwy (w odpowiedzi na pytanie 
Krzymowskiego, czy rozmawiał z Ruskami o ewentualnym dopuszczeniu międzynarodowych ekspertów do badań):  
Nie rozmawiałem, ale rzecz jest oczywista. Gdyby w tę sprawę weszli Brytyjczycy czy Amerykanie, to w zależności  
od  przyjęcia  statusu  lotu  może  zajęliby  się  wątkiem kontrolerów.  Temat  ICAO,  Międzynarodowej  Organizacji  
Lotnictwa Cywilnego, pojawił się podczas mojego pobytu w Moskwie  tylko raz. Jest normalny dzień pracy, a do  
mojego gabinetu nagle wchodzi jakiś niezapowiedziany człowiek. Wyjmuje paszport ONZ, mówi, że nazywa się  
Georgiewicz Smykow i jest przedstawicielem ICAO. Zorientowałem się, że był Rosjaninem. Zaczyna snuć jakieś  
dziwne teorie o środku ciężkości samolotu i mówi, że Smoleńsk powinien zostać zbadany przez niezależną komisję.  
„Zaraz, zaraz – myślę sobie – przecież budynek jest chroniony, jeśli go do mnie dopuścili, to znaczy, że na pewno  
dostał wcześniej akceptację MAK-u”. Opisałem tę wizytę w meldunku i  nie podjąłem z nim żadnej  współpracy.  
Śmierdziało mi to rosyjskim podstępem (s. 175). 
Jeśli to wspomnienie jest prawdziwe, a nie skonstruowane na fabularyzacyjne potrzeby wywiadu-rzeki, to intrygujące  
jest to sondowanie (przez Rusków) „akredytowanego” pod kątem tego, czy Polacy myślą o takiej niezależnej komisji  
lub też tego, czy taka komisja czasem gdzieś w dyskretny sposób już nie działa.  

2 Pracowano w Smoleńsku i Moskwie, przypominam.
3 22  kwietnia  (2010)  w  rozmowie  Klich-Klich  ten  wątek oczywiście  się  pojawia:  BK:  To muszę  powiedzieć,  że  to  

wydarzenie nie z tej ziemi. Żeby przedstawiciel obcego państwa występował z taką inicjatywą do przedstawiciela  
rządu polskiego, że obce państwo będzie wpływało na polski rząd w pańskiej sprawie. EK: Ja napisałem tę prawdę,  
żebym nie miał kłopotu z tego powodu. BK: Ale [Morozow – przyp. F.Y.M.] zwrócił się, czy nie zwrócił się? EK: Tak.  
Ale  żebyśmy  jasność  mieli.  On  się  zapytał  tak:  „Edmund,  czy  pomóc  ci,  żebyś  miał  bezpośredni  kontakt  z  
premierem, a nie z ministrem obrony?”. Ja mówię: „Nie, dziękuję, ja mam kontakt z panem ministrem obrony”.  
Wszystko. I tak napisałem, może… może to w mojej tej… ja to piszę o trzeciej rano, często jak jestem trochę świeższy,  
pisałem. Może tamten tekst nie był taki dokładny, ale to było tak, jak przekazałem.

4 W  przedmowie  do  swej  książki  S.  Amielin  (w  listopadzie  2010)  napisze:  Wstępny  raport  Międzypaństwoego 



istocie rzeczy zawiera wszystko to, co znajdzie się później w końcowym opracowaniu całych 
radzieckich  badań wokół  „wypadku  prezydenckiego  tupolewa”.  Co  więcej,  już  dzień  21 
kwietnia 2010 można potraktować jako  końcową datę tychże badań5,  nie tylko z tego 
względu, że smoleńskie pobojowisko od dawna jest posprzątane (pomijam to, co „oddawać 
będzie ziemia” tamtejsza w następnych tygodniach i  miesiącach przy okazji  wycieczek z 
Polski), lecz i dlatego, że wtedy właśnie do kraju zjeżdżają na kilka dni nasi zapracowani po 
łokcie eksperci. 

To zapierające dech tempo badawcze „MAK”, ta radziecka wirtuozeria, nie kryjmy tego, nie 
byłyby  możliwe  bez  aktywnej  pomocy  polskiej  ekipy,  co  należy  szczególnie  uwypuklić. 
Nawet M. Krzymowski, dopytujący Klicha o to i owo, stwierdza w pewnym momencie ze 
zdumieniem, że najważniejsze tezy ruskiego raportu były autorstwa kolegów znad Wisły6. 

Z tego, co pan mówi, wynika zaskakujący wniosek.  Dwie kluczowe tezy raportu MAK-u –  
obecność gen. Błasika w kabinie i podatność załogi na naciski – tak naprawdę Rosjanom  
podsunęli Polacy7.

(Moja czarna skrzynka, s. 132)

Tak  owocna  kooperacja  nie  byłaby  możliwa  bez  „odczytu  zapisów  CVR”  -  tego  zaś 
odpowiedzialnego  zadania  także  podejmowali  się  Polacy  i  wykonali  je  w  imponujący 
sposób, bo bez laboratoryjnej, fonoskopijnej analizy. 

Co  to  wszystko  z  kolei  może  znaczyć?  Po  pierwsze  to,  że  polska  strona  niejako 
pomagała MAK w ustaleniu, co się właściwie 10-04  działo i stało – nawet, jeśli 
to coś  nie zaszło (vide kwestia gen. Błasika w kabinie załogi, jego wypowiedzi i presji na 
pilotów)8. Po drugie, polska strona ukierunkowywała „badania”. Po trzecie i chyba 

Komitetu Lotniczego  w pełni potwierdził, że katastrofa przebiegała tak, jak w połowie kwietnia, na  
miesiąc przed nim, przedstawiłem to na smoleńskim forum (Ostatni lot.  Spojrzenie z Rosji,  Warszawa 
2010, s. 14).  I nieco dalej (s. 157): [we wstępnym raporcie MAK – przyp. F.Y.M.] znalazły potwierdzenie wszystkie  
główne tezy, jakie udało mi się postawić w toku nieoficjalnego śledztwa. Być może jest to pierwszy przypadek  
w historii, gdy nieoficjalne śledztwo dotyczące poważnej katastrofy dało tak dokładne rezultaty  
(...). Znamienne, że  ani jedna hipoteza ze wstępnego etapu tego nieoficjalnego śledztwa nie została  
obalona przez późniejsze  oficjalne oświadczenia.  Jeśli  te  hipotezy  postawiono gdzieś  na Kremlu jeszcze 
zanim doszło do „smoleńskiej katastrofy”, to tym bardziej były prorocze.  

5 Jak wspomina „akredytowany”:  W Smoleńsku już wszystko zostało zrobione. Rosjanie zakończyli prace, Morozow  
wyjechał do Moskwy. Widziałem, że bez jego zgody niczego więcej nie uzyskamy. Jaczmiejew, który go zastępował,  
był przeciwny udostępnianiu nam czegokolwiek. Nie było więc sensu tam siedzieć. Poza tym uważałem, że każdemu  
należy  się  kilka  dni  wolnego.  Wszyscy  doradcy  mówili,  że  muszą  wrócić  wypełnić  PIT-y,  Grochowski  chciał  
zobaczyć synka, który urodził mu się podczas pobytu w Smoleńsku. Ministrowi Klichowi pomysł powrotu się jednak  
nie podobał (...) To, że chcemy wrócić na kilka dni, zgłosiłem gen. Cieniuchowi. Powiedział mi, że minister jest tej  
propozycji niechętny i, jeśli już, to zgadza się, żebyśmy przyjechali tylko na weekend (Moja czarna skrzynka, s. 74). 
Polscy  przedstawiciele  wracają  jednak  w  czwartek  21-04-2010,  a  i  w  związku  z  tym  zaczną  się  nowe  przygody 
„akredytowanego”, o czym powiemy sobie za chwilę. Natomiast w „raporcie MAK” (s. 105) czytamy:  W okresie od 
13.04.2010  do  16.04.2010 zostało  wykonane  przeniesienie  fragmentów  samolotu  na  przygotowany  plac  i  
rozłożenie  elementów  konstrukcji  samolotu  w  rzeczywistym  obrysie  (...),  rozkładanie  oprzyrządowania 
pilotażowego i  radioelektronicznego według systemów, rozkładanie elementów systemu sterowania samolotem . 
Można by więc datę 16-04-2010 potraktować jako „koniec badań”, co na pewno kwalifikuje się do księgi rekordów.

6 Zastanawiam się  przy  tej  okazji,  czy  wątek „psychologiczny”  (np.  rekonstruowanie  stanów świadomości  dowódcy 
statku powietrznego) w radzieckim raporcie nie powstał na wniosek ówczesnego szefa MON, czyli B. Klicha.

7 E. Klich w odpowiedzi mówi:  Jedno i drugie – odczytywanie głosów i opracowywanie sylwetki psychologicznej –  
miało miejsce na początku badania. Polacy, którzy brali w tym udział, robili to w dobrej wierze. To był początek  
pracy, każdemu chodziło o rzetelne badanie. Ale faktem jest, że gdy ktoś się podpisał pod ekspertyzą o naciskach czy  
pod stenogramem, w którym znalazła się wypowiedź gen. Błasika, dziś bierze za to odpowiedzialność (s. 132).

8 Por.  też  http://gazeta-olawa.pl/artykul-5049-kolacja-z-doradca-putina.html i  relację  z  listopadowego  (2011?) 
spotkania z doradcą medialno-politycznym Putina I. Mintusowem:   Zapytałem go, czy jeśli odczytuje się fałszywie  
zapisy  z  czarnej  skrzynki  i  przypisuje  głos  pilota  generałowi  Błasikowi;  jeśli  gra  się  przed  światową  opinią  

http://gazeta-olawa.pl/artykul-5049-kolacja-z-doradca-putina.html


najważniejsze: to  na korespondencję dwóch naszych załóg (PLF 031 i PLF 101) 
spadała  jakaś  część  odium  „przyczynienia  się  do  wypadku”,  jeśli  nie  całe  to 
odium9. Innymi  słowy,  to  nie  ruskie  szympansy,  a  Polacy  mieli  być  (wedle  takiego 
podejścia) winni „lotniczego wypadku” w stylu CFIT. Jak poza tym wiemy, do „raportu 
MAK” (z polskimi tezami i założeniami, powtarzam) będą potem zgłaszane polskie Uwagi 
(zasługujące jako dokument na włączenie w listę lektur szkolnych jako materiał poglądowy 
dotyczący „badań smoleńsko-moskiewskich”). 

publiczną stereotypem pijanego, brawurowego Polaka - to czy w pracy politycznego piarowca są jeszcze jakieś  
granice  cynizmu? Przez  następne  20 minut  byłem świadkiem całej  serii  ciekawych reakcji  na  tak  postawione  
pytanie. Mintusow podkreślił, że kwestia, kto zawinił - pilot, pilot pod naciskiem generała, czy rosyjski dyspozytor z  
wieży lotniczej - jest tak naprawdę drugorzędna. Najważniejszy jest sam fakt, że do tej tragicznej katastrofy w  
ogóle doszło, i po drugie, że nie była ona czymś zaplanowanym. Rosyjski ekspert przyznał, że rozumie stanowisko  
Polaków, według którego tak ważne jest ustalenie, kto się pomylił. Lecz nawet, jeśli był to dyspozytor lotniska, a  
byłoby  do  niego  szereg  pytań,  to  tylko  chora  wyobraźnia  może  podsuwać  twierdzenia,  że  to  wszystko  było  
zaplanowane. Piarowiec nie ponosi odpowiedzialności. Zwróciłem uwagę, że wypowiada się jak osoba bezstronna,  
a  przecież  jego  firma  przygotowywała  konferencję  Anodiny.  Te  słowa  Igor  Mintusow  zbył  milczeniem.  -  
Podkreślanie roli pijanego generała było próbą odwrócenia uwagi od błędów Rosjan - kontynuowałem. Rozmówca  
potakiwał, ale pytał, co z tego wynika i czekał na sformułowanie konkretnego pytania.
Poproszony o  jednoznaczną deklarację,  że  firma "Niccolo  M"  brała  udział  w  organizacji  konferencji  Anodiny,  
przełknął spokojnie kolejną porcję kolacji i z dystansem zapytał, czy to główne pytanie, które przygotowałem na  
ten wieczór? - Konsultanta politycznego różni od polityka kwestia odpowiedzialności - odpowiedział wreszcie. - Za  
słowa wypowiadane publicznie  odpowiedzialność  ponosi  wyłącznie  polityk.  Zadaniem konsultanta jest  analiza  
wszystkiego, co się dzieje wokół polityka i interpretacja faktów na jego korzyść. Oczywiście, żaden polityk nie chce  
kłamać, aby nie został na tym przyłapany. Ale istnieje pewne pole do swobodnej interpretacji. Tak było właśnie z  
głosami, nagranymi na czarną skrzynkę samolotu TU-154. Mogły należeć do danej osoby, mogły do kogoś zupełnie  
innego...  Fakt,  były  rozbieżności,  ale  ostatecznie  współczesna  technologia  umożliwiła  identyfikację  autorów  
większości  wypowiedzi  w  kokpicie.  Tymczasem  akcentowanie  roli  generała  Błasika  było  dla  wielu  Polaków  
wyjątkowo oburzające. - Te słowa były nieudaną częścią konferencji komisji MAK - przyznał Mintusow. Politycy  
wybierają  strategię.  -  Pan to  mówi  prywatnie,  czy jako  autor  tamtej  prezentacji,  bo  widzę  tu  sprzeczność?  -  
zauważyłem. Powtórzył, że za tekst wygłoszony publicznie odpowiada polityk, a nie konsultanci. Badanie, która  
część wystąpienia pochodzi bezpośrednio od piarowca, a którą dodał polityk, jest - jego zdaniem – bezsensowne. -  
Tylko,  że  uwagi  o  pijanym  generale  nie  były  przypadkowo  wtrąconymi  zdaniami,  a  składały  się  na  główną  
strategię MAK...  - oponowałem. Wtedy Mintusow uważnie spojrzał na mnie i bez pomocy tłumaczki, po polsku  
wypowiedział  zdanie,  że oczywiście,  była  to  główna strategia.  Zaraz potem zastrzegł,  że  przyjmowanie  takich  
strategii to wybór polityczny - decyzja, którą podejmuje polityk, a nie jego doradca. 

9 I akurat ta koresponencja stanowi, zauważmy, „nienaruszalny rdzeń” wszystkich wersji „stenogramów”, a w wersji 
omówionej (bez cytatów) pojawi się we „wstępnym raporcie MAK” z 19 maja 2010. 
Jak zarazem pamiętamy, wciąż (styczeń 2013) nie została opublikowana zawartość „taśm jaka-40”, które, co już jest  
oficjalnie, prokuratorsko potwierdzone, nie są ciągłym zapisem: – Kolejność badania wynikająca z przyjętej przez  
biegłych  metodologii  powoduje,  że  jako  pierwsze  analizowane  jest  nagranie  z  wieży,  a  dopiero  później,  po  
wykonaniu  tej  ekspertyzy,  nastąpi  badanie  nagrania  z  samolotu  Jak-40 – wyjaśnia pułkownik Rzepa.  Powód  
takiego założenia był prozaiczny: nagranie z samolotu nie jest ciągłe i wymaga odpowiedniego zsynchronizowania.  
Podstawą jest właśnie materiał z wieży.
– Nagranie z rejestratora znajdującego się w samolocie Jak-40 nie jest  nagraniem ciągłym, rejestrator ten w  
trakcie postoju samolotu na lotnisku Smoleńsk Siewiernyj w dniu 10 kwietnia 2010 roku był wyłączony. Aby móc  
zatem  precyzyjnie  określić  czas  wypowiedzi  zapisanych  na  rejestratorze  Jaka-40,  konieczne  jest  uprzednie  
odtworzenie wypowiedzi wieży lotniska w Smoleńsku – dodaje prokurator (http://www.naszdziennik.pl/polska-
kraj/20747,paralizujaca-czestotliwosc.html). Tenże prokurator nie stawia ani sobie, ani  materiałowi dowodowemu 
dość oczywistego pytania (tym bardziej więc nie udziela odpowiedzi na nie), czy nagranie „z wieży” jest ciągłym 
zapisem  (a  nasuwałoby  się  takie  na  tle  choćby  tego,  co  stwierdzono  w  „raporcie  MAK”,  kiedy  w  bezcenych  
nagraniach  z  wieży  odkryto  zapis  z...  jesieni  2009  r.:  Wraz  z  specjalistami  lotniczymi  Rzeczpospolitej  Polskiej  
skopiowano informację ze szpuli  nr 9 -  ścieżki  1,  4, 5, 8, a ze szpuli  nr  5- ścieżki  4,  7. Podczas odsłuchiwania  
skopiowanej informacji stwierdzono, że na ścieżce nr 7 (łączność głośnomówiąca Kierownik lotów - meteo) szpuli  
nr 5 brak jest informacji o rozmowach w relacji kierownik lotów – meteo 10. 04. 2010 roku, a jest stary zapis z  
października – listopada 2009 roku, co świadczy o niesprawności bloków głowic kasujących i zapisujących  
danej  ścieżki (http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag)).  No  ale  to  osobna  już  sprawa  tzw. 
metodologii  badań  i  śledztwa,  do  której  to  metodologii  w  ostatnich  latach  chyba  zdążyliśmy  przywyknąć.  Jako  
ciekawostkę  więc  dodam  wypowiedź  Millera  na  posiedzeniu  senatu  (8-06-2010,  stenogram,  s.  20):  Czy  czarna 
skrzynka Jak-40 jest przedmiotem naszego zainteresowania? Może nie tylko czarna skrzynka, ale w ogóle  
lądowanie Jak-40 jest przedmiotem naszego zainteresowania.

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/20747,paralizujaca-czestotliwosc.html
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/20747,paralizujaca-czestotliwosc.html


Dlaczego zatem Arkadiusz Protasiuk złamał przepisy i zaryzykował życie swoje oraz wiezionych pasażerów? Dowódca  
samolotu na pewno nie był samobójcą! Czy zrobił to dlatego, że za jego plecami stał generał Andrzej Błasik i pilnował,  
żeby pilot nie odszedł na drugi krąg? To, naszym zdaniem, jedyne logiczne wytłumaczenie.

J. Osiecki, T. Białoszewski, R. Latkowski, M. Prószyński, Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy, Warszawa 2011, 
s. 154

9. CVRadio z różnymi pasmami nadawania

Gdyby i  tego było mało,  to przecież zaistnieją na przestrzeni  lat  trzy,  w gruncie rzeczy 
niezależne  (oficjalne,  bo  nieoficjalnych  teraz  nie  liczę),  wersje  zapisów  CVR!  Ta  na 
blankiecie „MAK-u” (nie do publikacji10,  a opublikowana przez nadwiślańskie MSWiA) i 
sporządzona przez Targalskiego-Michalaka-Rzepę-Stroińskiego (analizę sporządzano „na 
chłopskie  ucho”),  ta  2)  zrobiona  na  potrzeby  „komisji  Millera”  (przez  laboratorium 
kryminalistyczne policji i ABW) i ta 3) na polecenie NPW, autorstwa Instytutu Ekspertyz 
Sądowych,  wzbogacona  o  osobliwy  „bonus  track”11 w  postaci...  zapisów rozmów rusko-
białoruskich (skan poniżej): 

                 (taka jakość „druku” w oryginale, niestety – przyp. F.Y.M.)

10 O tym, że nie był to dokument do publikacji mówiono choćby w Syndromie katyńskim, a i na samym MAK-owskim 
formularzu napisane jest to wprost po rusku na s. 3 z powołaniem się na zał. 13 konwencji chicagowskiej. W związku z  
tym, gdy E. Klich miał pretensje do wysokich polskich urzędników państwowych, że nie punktowali Rusków za to, iż  
nie stosują się do tych przepisów, na podstawie których procedowali, nie mógł liczyć na zrozumienie, skoro i polska 
strona nie respektowała żadnej umowy. Przypomnę z Mojej czarnej skrzynki (s. 73): Nasi politycy, w szczególności ci  
z rządu, zamiast dyskutować o trzynastym załączniku: czy jest dobry, czy zły, powinni uderzać w Rosję za to, że  
często nie przestrzegała umowy, na którą się zgodziła. Tenże „akredytowany” wszak, właśnie w kwestii ujawniania 
„zawartości”  CVR powie:  Chciałem za  wszelką  cenę dostać się  do premiera i  przekonać go,  by nie  publikować  
rozmów z kabiny (s. 75) i nigdzie na świecie nie ujawnia się całego nagrania dwa miesiące po katastrofie. Efekt jest  
zawsze  ten  sam,  wychodzi  na  to,  że  zawinili  piloci.  Dlatego  uważam,  że  decyzja  o  publikacji  była  zagrywką  
polityczną, pod wybory (s. 143). 
Zagrywką polityczną na pewno ta decyzja była – czy jednak pod wybory, czy raczej wycelowana w Moskwę? Sam Klich  
przecież ujawnia, że przeciwko publikacji tych nagrań byli też Rosjanie. Morozow mi mówił, że w ich MSZ w  
tej sprawie wybuchła panika (s. 70). Czemu mieliby Ruscy panikować, skoro publikacja uderzała w Polaków? 
Obawiali  się,  że  będzie  trzeba  oryginały  CVR  zwrócić?  (Por.  też  stenogram  posiedzenia  senatu  z  8-06-2010  i  
wypowiedź J. Millera o Stroińskim, który miał podpisać inny dokument niż ten opublikowany (s. 25)).  

11 Nikt chyba nie może mieć żadnych wątpliwości, iż tych rozmów telefonicznych nie było słychać w kokpicie 
PLF 101,  więc  ich włącznie  do „stenogramu zapisu CVR” zakrawa na czystą kpinę lub na celowe 
sporządzanie  dokumentu  z  wadą  prawną,  tak  by  go  potem  można  było  w  nieskomplikowany  sposób 
unieważnić. 



Każda z wersji „zapisów” z kabiny załogi „prezydenckiego tupolewa” istotnie  modyfikuje 
poprzednie  wersje,  co należy zdecydowanie  podkreślić,  bo to też,  sądzę,  ewenement na 
skalę światową. To wszak, co występuje w CVR-1 może nie występować w CVR-2 i CVR-3 (i 
vice  versa),  czasy  poszczególnych  „odsłuchanych”  wypowiedzi  się  rozjeżdżają,  ale  co 
najbardziej  zastanawiające  chyba,  to  pojawiające  się  różnice  w  tym,  co  występuje  w 
wersjach  CVR-2 i  CVR-3 (oba  stenogramy  wychodzą  było  nie  było  z  laboratoriów 
kryminalistycznych), jak też to, że pewne interpretacje dźwięków są również dla polskich 
specjalistów  od  fonoskopii  odmienne.  Przykład?  Słynny  z  CVR-1  odgłos  „uderzenia  w 
drzewo” lub „uderzenia w masyw leśny” (jak to ujęto w ruskim tłumaczeniu12). 

Tego  (dosłyszanego  ponoć)  dźwięku  („zderzenia  z  drzewem”  czy  nawet  z  „masywem 
leśnym”) nie ma już w rekonstrukcji dokonanej przez IES (czyli w CVR-3), zaś w wersji 

12 Do  zabawnego  nieporozumienia  (choć,  znając  „realia  smoleńsko-warszawskie”,  rzuciłbym  to  na  karb  celowego 
działania)  dochodzi  podczas wczesnych prac „komisji  płk.  Latkowskiego” (tych uwieńczonych książką  Ostatni lot.  
Przyczyny katastrofy smoleńskiej.  Śledztwo dziennikarskie (J. Osiecki,  T.  Białoszewski,  R.  Latkowski,  Warszawa 
2010, w skrócie  OL-1, s. 183 i n.). Otóż w ramach krytycznej analizy CVR-1 członkowie tejże komisji dochodzą do 
wniosku, że problemy ze „stenogramami” wzięły się stąd, iż powstały te „zapisy” najpierw w wyniku tłumaczenia z 
polskiego na ruski, a następnie z ruskiego na polski: Zaczęliśmy się zastanawiać, jak powstawał stenogram. Żaden z  
ekspertów,  których  prosiliśmy  o  wyjaśnienie  tej  kwestii,  nie  umiał  odpowiedzieć  na  nasze  pytanie.  
Najprawdopodobniej Rosjanie tłumaczyli nagrania z czarnej skrzynki na rosyjski, a dopiero potem z powrotem na  
polski.  Stąd  przekłamania.  W  naszej  wersi  nanieśliśmy  kilka  poprawek,  żeby  przywrócić  pierwotny  sens  
wypowiedzi członków załogi Tu-154M. Czasem nie byliśmy pewni, co rzeczywiście powiedziano w kabinie. Dlatego  
pod oficjalną wersją dajemy również nasze propozycje wypowiedzi. 
W rezultacie „komisja Latkowskiego” proponuje... własne tłumaczenie „stenogramów MAK”, które można by nazwać 
CVR-1B.  Co  zrozumiałe  (ze  względu  na  niesamowity  postęp  badań)  w  następnej  edycji  Ostatniego  lotu  (OL-2), 
wzbogaconej m.in. o „stenogramy z wieży”, pojawi się jeszcze inna wersja „zapisów rozmów z kokpitu”, krytyczna i 
wobec CVR-1, CVR-2 i... CVR-1B (czyli tej z  OL-1). Tę najnowszą można by nazwać z kolei  CVR-2B, ponieważ nie 
uwzględnia  ona  zapisów  sporządzonych  przez  IES  (CVR-3),  natomiast  nawiązuje  także  do  upublicznionych  na 
„konferencji MAK” dźwiękowych nagrań z „prezydenckiego tupolewa”.   



sporządzonej na potrzeby „komisji Millera” pojawia się tylko „odgłos przypominający 
stuknięcie” (skan poniżej):

W CVR-3 pojawia się natomiast wyłącznie „niezidentyfikowany odgłos” (skan poniżej):

tak jakby z biegiem czasu pierwotny, oryginalny i niemalże mityczny „zapis CVR” zacierał 
się do tego stopnia, że to co jawiło się jako czytelne jeszcze w czasie kwietniowego (2010) 
„słuchania  na  chłopskie  ucho”  w  Moskwie  (przez  Rzepę,  Michalaka,  Targalskiego  i 
Stroińskiego), w późniejszych analizach czytelnym i słyszalnym być z wolna przestawało. 



Prawo, że tak powiem, nadgryzania „dziwnej szpuli” przez ząb czasu, nie działało jednak 
równomiernie na wszystkie „odcinki taśmy” pochodzącej z pokładowych, katastroficznych 
rejestratorów  „prezydenckiego  tupolewa”,  co  należy  rozumieć  w  ten  sposób,  że  fizyka 
potrafiła  być  spolegliwa  wobec  niektórych  fragmentów  nagrania13.  Jak  już  wszak 
wspominałem,  w  CVR-2  pojawiały  się  frazy  „nieobecne”  w  CVR-1  lub  też  „zanikały” 
wypowiedzi wcześniej „zasłyszane” (typu wkurzy się, jeśli jeszcze...  z godz. 8.3814), zaś 
w CVR-3 pojawiały się nie tylko zdania, których nie było ani w CVR-1, ani w CVR-2 (np. z 
godz. 8:06 R. Grzywna miałby rzec na temat innego statku powietrznego:  Zniża. Czyżby 
też leciał do Katynia?),  ale też i  ulokowane w tle rozmowy pasażerów, a nawet strzępy 
telefonicznych  konwersacji15.  Błędem  jednak  byłoby  sądzić,  iż  z  tego  względu  CVR-3 
zasługuje na miano „najbogatszych” stenogramów, skoro dialog między ruskimi załogami 
dotyczący  „wybroski”,  czyli  „zrzutu”,  zarejestrowany  jeszcze  na  CVR-1,  w  dokumencie 
autorstwa IES się już nie pojawił (http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-
dla-ies). Chodzi o tę wymianę zdań między „bortami”16:

13 Można  też  pokusić  się  o  taką  hipotezę,  że  „kopii”  słynnych  oryginalnych  zapisów  było  tak  wiele,  iż  w  pewnym 
momencie  pogubiono  się  w  tym,  która  jest  tą  „pierwszą”,  stąd  kolejność  następnych  „kopii”  się  już  fachowcom 
wojskowym posypała.

14 Proszę prześledzić, do jakich rozmiarów urasta ta właśnie, zupełnie fikcyjna, jak się okazało, wypowiedź w „raporcie  
MAK”, w polskim tłumaczeniu (czyim? R. Benedicta?) podana nawet jako: On wścieknie się, jeśli jeszcze... (s. 115), a 
więc  podrasowana  semantycznie:  Szereg  zdań  na  ścieżce  dźwiękowej  magnetofonu  (o  godz.  10:30:33  „Pan  
Dyrektor”: ”Na razie nie ma decyzji Prezydenta co dalej robić” i o godz. 10:38:00 głos niezidentyfikowanej osoby  
[tu przypis 23 o treści: lotnicza ocena dokonywana była z wykorzystaniem transkrypcji (protokołu) rozmów wersji  
1, której dany rozmówca nie został zidentyfikowany. Później zostało ustalone, że zdanie to zostało wypowiedziane  
przez nawigatora załogi]: „On wścieknie się, jeśli jeszcze…”)  świadczą  o tym,  że dowódca statku był w trudnym 
psychicznym  stanie.  Oczywistym  jest,  że  w  przypadku  nieudanego  podejścia  i  odejścia  na  lotnisko  zapasowe 
dowódcę statku mogła czekać negatywna reakcja ze strony Głównego Pasażera. Ponieważ zdanie: „On wścieknie 
się,  jeśli  jeszcze…”  było  wypowiedziane w trakcie  wykonywania  czwartego zakrętu,  dowódca mógł  całkowicie  
zmienić  swoja poprzednią decyzję i pójść  na ryzyko - zniżać się  poniżej wysokości podjęcia decyzji, z nadzieją,  że 
mimo wszystko nawiąże kontakt wzrokowy z pasem startowym i wykona lądowanie. Zmiana decyzji  wymaga 
zmiany  planu  działania:  postawić  sobie  samemu  wewnętrzne  zadanie  -  „barierę”  tzn.  rozsądnie  bezpieczną 
wysokość,  od której  powinien wykonać  odejście i  poinformować  o tym załogę.  Jednakże,  wskutek braku czasu 
(samolot znajdował się już na prostej do lądowania) i narastającego napięcia, dowódca nie mógł zrealizować tego 
planu.  Por.  też  tenże  rus.  „raport”,  s.  202  i  207,  gdzie  już  nie  cytuje  się  tej  wypowiedzi,  ale  odwołuje  do  tejże  
„zrekonstruowanej”  sytuacji.  Z  kolei  „komisja  płk.  Latkowskiego”  w  swej  pierwszej  publikacji  (OL-1,  s.  258)  tak 
interpretuje (frazę Wkurzy się, jeśli jeszcze...): Jedna z osób w kokpicie (najprawdopodobniej Arkadiusz Protasiuk  
lub generał Błasik) sugeruje, że dysponent lotu będzie niezadowolony, jeśli załoga nie wyląduje. 

15 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf 
16 To,  że  są  to  głosy  dwóch  różnych  pilotów,  a  więc  zapewne  dwóch  różnych  załóg,  ujawniło  się  dopiero  podczas 

„prezentacji MAK”. Najwyraźniej więc IES posiadł wersję z usuniętym fragmentem tego zapisu.

http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies
http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf


Jest ona jeszcze obecna w stenogramie „komisji Millera” (skan poniżej):

ale  właśnie  w  CVR-3  nie. Z  kolei  w  CVR-2  pojawia  się  (sytuowana  o  godz.  8:32) 
wypowiadana nie wiadomo przez kago (ozn.:  x) fraza...  „stu pasażerów” (skan poniżej), 
której nie znajdziemy ani w CVR-1, ani w CVR-3:

W wersji  „millerowców” piloci  nie  szczędzą  też  kąśliwych  uwag pod adresem „naszego 
zajebistego  meteo”  (8:15  wypowiedź  przypisywana  Protasiukowi),  które  „bardziej  się 
martwiło  o  jaka”  niż  o  PLF  101  –  trzy  minuty  później  ma  jeszcze  paść  ponoć  uwaga 
Grzywny:  A to nasze (meteo?) się martwiło bardziej o Jaka niż o nas, bo mówili, że ma  
być lepiej. Im później, tym lepiej17. Specjaliści z IES-u wypowiedź Protasiuka odczytują tak 
(skan poniżej):

17 Jedno z nielicznych, złożonych zdań w stenogramach, generalnie wszak pojawiają się „strzępy zdań” świadczące o  
kiereszowaniu nagrania.



z czego można wnioskować, że znowu materiał dźwiękowy jest pozbawiony jakichś głosek 
lub dłuższych fragmentów wypowiedzi, zaś wypowiedź Grzywny (w CVR-3) to już sentencja 
przypisywana... nawigatorowi por. A. Ziętkowi – i znowu, dziwnie okrojona, wybrakowana 
(skan poniżej):

10. Kanały dedykowane: 123,45 i 124

Jak jednak wiadomo –  clue całej  „rekonstrukcji”  (w oficjalnej,  „wypadkowej”  narracji), 
stanowi komunikacja załóg PLF 031 – PLF 10118, której dosłowne przywoływanie właściwie 
mija  się  z  celem,  bo  znamy  ją  niemal  na  pamięć.  Ta  komunikacja  jednak  jest  dość 
specyficzna,  wszak (głównie z Grzywną) nawiązują łączność (lub pozostają w niej)  trzej 
różni członkowie załogi „Wosztyla”, a więc zarówno sam Wosztyl, jak i Kowaleczko, jak i 
Muś, a każdy z nich niejako na swój sposób charakteryzuje warunki panujące na lotnisku. 
Dwukrotnie  też PLF  031  wchodzi  na  częstotliwość  zarezerwowaną  do 
korespondencji  z  „wieżą”  XUBS (oczywiście  trzymam  się  oficjalnych  danych).  Na 
początku i na końcu wszystkich rozmów między załogami. Najpierw zgłasza się Kowaleczko 
(wg ofic. danych o godz. 8:2419): Chłopaki, Rafał z tej strony, przejdźcie na 123,45 – zaś o 

18 Nacisk na tę komunikację położony jest w „raporcie MAK”.
19 Nie sądzę jednak, by należało się twardo trzymać tych danych czasowych, co już starałem się szerzej uzasadniać w 

Aneksie-3  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf,  s.  32).  Należy  też brać 
pod  uwagę  to,  że  inne  są  odległości  czasowe  między  poszczególnymi  połączeniami  załóg  aniżeli  te 
podawane oficjalnie, gdy bowiem po pierwszej rozmowie Grzywny z Wosztylem (8:24-8:25) i jej krótkim zreferowaniu 
przez II pilota, Protasiuk mówi do niego (8:27), by spytał Wosztyla, czy grube są te chumury, Grzywna odpowiada: Ja 
nie wiem, czy oni będą, ten... Czy oni jeszcze będą – i wywołuje dowódcę PLF 031 (8:27), a zgłasza się (8:28) tym 
razem  Muś,  co  ma  być  przecież  chwilę  po  pierwszym  korespondowaniu  obu  załóg.  W  tym  kolejnym  zaś  
dwuminutowym połączeniu (8:28-8:29) Muś opowiada o grubości chmur, o APM-ach 200 m od progu pasa i...  o  
nieudanych podejściach iła-76 (o czym nie wspomina Wosztyl w dialogu z Grzywną, a chyba byłaby to istotna 
wiadomość  do  przekazania  na  początek,  zważywszy  na  to,  iż  ruska  ochrona  miała  czekać  na  polską  delegację).  
Natomiast trzecie kilkusekundowe połączenie (to już na częstotliwości 124, a nie międzyzałogowej) ma być o 8:37. 
Nie  jest  wykluczone  więc,  że  komunikacja  Wosztyl-Grzywna odbywa się  jeszcze  przed przybyciem „Frołowa”,  co 
naturalnie kłóciłoby się z oficjalną narracją, wszak ił-76 miał pierwszy raz podchodzić koło 7:25, a więc „mniej więcej,  
jak oni wylatywali”, jak to ujmie podczas sejmowej prezentacji materiałów Wiśniewskiego szef ZP. Przy takim zaś 
scenariuszu (Wosztyl-Grzywna rozmawiają przed podejściem „Frołowa”) „oni” wylecieć musieli jakiś czas wcześniej w 
stosunku  do  godz.  7:23-7:27.  Może  np.  o  porze podawanej  przez  popołudniowe  Wiadomości  TVP  10  Kwietnia: 
Godzina 6.40 -  rządowy tupolew startuje z wojskowego lotniska Warszawa-Okęcie.  Na pokładzie  
polska delegacja z Parą Prezydencką. Około ósmej maszyna dociera nad Smoleńsk. Na miejscu mgła. Rosjanie  
podają, że wieża kontroli lotów w Smoleńsku apeluje do polskich pilotów, by ze względu na pogodę zawrócili i  
kierowali  się  na  lotnisko  w  białoruskim  Mińsku(http://freeyourmind.salon24.pl/476698,aneks-4-cz-
1#comment_7149184)? 

http://freeyourmind.salon24.pl/476698,aneks-4-cz-1#comment_7149184
http://freeyourmind.salon24.pl/476698,aneks-4-cz-1#comment_7149184
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf


godz. 8:37 Muś ma przekazać komunikat: Arek, teraz widać dwieście20.   

Co jest cechą szczególną tej całej komunikacji PLF 031 – PLF 101? To, że nikt z załogi jaka-
40 nie mówi, by „prezydencki tupolew” NIE podchodził do lądowania, nikt nie radzi, by 
przeczekano  w  powietrzu  jakiś  czas  do  polepszenia  się  pogody  ani  żeby  dokonano 
międzylądowania  na  pobliskim,  witebskim  UMII.  Nikt  nawet  nie  zawoła  „przerwijcie 
podejście!”, gdy zapanują „katastrofalne warunki” („widać 200”). Wosztyl, gdy zaczyna się 
komunikacja,  opowiada a  propos panujących warunków,  że   „pizda tutaj  jest”21,  ale  po 
chwili dodaje:  powiem szczerze, że  możecie spróbować, jak najbardziej. Dwa APM-y 
są, bramkę zrobili, tak że możecie spróbować. 

(jak widać na rys. zamieszczonym w „raporcie Millera”, bramkę z APM-ów można ustawiać na XUBS także od strony  
zachodniej, czyli z kierunku podejścia 79º, a nie tylko 259º, czyli wschodniego)

Próbować przy widoczności 400 metrów i z blisko setką ludzi na pokładzie? Czego można 
próbować w takich okolicznościach znając rygorystyczne obwarowania lotów HEAD oraz 
Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP22? I Wosztyl jeszcze rzuci: ale... Jeżeli wam 
się  nie  uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo  
gdzieś – co już stanowi zupełnie „odjechaną” wypowiedź, skoro w planie lotu PLF 101 tylko 
Mińsk i Witebsk były wskazane jako lotniska zapasowe.  

20 „Komisja  płk.  Latkowskiego”  tak  tłumaczy  to  ostatnie  działanie  PLF  031:  Na  kanale  124  Mhz  –  czyli  kanale  
zarezerwowanym wyłącznie  do łączności  z  wieżą  –  zgłasza  się  nagle  Jak-40 z  informacją  o  zmniejszeniu  się  
widzialności na lotnisku do około dwustu metrów. Załoga jaka złamała twarde procedury, włączając się na tym  
kanale  –  ponieważ  mogła  w  tym  momencie  teoretycznie  zagłuszyć  jakieś  polecenie  kontrolera.  O  tym,  że  
korespondencja odbyła się na kanale 124 Mhz, wnioskujemy z tego, że informacja skierowana była bezpośrednio do  
dowódcy. Załoga jaka-40 wiedziała, że to on porozumiewa się z wieżą, bo słuchała cały czas tej rozmowy. Złamanie  
procedur przez załogę jaka było w pełni uzasadnione. Informacja o pogorszeniu się warunków była dla lądującej  
załogi  bardzo  ważna.  Była  wręcz  krytyczna!  Załoga  Jaka-40  popełniłaby  błąd  w  sztuce,  gdyby  w  tej  chwili  
próbowała skomunikować się na kanale 123,45 Mhz, nie mając pewności,  czy ktoś z tupolewa prowadzi na tej  
częstotliwości nasłuch (OL-1, s. 257).

21 Frazę tę ze szczególną rewerencją przywoływać będą autorzy „raportu MAK”.
22 Jak  pisze  „komisja  płk.  Latkowskiego”,  jest  to:  dokument  opisujący  zasady  wykonywania  lotów  w  polskim  

lotnictwie wojskowym, obowiązujący w 2010 roku – wymienia [ten dokument – przyp. F.Y.M.] mgłę jako zjawisko 
niebezpieczne,  przy którym nie wykonuje się lądowania.  Dowódca, zgodnie z  §19 pkt 24 ww. regulaminu,  ma 
obowiązek przerwać w takiej sytuacji podejście do lądowania (OL-2, s. 409). 



Czy zatem dziwność tej komunikacji PLF 031 – PLF 10123 nie nakazywałaby przyjąć nieco 
odmiennego (od oficjalnego) modelu interpretacji? Takiego, że załoga „Wosztyla” wcale nie 
prowadzi  swobodnej  rozmowy,  lecz  w  jakiś  sposób  dialogi  kontrolowane  i  „między 
wierszami”  przekazuje  „rozpoznanie  sytuacji”?  Jeśli  bowiem  przypomnimy  sobie 
osobliwości  „wlotu”  jaka-40  w  ruską  przestrzeń  powietrzną  (brak  komunikacji  z 
moskiewską  kontrolą  obszaru,  przedziwne  porozumiewanie  się  z  XUBS  etc.)24,  a  także 
„wylotu” PLF 031 (z EPWA)25 - to można, sądzę, pokusić się o takie sformułowanie, że ów 
PLF  031  dokonuje  właśnie  „misji  rozpoznawczej”  w  Smoleńsku.  Najpierw  na  Okęciu 
zostają wsadzeni do niego dziennikarze, potem (z opóźnieniem) dokonuje się start i przelot 
przez  polską  oraz  białoruską  przestrzeń  powietrzną,  ale  przecież  Ruscy  nie  zostają 
poinformowani  o  tym  wylocie.  Szympansy  (jeśli  wierzyć  stenogramom26,  nie  dostają 
informacji od polskiej strony o lecącym PLF 031) – dopiero „odkrywają” tego „Wosztyla”, 
gdy  ma  się  zbliżać  do  ASKIL.  Co  zaś  dzieje  się  dalej?  „Wosztyl”  przylatuje  bez  zgody 
Moskwy, wykonuje podejście, komunikując się piąte przez dziesiąte z szympansami, a w 
momencie pojawienia się komendy (Plusnina) Odejście na drugi krąg, ląduje, jakby nigdy 
nic – nawet nie potwierdzając, że wylądował. Tak to w skrócie wygląda przecież.

07:14:2227 РЗП 1, на курсе, глиссаде./1, na kursie, ścieżce.
07:14:27 РП Не видно, пока не вижу./Nie widać, na razie nie widzę.
07:14:30 А (нрзб)./ (niezr.)
07:14:35 РП Где, где? Полосу наблюдаете, выше!/Gdzie? Gdzie? Obserwujcie pas, wyżej!
07:14:38 А Б**дь, надо уход./K…a, potrzebne odejście!
07:14:41 РП Уход на 2-й круг./Odejście na drugi krąg.

23 Dziwność komunikacji zachodzi też w obrębie dialogów samej załogi, co punktują w swych publikacjach członkowie 
„komisji płk. Latkowskiego”: niekwitowanie poszczególnych komend, kwitowanie nie przez tych członków załogi, co  
powinni, a nawet kwitowanie „samemu sobie”. Przykładowo wypowiedź w CVR-1 z 8:39 przypisywana nawigatorowi: 
Sterowanie  przednim podwoziem mamy włączone.  Mechanizacja  skrzydeł.  I  „komisja”  komentuje  to  m.in.  tak: 
Nawigator  rozpoczyna  czytanie  checklisty  przed  lądowaniem  (...).  Komendę  o  rozpoczęciu  czytania 
checklisty  powinien  wydać  dowódca (ewentualnie  nawigator  może  mu  przypomnieć,  że  chcecklista  nie  
została  jeszcze  odczytana.  Nawigator  nie  powinien  rozpoczynać  jednak  jej  czytania  bez  rozkazu).  Można  się  
domyślać,  że  dowódca  był  już  bardzo  zestresowany  sytuacją  i  zapomniał  o  checkliście,  która  powinna  być  
sprawdzona w tym momencie, ponieważ należy ją przeczytać po wypuszczeniu podwozia i mechanizacji skrzydeł.  
Co jest niezwykle dziwne, nawigator w tym wypadku zaczyna sprawdzanie checklisty od końca . 
Sterowanie podwoziem jest bowiem jej ostatnią pozycją. Jeszcze bardziej zastanawia, dlaczego nawigator sam 
sobie kwituje pozycje, mimo że najpierw czynności powinien skwitować dowódca, a następnie drugi pilot. 
Także  w korespondencji  PLF 101  z  moskiewską  kontrolą  obszaru  oraz  z  „wieżą”  XUBS pojawiają  się  dziwności: 
wyprzedzanie poleceń lub też ich  ignorowanie oraz niepodawanie wysokości  przez załogę podczas „podejścia do 
lądowania”, co ze szczegółami analizuje „komisja Latkowskiego” (zarówno w  OL-1, jak i  OL-2). Ta dziwność może 
wskazywać  na  to,  iż  załoga  prowadzi  tylko  pozorowaną  rozmowę  dotyczącą  ewnetualnego  zamiaru  próbnego 
lądowania i tak naprawdę zawraca po chwili (np. z kręgu nadlotniskowego XUBS) w stronę zapasowego lotniska. 
Generalnie zaś owo „wyprzedzanie” poleceń nasuwa mi skojarzenie z pracą fachowców wojskowych opracowujących  
dziwne szpule „prezydenckiego tupolewa”. Być może nie dało się „doskonale” skonstruować „zapisów z kokpitu”, stąd 
pojawiły się 1) rozjazdy, jakby w kabinie rządowego samolotu siedzieli ludzie dopiero uczący się latać oraz 2) rwane 
dialogi i wypowiedzi. 

24 Szerzej opisywałem to w Aneksie-3 (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, 
s. 2 i n.).

25 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/samoloty-zastepcze-i-inne.html 
26 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html    Plusnin o godz. 6:46 pol. czasu ma 

mówić:  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 (...). Jest to przecież blisko półtorej 
godziny po wylocie „Wosztyla” z EPWA, jeśliby za moment startu przyjąć godz. 5.20. O tej porze, nawiasem 
mówiąc,  wedle  relacji  P.  Świądra  tupolew  już  miał  stać  przed  terminalem  (http://www.rmf24.pl/raport-fakty-
roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-
kwietn,nId,315012): 
Pierwszy samolot nie chciał się uruchomić. Pilot po kilku próbach wyszedł z kokpitu, uśmiechając się przeprosił nas  
i powiedział, że musimy przejść do drugiego samolotu. Ktoś zażartował czy jest jeszcze trzeci. Tak - odparł pilot,  
czeka  w  hangarze.  Gdy  wsiadaliśmy  do  kolejnego  Jaka,  Tupolew  już  został  podstawiony  przed  
wyjście z terminalu. Pamiętam, że spojrzałem jeszcze na niego, gdy zaczęliśmy kołować . Czy to był 
tupolew-widmo (W-101) Stroińskiego, czy też PLF 101 Protasiuka? Wschód słońca 10 Kwietnia w Polsce był o 5:51, 
więc  to  słynne  zdjęcie  z  różową  łuną  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-
3.pdf, s. 27) pasowałoby do „pierwszego” tupolewa. Do W-101.

27 Polskiego czasu. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/samoloty-zastepcze-i-inne.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf


07:14:44 А (нрзб)./ (niezr.)
07:14:47 А (нрзб)./ (niezr.)
07:15:01 А (нрзб)./ (niezr.)
07:15:06 РП Посадка. Papa Lima Foxtrot zero three onе, после остановки на 180,  
молодец./Lądowanie. Papa Lima Foxtrot zero three onе, po zatrzymaniu na 180, zuch.
07:15:17 РП На 180./Na 180.
07:15:18 РП Посадка Як-40-го./ Lądowanie Jaka -40.
07:15:25 А Ты видел, как он торец прошел./Widziałeś, jak on próg pasa przeszedł?  

Co się dzieje po wylądowaniu (o której ono było i z jakiego kierunku) – to rzecz wciąż nie  
do  końca  wyjaśniona  –  pewne  jest  jednak  (choćby  w  związku  z  koniecznością 
przeprowadzenia  odprawy  paszportowej),  że  wnet  pojawili  się  przy  „Wosztylu”  ruscy 
mundurowi. A co by było do rozpoznania na XUBS dla ludzi z PLF 031? Wszystko. Stan 
lotniska,  zachowania  obsługi,  warunki  atmosferyczne  i  –  co  chyba  najważniejsze  – 
potencjalne zagrożenia. Jeśli bowiem polskie specsłużby miałyby już wiele sygnałów przed 
10-tym  Kwietnia,  że  szykuje  się  jakieś  terrorystyczne  działanie  związane  z 
wylotami/przylotami  prezydenckiej  delegacji,  to  „Wosztyla”  zadaniem  byłoby  dokonać 
wstępnej oceny sytuacji na miejscu i przekazać ją innym polskim pilotom. 

Jak można by przekazać informacje o zagrożeniu załodze PLF 101? Na przykład mówiąc 
coś, co kłóci się z rzeczywistością lub co stanowi sprzeczność samą w sobie: warunki są nie 
do lądowania, ale możecie jak najbardziej  spróbować wylądować. W normalnej bowiem 
sytuacji każdy, kto dostrzega jakieś niebezpieczeństwo, informuje o nim/uprzedza kogoś, 
kto może się z tym niebezpieczeństwem wnet zetknąć (za przykład wzięty z życia wystarczy 
porozumiewanie się kierowców w trudnych warunkach atmosferycznych przez CB radio). 
W sytuacji, w której niemożliwe byłoby swobodne porozumiewanie się (a tak mogłoby być 
na  XUBS  w  przypadku  „Wosztyla”),  należałoby  tak  skonstruować  komunikaty,  by  dla 
postronnego słuchacza nie  budziły  większych  wątpliwości28,  a  dla  adresata stanowiły  w 
miarę klarowne przesłanie dotyczące rozpoznanego zagrożenia. Czy zatem analizowana już 
przeze mnie zwłoka z podawaniem przez szefa załogi PLF 031 (do Warszawy) informacji o 
warunkach  na  XUBS29 nie  była  pierwszym  alarmowym  sygnałem,  iż  na  smoleńskim 
wojskowym lotnisku coś już się dzieje niepokojącego? 

28 Załoga PLF 031, jak wiemy, ani przez chwilę nie odwodzi załogi PLF 101 od zamiaru podejścia do lądowania. Nie 
mówi, że coś jest z lotniskiem nie tak, że należałoby się przede wszystkim wstrzymać z jakimikolwiek pospiesznymi  
manewrami itd.

29 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf  ,  s.  32 i n. Por.  też „raport 
Millera”: kontroler WPL 36 splt – po wylądowaniu samolotu Jak-40 na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY o godz.  
05:17, przez prawie 30 min od planowanego czasu lądowania nie  żądał  od załogi podania zaobserwowanego w 
rejonie lotniska stanu WA. Uzyskane od załogi około godz. 05:50 informacje o tych warunkach przekazał DML 36 
splt dopiero o godz. 06:32, po interwencji dyżurnego synoptyka CH SZ R (s. 200).

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf


11. Kanał piracki smoleńskiego Radia Erewań

Dlaczego tyle  o  tych kanałach związanych z CVR teraz  piszę? Dlatego,  że były  przecież 
wersje,  jak  to  określiłem  już  w  Aneksie-3,  „apokryficzne”30,  przedpremierowe  (sprzed 
publikacji  CVR-1  przez  MSWiA  na  początku  czerwca  2010),  a  wskazujące  na  zupełnie 
odmienny (od późniejszych, oficjalnych, „nieapokryficznych”) scenariusz tego, co się działo 
lub  miało  dziać.  Najważniejsze  dwa  to  materiały  z  Dziennika 
(http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116170,krzyk-cierpienia-zapis-czarnej-
skrzynki.html)  i  Faktu (http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-
Jezu-,artykuly,71784,1.html). Ten pierwszy artykuł (z  18-04-2010) zawierał, przypomnę, 
takie poruszające przesłanie:

"W  kilkudziesięciu  ostatnich  sekundach  nagrania  rejestrator  z  kokpitu  nagrał  rosnący  
szmer z przedziałów pasażerskich. Aż w końcu usłyszeliśmy nieludzki krzyk przerażenia i  
bólu" - relacjonuje "DGP" jeden z wojskowych prokuratorów.

Tekst zamieszczony na łamach Faktu (parę tygodni później, bo 13-05-2010) podawał zaś 
jeszcze inny przebieg wydarzeń:

nagle sytuacja się całkowicie zmienia. 
– Daj drugi, drugi... W drugą! – słuchać podniesiony głos w kabinie. Rosyjski prokurator  
nie jest pewny, co to znaczy. Przypuszcza, że może to być polecenie wykonania jakiegoś  
manewru  na  podstawie  poprzedniej,  pierwszej  komendy,  np.  ze  smoleńskiej  wieży  
kontrolnej. Polscy specjaliści,  którym opisaliśmy tę wypowiedź, nie wykluczają też, że to  
może  być  wykrzyczane  polecenie  przestawienia jakiegoś  przełącznika.  To  będzie  można  
ustalić dopiero po nałożeniu zapisu z rozmów w kabinie z zapisem parametrów lotu, czyli  
dokładnego czasu uruchomienia każdego urządzenia w kokpicie.

–  Zawracaj!  –  kolejny  okrzyk.  Tu  specjaliści  sądzą,  że  rosyjski  prokurator  coś  źle  
zrozumiał. Mało prawdopodobne, by chodziło po prostu o zawrócenie samolotu.
–  Ustawienie?  –  pada  pytanie.  –  Wysokość?  –  za  chwilę  kolejne.  Ale  te  słowa  są  już  
wykrzyczane. Mieszają się z odpowiedziami, ktoś krzyczy jakieś liczby, słuchać szum, dużo  
niezrozumiałych słów...

30 Do „apokryfów” należałoby również zaliczyć wersję omawianą przez B. Klicha podczas (nagrywanej przez E. Klicha) 
rozmowy  z  „akredytowanym”,  gdy  ten  przybywa  do  Warszawy  (21-04-2010)  po  pierwszej  turze  smoleńsko-
moskiewskich „badań” m.in. po to, by za wszelką cenę dotrzeć do Tuska (por.  Moja czarna skrzynka, s. 75) i nie 
dopuścić  do  publikacji  zapisów  CVR  (pierwsze  zapowiedzi  takiej  publikacji  stosunkowo  szybko  po  „katastrofie” 
sformułuje  Seremet,  ponaglany  zaraz,  bo  już  19-04-2010,  przez  Czerską  Prawdę,  por.  też 
http://freeyourmind.salon24.pl/473747,cvr-plf-101-historia-ukryta). Wspominałem już o tej wersji z dialogu Klich-
Klich  parokrotnie,  przypomnę  więc  tylko,  iż  szef  MON  mówi  (w  dn.  22-04-2010)  o  anglojęzycznym 
sygnalizowaniu przez jedno z pokładowych urządzeń (zmniejszającej się) wysokości samolotu – takie 
zaś odliczanie zaś nie występuje w żadnym z oficjalnych „stenogramów” .  Możemy więc (z pewną dozą 
ostrożności)  mówić  o  sukcesywnym  konstruowaniu  (zmiennych,  modyfikowanych  wersji)  „zapisów  CVR”  (przez 
różnych specjalistów – polska ręka jest w to zaangażowana ewidentnie), jednakże należy też mieć na uwadze to, że 
coraz  bogatsze  wersje  „zapisów  CVR”  w  dość  konsekwentny  sposób  odchodzą od  pierwotnego  scenariusza 
„ustalonego” przez MAK. Zniknie w końcu z kokpitu gen. Błasik (w CVR-3), pojawi się komenda „odchodzimy” (I  
pilota) (w CVR-2), znikną naciski na załogę itp.
Ale i E. Klich ma któregoś dnia możliwość odsłuchania „przedpremierowego” nagrania CVR, jeszcze w maju 2010 
(Moja czarna skrzynka, s. 136). Na pytanie Krzymowskiego, czy brał udział w „rozpoznawaniu głosów”, odpowiada: 
Nie. Po raz pierwszy usłyszałem to nagranie, gdy zapis był już gotowy. To było jakoś w maju. Zostawili  mnie  
samego, dali stenogram i puścili taśmę. Nagranie jest niewyraźne, dużo szumów, więc ledwo mogłem wyłapać  
poszczególne słowa, i cały czas zaglądałem do stenogramu [jak widać gotowego już „jakoś w maju” - przyp. F.Y.M.]. 
Końcówka jest przerażająca. Po raz pierwszy w życiu słuchałem krzyków ludzi, którzy mieli świadomość, że zaraz  
zginą. Wyszedłem stamtąd tak roztrzęsiony, że nie byłem w stanie pójść na obiad.
Dodać należy, że tenże Klich dość konsekwentnie sprzeciwiał się publikowaniu zapisów CVR. I nieco dalej dodaje (s.  
137):  W  Smoleńsku  nie  ma  żadnej  nadziei,  sytuacja,  która  nastąpiła,  zaskoczyła  wszystkich.  To  były  krzyki  
ginących ludzi, którzy nie spodziewali się niczego. Moim zdaniem prawie do końca wierzyli, że lot zakończy się  
bezpiecznie. To straszne. Z czego można wnioskować, że miał możliwość odsłuchania innej wersji niż te, do których 
mieli dostęp cytowani przez kwietniowy Dziennik i majowy Fakt (2010) prokuratorzy.  
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Nasz  rosyjski  rozmówca  opowiada,  że  zamieszanie  sięgnęło  zenitu.  –  Trudno  było  
cokolwiek zrozumieć, słychać było tylko krzyki – opowiada. – I wtedy usłyszałem wyraźne,  
przerażające okrzyki: „Jezu, Jezu!”. I było po wszystkim. I koniec, tyle. Tylko tyle... – mówi  
smutno prokurator.

W obu tych niezwykłych doprawdy (po dziś dzień) materiałach, zauważmy, pojawiało się 
odwołanie do... prokuratora (mającego dostęp do zarejestrowanych nagrań CVR). O 
ile  w  przypadku  kwietniowej  relacji  Dziennika miał  to  być  polski  prokurator  (czyżby 
Rzepa?),  o  tyle  w maju  Fakt  miał  mieć  już  przekaz  od  jakiegoś  (zastrzegającego  sobie 
anonimowość)  ruskiego prokuratora  jednego z  bliskich współpracowników pierwszego  
zastępcy prokuratora generalnego Federacji  Rosyjskiej,  szefa komitetu śledczego przy  
prokuraturze, Aleksandra Bastrykina.

Jak zaznaczał Dziennik: 

Prokurator generalny Andrzej Seremet wydał decyzję o odtajnieniu i  ujawnieniu zapisu  
rozmów pilotów i załogi, jednak ten właśnie zapis ma być utajniony. 

I może to jest jeden z kluczy do zagadki „materiałów dowodowych” (nie tylko „zapisów 
CVR”),  a zwłaszcza zagadki  „ewolucji  zapisów”,  czyli  „zmienności  kopii”,  o której  sporo 
napisałem w podrozdziale  CVRadio z różnymi pasmami nadawania niniejszego Aneksu. 
Wsłuchujemy  się  jednak  w  „kanał  piracki”,  jak  zaznaczyłem  w  tytule  obecnego 
podrozdziału. Uruchomiony on został, jak można sądzić (z pewną dozą ostrożności31), już 
pięć  dni  po  tragedii,  a  więc  15-04-2010,  kiedy  to  Seremet  zapowiedział,  iż 
upublicznione zostaną zapisy CVR, ale – o czym już pewnie mało kto pamięta 
–  z  pominięciem  „treści  intymnych” (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-
kraju,3/zapis-czarnych-skrzynek-bedzie-ujawniony,211704.html)32. 

31 Można by się spierać wszak, czy już 10 Kwietnia nie zaczęto na tym kanale nadawać.
32 Seremet zaznaczył, że treść "czarnych skrzynek" zostanie podana do publicznej wiadomości, jednak z wyłączeniem  

treści, których "ze względów intymnych nie powinno się ujawniać". Dodał, że trzecia skrzynka leci do Polski i tu  
zostanie odczytana.  Jak powiedział "Gazecie Wyborczej" płk Zbigniew Rzepa, prokurator wojskowy, który bierze  
udział w badaniu przyczyn katastrofy, z zapisów "czarnych skrzynek" wynika, że piloci przed samą katastrofą  
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Z jednej  strony więc pojawiał  się  czytelny sygnał  (zwłaszcza dla  Rusków,  bo o  polskiej  
opinii publicznej nawet nie muszę wspominać), iż Warszawa szykuje się do błyskawicznego 
(i bezprecedensowego) ujawnienia zawartości „szpul”, z drugiej, że zastrzega sobie prawo 
do,  co  tu  dużo  kryć,  dokonania  wyboru tego,  co  powinno  zostać  opublikowane33.  Z 
dzisiejszej perspektywy, tj. biorąc pod uwagę różne wersje „zapisów rozmów w kokpicie”, 
możemy być całkowicie pewni, że nie było jednej wersji tychże materiałów, a tym samym, 
że  dozowano pewne  treści,  które  zostały  zarejestrowane  –  dozowano,  by  z  wolna 
zaznajamiać opinię  publiczną z  tym,  co  się  mogło stać.  Ile  więc  zatajono? O,  to  dobre 
pytanie,  na  które  poznamy  odpowiedź  dopiero  podczas  prac  nadzwyczajnej, 
międzynarodowej komisji śledczej, zwłaszcza że dosłownie na dniach pojawiła się kolejna 
medialna  rewelacja  związana  z  tym,  że  właściwie  „nie  chciano”  odzyskać  od  Rusków 
czarnych skrzynek34 (skan poniżej):

12. Kanał nadwiślański rządowy – fale długie

Wspomniałem jednak, że E. Klich zdecydowanie sprzeciwiał się publikowaniu zawartości 
CVR i nawet w związku z ogłoszonymi w polskich mediach planami ujawnienia zapisów z 
kokpitu, powrócił (wbrew zaleceniom szefa MON) do Polski 21 kwietnia 2010 wieczorem35. 

rozumieli, że się rozbiją. Przyznał, że końcówka zapisu na taśmie "była dramatyczna", ale nie chciał powiedzieć, czy  
pasażerowie  wiedzieli,  że  maszyna  uderzy  o  ziemię  (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zapis-czarnych-
skrzynek-bedzie-ujawniony,211704.html). Ten opis warto zestawić z tym, co już cytowałem, a co pojawia się trzy dni 
później (18-04-2010) na łamach  Dziennika:  http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116170,krzyk-cierpienia-zapis-
czarnej-skrzynki.html.

33 Potwierdzi to zresztą kiedyś publicznie także Miller, mówiąc, iż brano pod uwagę ocenzurowanie zapisów (por. też  
http://freeyourmind.salon24.pl/472154,o-pozytkach-zwiazanych-z-matrioszkami i wypowiedzi byłego szefa MSWiA 
typu: Gdyby nie to, że Rosjanie przekazali nam kopie zapisów w czarnych skrzynkach, to prawdopodobnie polski  
raport by do dzisiaj nie powstał – świadczące o tym, że to był kluczowy materiał dowodowy dla polskiej strony). Co 
ciekawsze, Miller na posiedzeniu senatu (8-06-2010, stenogram s. 20), przyzna, iż zanim oficjalnie uzyskano „kopie  
zapisów”,  polska  strona  już  miała  nieoficjalnie  „stenogram”:  Proszę  pañstwa,  no  przecież  pañstwo  się 
domyślają, że ten stenogram był nam znany wcześniej. Ale został upubliczniony wtedy, kiedy mieliśmy go  
oficjalnie. Czy mogliśmy mieć ten stenogram wcześniej? Mogliśmy...

34 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-rzad-umyslnie-nie-wykorzystal-rosyjskiego-  
prawa-ktore-umozli,nId,769844: Nasz reporter Krzysztof Zasada usłyszał z kolei od polskich dyplomatów, że nasze  
władze z rozmysłem nie wykorzystały możliwości, jakie daje rosyjskie prawo w sprawie zwrotu czarnych skrzynek. 

35 Już sam ten powrót jest niezwykle emocjonujący, nie tylko z tego względu, że pojawi się wątek, by tak rzec, psychiatrii  
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Przejdźmy więc teraz na chwilę do jego relacji zawartej w  Mojej czarnej skrzynce, w ten 
sposób bowiem dotrzemy do kwestii dotąd nie omawianej, tj. kilku dramatycznych spotkań 
„na szczycie”: Klich-Tusk. „Akredytowany”, jak pamiętamy z poprzedniej części Aneksu-4, 
słał (dzięki naszym kryptografom z kontrwywiadu36) z ruskiej ziemi do polskiego premiera 
rozmaite pisma – nie uzyskiwał jednak na nie żadnych odpowiedzi (nawet telefonicznych z 
kancelarii).  Co  więcej,  Klich  przylatuje  (z  przygodami,  jak  czytaliśmy  w  jednym  z 
przypisów)  21  kwietnia  2010  do  kraju  po  w  gruncie  rzeczy  „zakończonych  badaniach 
katastrofy smoleńskiej” – i zupełnie nic się nie dzieje, pomijając zaproszenie ze strony szefa 
MON  na  spotkanie,  które  sobie  „dla  bezpieczeństwa”  „akredytowany”  zarejestruje37. 
Kancelaria Tuska więc wcale nie kontaktuje się  z  E.  Klichem, ale za to zainteresuje się 
nim... rządowa telewizja, czyli niezawodny w całej historii warszawsko-smoleńskiej TVN24. 

wojskowej.  Cofnijmy  się  z  „akredytowanym”  (tamtego  dnia)  do  Smoleńska,  gdzie  zaczną  się  jego  niesamowite 
przygody związane z dniem powrotu (Moja czarna skrzynka, s. 75 i n.):  Poprosiłem Morozowa, żeby dał mi dobry  
samochód,  spakowałem wszystkie swoje  rzeczy,  bo nie  wiedziałem,  czy jeszcze  wrócę do Rosji,  i  skopiowałem  
wszystkie swoje notatki i meldunki na trzy pendrive'y. Jeden dałem Fydrychowi, drugi chciałem zdeponować w  
naszej ambasadzie, a trzeci postanowiłem wziąć z sobą do Polski. (...) Dmuchałem na zimne. Gdybym miał zawał,  
miał wypadek samochodowy, celnicy zarekwirowaliby mi moją kopię. Cokolwiek. [Nie przesadza pan? Bał się pan  
polskich  celników czy rosyjskich?]  Niczego nie  wykluczałem.  Wie pan,  nagle  znalazłem się  w samym centrum  
historycznego wydarzenia. Wszedłem w spór z Parulskim, tu kłócę się [z] generałami, a tam – z ministrami. Do  
tego  potworne  zmęczenie  (...),  naprawdę  nie  wiedziałem,  co  mnie  czeka.  Bałem  się,  że  mnie  wyczyszczą  ze  
wszystkiego. Zabiorą mi notatki, pisma do premiera, dokumenty i zrobią ze mnie niepoważnego człowieka, który  
działa na szkodę Polski. Kto by mi wtedy uwierzył? [Morozow załatwił panu samochód?] Tak, porządną terenówkę,  
chyba z urzędu gubernatora. Kierowca podjechał po mnie do hotelu, już schodzę z pakunkami, a tu na dworze  
podchodzi do mnie mężczyzna z kobietą. Przedstawiają się jako  opieka psychologiczna dla naszej grupy,  
mówią, że przyjechali z Polski.  Trochę byłem zaskoczony, bo nikt mnie o tej wizycie nie poinformował, chociaż  
wcześnie wnioskowałem o przyjazd takich specjalistów. Mimo to poprosiłem kierowcę, żeby poczekał, i zaczęliśmy  
rozmawiać. A że problem był poważny, to przesiedzieliśmy prawie dwie godziny. Zacząłem im mówić o moich  
działaniach w Smoleńsku, problemach ze współpracą, konflikcie z Parulskim, o problemach lotnictwa, o tym, jak  
fatalnie  był  przygotowany  lot  10  kwietnia.  W  pewnym  momencie  powiedziałem  nawet:  „Jak  można  było 
wsadzić prezydenta do samolotu i kazać mu lądować na takim lotnisku? Przecież to nieumyślna  
zabójstwo”.  Nagle się zreflektowałem: co ja mówię! I pytam ich: „A państwa to właściwie kto przysłał? Kim  
jesteście?” Wówczas ten mężczyzna się przedstawia: „Jan Wilk, naczelny psychiatra wojskowy”. Drugą osobą była  
Pani  Iwona Manos – specjalista chirurg kliniczny.  „No, to ładnie się wpakowałem.”  (...)  [B]ałem się,  że oni  to  
wezmą dosłownie. A jak się jeszcze okazało, że Wilk jest z wojska i że przysłało go do mnie MON, to już byłem  
pewien, iż z tego mogą być same kłopoty.
Przyznać  trzeba,  że  wysłanie  przez  MON  takiej  „pary  powitalnej”  aż  do  Smoleńska  pod  hotel,  z  którego 
„akredytowany”  ruszał  terenówką  (od  Morozowa)  do  Moskwy,  było  niezłym  „zabiegiem”,  że  się  tak  wyrażę  –  
brakowało  tylko  postraszenia  E.  Klicha  lobotomią.  Na  tym jednak  perypetie  „akredytowanego”  się  nie  kończyły.  
Pojechał do ruskiej stolicy, a tam (s. 80-81)  najpierw kierowca nie mógł znaleźć naszej placówki. Robimy jedno  
okrążenie, drugie, trzecie, wydzwaniam do znajomego, który pracuje w naszej ambasadzie, ale wciąż błądzimy. W  
końcu  trafiliśmy  i  zobaczyłem  tego  kolegę,  ale  zapomniałem  kurtki  z  samochodu.  Pojechała  z  powrotem  do  
Smoleńska. Przed wylotem zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Zadzwoniłem do kancelarii premiera, powiedziałem, że  
lecę do Warszawy i proszę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W ambasadzie natknąłem się też na prokuratora  
Parulskiego. Zaproponował mi lunch, ale grzecznie odpowiedziałem, że już jadłem. (...) Relacje z nim nie były mi do  
niczego potrzebne. Proszę pamiętać, że on zarzucał mi działanie na szkodę Polski. Potem okazało się, że wracaliśmy  
jednym samolotem. Siedział kilka metrów ode mnie, ale całą drogą nawet słowa nie zamieniliśmy. [Rozumiem, że  
pańskie obawy dotyczące celników były na wyrost. Nie miał pan żadnych problemów na lotnisku?] Nie, wszystko  
poszło, jak należy, chociaż odrobina niepewności była do samego końca. Siedzę już w samolocie, kołujemy na płycie  
lotniska i nagle samolot się zatrzymuje. Patrzę, a w naszą stronę jedzie żółty samochód na sygnale. Pomyślałem  
sobie: „Będą mnie wyciągać, czy co?” Na szczęście nic się nie stało. [Ktoś z kancelarii premiera oddzwonił?] Nikt,  
cisza. Następnego dnia rano zadzwonił do mnie za to gen. Cieniuch z zaproszeniem do ministra Klicha. Ktoś musiał  
poinformować  ministra,  że  przyjechałem  wcześniej.  [Parulski?]  Albo  wojskowi,  kiedy  się  zorientowali,  że  
wyjechałem. (...) Ledwo wylądowałem w Warszawie i od razu mnie wzywają do ministra. Wojsko miało mnie 
na oku.
Oj, miało, miało. Z tego też pewnie powodu na to nieoczekiwane spotkanie z B. Klichem „akredytowany” zabierze 
dyktafon.  

36 Razem z nami w Smoleńsku byli  żołnierze dysponujący sprzętem kryptograficznym, za pomocą którego słałem  
ministrowi obrony narodowej i premierowi meldunki. Meldunki uzgodnione wcześniej z doradcami przynosiłem na  
pendrive'ie z plikiem tekstowym, a oni to wysyłali. Tamtego dnia, gdy toczyłem walkę o tłumacza ci oficerowie  
powiedzieli mi, że zwijają sprzęt, bo dostali rozkaz powrotu do Warszawy (Moja czarna skrzynka, s. 63).

37 E. Klich powie Krzymowskiemu:  wolałem się zabezpieczyć, ale, przysięgam, nie zamierzałem tego upubliczniać.  
Chyba,  że  w  sądzie.  Tam  musiałbym  mieć  coś  na  swoją  obronę.  Minister  miał  podczas  tej  rozmowy  dwóch  
świadków – gen. Mieczysława Cieniucha i jednego z doradców. Moim świadkiem byłaby taśma. Zresztą z tego  
nagrania jasno wynika, że minister od początku był ukierunkowany na wersję, według której winni są piloci. Nie  
przyjmował argumentów o problemach systemowych lotnictwa, zarzucał mi, że mówiąc o nich, stawiam zarzuty  
kryminalne gen. Anatolowi Czbanowi. Absurd (Moja czarna skrzynka, s. 82).



Zobaczmy, jak ta (zakończona straszliwą burzą z piorunami w gabinecie rządowym) intryga 
się rozwija (s. 88 i n.):

Wylądowałem  w  środę  wieczorem.  Jest  piątek  koło  południa,  a  ja  nie  mam  żadnej  
informacji z kancelarii premiera. Nikt się do mnie nie odzywa. Myślę sobie: „Jeśli dziś się do  
niego nie dostanę, to koniec. Zaraz weekend, a ja nie mogę zostać sam z tym bałaganem i  
lecieć do Moskwy bez spotkania z premierem”. I wtedy zgłosił się do mnie Piotr Świeczek,  
dziennikarz  TVN24.  Mówię  mu,  że  nie  udzielam żadnych  wywiadów,  bo  od  trzech  dni  
bombarduję premiera i czekam na spotkanie. A on na to: „Panie pułkowniku, ale oni już  
wsiadają  do  samolotu  i  lecą  do  Sopotu  na  odpoczynek.  Nikt  pana  nie  przyjmie”.  
Pomyślałem sobie, iż może rzeczywiście. „Dobra, niech pan przyejeżdża”. 

[Rozmowa z TVN24 miała panu pomóc w spotkaniu z premierem?]

Miała je wymusić, nie miałem nic do stracenia.

Ten fragment aż się prosi o drobne wtrącenie, gdyż najwyraźniej mamy tu do czynienia z 
kilkoma „szulerskimi” zagraniami. „Akredytowany” przybywa do Polski, chcąc się spotkać z 
premierem, ale kancelaria się w ogóle nie odzywa, jakby nie wiedziała ani o co, ani o kogo 
chodzi.  Pojawia się natomiast po dwóch dniach ni z gruszki ni z pietruszki dziennikarz 
rządowej telewizji, utwierdzający w przekonaniu Klicha, iż na spotkanie z szefem rządu nie 
może on na razie liczyć ze względu na porę weekendowo-relaksacyjną.  „Akredytowany” 
postanawia  więc  zagrać  „medialną  kartą”,  by  w  ten  sposób  się  dostać  do  Tuska  lub 
przynajmniej  ściągnąć  na  siebie  zainteresowanie  premiera.  Nie  bierze  więc  Klich  pod 
uwagę chyba takiej  sytuacji,  w której  udziela wywiadowi komuś, kogo po prostu 
wysłał do niego rząd, żeby wybadać „akredytowanego”. O tym zaś, że za całą akcją 
stała ekipa Tuska (albo ktoś z jego zaufanych), świadczyć mogą następne fragmenty tej 
opowieści (intryga rozkręci się na dobre, obfitując nawet w akcenty wprost komiczne, ale 
proszę uważnie ją prześledzić, gdyż doprowadzi nas ona do dwóch ważnych korelacji rząd-
media i rząd-badacze):

Przyjeżdża Świerczek, prowadzę go do swojego pokoju i mówię mu, o co powinien mnie  
zapytać, żeby jakoś wyszło. Patrzę, a oni już nagrywają. Powiedziałem mu wszystko. Że nie  
mam żadnego wsparcia, że minister Klich zmusza mnie do współpracy z prokuraturą i że  
wojsko  chce  zrzucić  całą  winę  na  pilotów,  a  prawdziwe  przyczyny  katastrofy  tkwią  w  
systemie.  Wytłumaczyłem  też,  na  czym  polega  badanie  według  trzynastego  załącznika.  
Świerczek  w  swoim  materiale  skomentował  moje  słowa  stwierdzeniem,  iż  Polska  jest  
petentem.  Z  tego  później  wybuchła  afera,  bo  wszyscy  myśleli,  że  to  ja  użyłem  tego  
określenia,  a  to  nieprawda.  „Petent”  przykleił  się  do  mnie  na  dobre.  (...)  Skończyłem  
nagrywać i  pojechałem na Kabaty.  Komórkę zostawiłem w komisji  [badawczej  – przyp. 
F.Y.M.], bo  wiedziałem, że zaraz rozdzwoni się tysiąc telefonów z pretensjami.  
Wchodzę do mieszkania,  a żony nie ma. Jestem wkurzony na cały świat,  zostawiam jej  
kartkę  z  informacją,  iż  biorę  samochód,  i  jadę  tam,  gdzie  byliśmy  wczoraj.  „Ty  bierz  
taksówkę i przyjeżdżaj”. 

[Po co ten szyfr?]

Nie  chciałem,  żeby  ktoś  jechał  za  mną,  gdyby  ona   się  wygadała .  W  końcu 
spotkaliśmy  się,  zanim  wyszedłem.  Wsiadamy  do  samochodu  i  jedziemy  do  syna,  do  
Zalesia. Żona mówi o jakichś telefonach, ale ja jej nie słucham. Jesteśmy u syna, włączamy  
telewizor – materiał miał iść o 17.00 – a tam nic. No tak, musieli się wystraszyć tego, co im  
naopowiadałem, myślę sobie. „Nie ma nagrania, mam w nosie, idę spać”. Syn mówi, żebym  



zadzwonił do kancelarii, ale nie mam numeru. Okazuje się, że żona ma, bo dzwonili do niej z  
komisji. 

[To  znaczy,  że  premier  chciał  się  z  panem  spotkać,  mimo  że  wywiad  nie  został  
wyemitowany?]

Okazało się, że wcześniej puścili zwiastun, po którym MON wydzwaniało do telewizji i  
domagało  się  wstrzymania  emisji  wywiadu [czyli  jednak  nie  taka  wyjazdowo-
wypoczynkowa pora – przyp. F.Y.M.].  No, ale puścili. O 16.00 poszło całe nagranie. Zatem  
dzwonię do kancelarii. A tam jakaś pani mi mówi: „O, panie pułkowniku, jak to dobrze, że  
pan dzwoni. Znalazł się pan wreszcie. My cały czas dzwonimy i pana szukamy.” I  
pyta, czy mogę przyjechać na 21.00  [oczywiście nie do Sopotu :) – przyp. F.Y.M.].  Zaraz 
siadłem  i  zacząłem  robić  sobie  notatki,  żeby  języka  u  premiera  nie  zapomnieć.  Przed  
spotkaniem podjechałem jeszcze do komisji po marynarkę. Jest piątek, wpół do dziewiątej,  
a  tam  tłum.  Wszyscy  klną,  Internet  zablokowany,  Agata  Kaczyńska  [członkini 
komisji; nie była na XUBS podczas „badań” – przyp. F.Y.M.] chodzi zdenerwowana, krzyczy  
na mnie, co ja wyprawiam itd. Mówi, że przeze mnie rozpędzą nam komisję. Ja jej na to:  
„Agata, teraz muszę dbać o własną skórę,  nie o komisję”.  Doszło między nami do małej  
scysji.    

[Z komisji pojechał pan już prosto na spotkanie z premierem?]

Tak, syn mnie zawiózł. Wchodzę, a tam wszyscy zdenerwowani. Patrzę, pół rządu na mnie  
czeka.  Ministrowie  Cezary  Grabarczyk,  Tomasz  Arabski,  Michał  Boni,  Jacek  Cichocki.  
Bogdan Klich blady jak ściana, Jerzy Miller cały czerwony, a Tadeusz Jarmuziewicz, który  
ostatecznie nie wszedł na spotkanie, szary. Wchodzimy do dużej sali.  Premier od razu 
mówi, że spotkanie będzie rejestrowane.  Jestem tak zdenerwowany, że aż minister  
Arabski  musi  mi nalewać kawy.  Wszyscy patrzą na mnie wilkiem, jedynie Michał Boni  
wysyła przyjazne sygnały. I się zaczyna.

[To było pana pierwsze spotkanie z premierem Tuskiem?]

Tak.

[On też był zdenerwowany jak pozostali?]

Od razu mnie zaatakował: „Dlaczego pan powiedział, że Polska jest petentem? I  
jeszcze  wywiad  z  Tomaszem  Lisem  pan  sobie  wymyślił.  Co  pan  sobie  
wyobraża? Dlaczego akurat z nim?”

[Nie rozumiem.]

W  jednym  z  meldunków  napisałem,  że  gdyby  zorganizowano  mi  występ  w  programie  
Tomasza  Lisa,  to  wyjaśniłbym  społeczeństwu,  dlaczego  nie  powinno  się  publikować  
rozmów z kabiny. Mógłbym też przeciąć różne teorie, które zaczęły powstawać w związku z  
katastrofą.  A  w  sprawie  „petenta”  powiedziałem,  że  nie  przypominam sobie,  bym użył  
takiego  określenia.  Wytłumaczyłem  też,  dlaczego  zdecydowałem  się  na  wywiad  ze  
Świerczkiem: „Musiałem uciekać się do takich metod, bo kancelaria nie odpowiadała na  
moje monity. A ja przecież prosiłem o spotkanie w meldunkach, dzwoniłem z Moskwy, z  
Polski i nic. A wystarczył jeden telefon i nie byłoby żadnych wywiadów.” Powiedziałem też  
premierowi,  że  w  poniedziałek  lecę  do  Moskwy  i  nie  wyobrażam  sobie,  żeby  się  w  to  
wszystko nie włączył i nie był poinformowany o moich problemach.

[Był  w nich zorientowany? Wiedział  o trudnych relacjach z  wojskowymi,  o  konflikcie  z  
Parulskim?]



Na pewno grał zorientowanego, a ile naprawdę wiedział,  tego nie wiem. Zresztą on na  
początku wiele mi zarzucił, potem już rzadko się odzywał. Opowiadałem o tym, co się działo  
w Smoleńsku, on słuchał. Gdy doszedłem do systemowych problemów wojska, konfliktu z  
Parulskim,  rozmów z  ministrami,  którzy  grozili  mi  wyrzuceniem z  pracy,  to widziałem  
tylko, jak  Bogdan Klich robił się coraz bledszy, a premier co jakiś czas chował  
twarz w dłoniach. Z kancelarii wyszedłem koło pierwszej w nocy.

Skąd się wzięła ta cała burza w szklance wody w „czarny piątek” (black Friday Klicha) i to 
rządowe  przesłuchanie  „akredytowanego”  do  pierwszej  w  nocy?  Czemu  tak  zatrzęsło 
premierem i ministrami zaledwie po jednym zgoła niewinnym programie telewizyjnym, 
skoro  dopuszczali  wcześniej  do  tego,  by  „akredytowany”  brał  udział  choćby  w 
telekonferencji z Putinem, mówił tam, co tylko chciał i skoro samego E. Klicha w ten cały  
medialny (czarnopiątkowy) kanał wpuścili?  Podejrzewam, iż sądzono, że „akredytowany” 
pracuje w istocie, by tak rzec, dla „gospodarzy zdarzenia”38, a teza (czy może deza) o Polsce-
petencie została sformułowana na Kremlu, a przetransmitowana przez E. Klicha, by trafić 
do polskiej  opinii  publicznej jako wyraz ruskiej  szydery w niedługim czasie po tragedii. 
Możliwe też, że chciano zadbać, by „strategia”, jaką obrano „po katastrofie”39, zbyt szybko 
jednak nie była ujawniana w środkach masowego przekazu. Nie wierzę, by polskie służby (a 
więc  i  władze  w  Warszawie)  nie  wiedziały,  jak  wyglądały  „smoleńskie  badania”  i  co 
zrobiono z „miejscem katastrofy”. 

Co  zaskakujące  –  następne  spotkania  „akredytowanego”  z  premierem  są  już  o  wiele 
spokojniejsze niż to „czarnopiątkowe”40, pod koniec kwietnia jednak „dowodzenie komisją” 

38 Ten wątek już sygnalizowałem w poprzedniej części Aneksu-4.
39 Starałem się ją zarysować w podrozdziale 8. na początku niniejszej części Aneksu-4.
40 Premier poprosił, żebym przyjechał do niego jeszcze w sobotę o jedenastej. Dopiero tam zobaczyłem, że nerwy z  

niego  zeszły,  przyszedł  już  bez  krawata.  Ja  też  byłem  bardziej  wyluzowany.  Wchodzę,  a  on  mówi:  „Wczoraj  
chciałem pana zastrzelić”. „A ja chciałem się powiesić.” I to rozładowało atmosferę. Potem pytał mnie, czy czuję się  
na siłach, by jechać do Moskwy i  czy chcę ochrony. Odpowiedziałem, że ochrona mi nie jest potrzebna, bo w  
Polsce nie ma zabójstw politycznych. To była dobra, szczera rozmowa, ale miałem wrażenie, że premier nie był  
szczęśliwy,  iż  sprawa  doszła  do jego  poziomu.  Wydawało  mi  się,  że  najchętniej  trzymałby  się  z  dala  od  tych  
problemów. A gdy opowiadałem mu o swojej walce w Smoleńsku – o tłumaczach, o braku wsparcia – to przyznał:  
„Zajęliśmy  się  pogrzebami,  a  zapomnieliśmy  o  Smoleńsku.”  Powiedział  też,  że  po  katastrofie  nie  mógł  
przeprowadzić żadnych dymisji, bo one oznaczałyby przyznanie się do błędu.
I jeszcze jeden fragment:  Tusk też mnie przestrzegał przed dziennikarzami, mówił: „Oni pana zdjedzą”. [Ale nie  
zakazał panu kontaktu z mediami?] Nie. Podpowiedział mi tylko, że od wywiadów lepsze są konferencje prasowe,  
bo wtedy idzie jedno słowo do wszystkich. Ale to nie był żaden zakaz, odebrałem to jako życzliwą radę (Moja czarna 
skrzynka, s. 92-93). 
No a co ze sprzeciwem Klicha wobec publikacji „stenogramów”? W piątek i sobotę przekonywałem premiera, by nie  
publikować rozmów z kabiny, mówiłem, że to ściągnie całą winę na pilotów i że nigdzie na świecie tak się nie robi.  
A w poniedziałek on spytał,  jak można by wyjaśnić tę decyzję społeczeństwu. Poprosił  o nazwiska ekspertów i  
naukowców, którzy mogliby przekonać Polaków, że upublicznienie nagrań jest złym pomysłem (...) Premier pytał  
też, czy do katastrofy przyczyniły się jakieś zaniedbania Rosjan. Powiedziałem, że tak, i wymieniłem trzy sprawy:  
zgodę,  by  w  naszym  samolocie  nie  było  rosyjskiego  lidera,  fatalny  stan  lotniska  i  to,  że  lotnisko  nie  zostało  
zamknięte mimo złej pogody.



(zreorganizowaną  po  raz  kolejny)  przejmie  znakomity  katastrofolog  min.  J.  Miller 
ówczesny szef MSWiA, którego prawą ręką będzie Grochowski, który właściwie powinien 
był od początku szefować „badaniom”, zamiast „akredytowanego” i to Miller się wybierze 
do Moskwy z  wyprawą po „złote  runo” w postaci  „stenogramów CVR”41.  Czemu o tym 
wszystkim piszę? Bo, jak wspomniałem przed powyższym długim cytatem, ujawniają się w 
tej  opowieści  E.  Klicha  korelacje  rząd-media  oraz  rząd-badacze.  Sterowanie 
zachodzić może zatem na dwóch poziomach – na poziomie obrazowania Zdarzenia42, ale 
też,  co  chyba  najważniejsze  –  na  poziomie  badania  Zdarzenia  (i...  obrazowania  tego 
badania). Zresztą sam „akredytowany” przywołuje, nieco dygresyjnie, ale zawsze, epizod z 
luźnego,  towarzyskiego  i  przypadkowego43 spotkania  polskich  ekspertów  i  fachowców 
wojskowych w Moskwie, gdzie wprost teza taka (choć dotycząca przedziwnego wypadku 
lotniczego samolotu CASA, a nie „katastrofy smoleńskiej”44) się pojawia:

Raz  spotkaliśmy  się  przypadkowo  w  rejonie  Kremla  na  piwie  i  rozmowa  zeszła  na  
katastrofę  CASY.  „Co  żeście  tam  wyjaśnili?  Całe  badanie  było  sterowane  przez  
ministra Klicha”, mówię. Jednemu się wymsknęło: „Masz rację, Edmund.” Pozostałych  
aż wyprostowało. Pewnie będą mówić, że konfabuluję, ale daję słowo, tak było.

Badaniami więc można sterować i nawet samych badaczy to przy piwku w moskiewskiej 
restauracyjce nie dziwi, prawda? Wracając zaś jeszcze na koniec do Tuska przy tej właśnie 
okazji.  Z  opowieści  E.  Klicha (na razie  innych nie  mamy zbyt  wiele)  wyłania się  obraz 
premiera,  który  to  szef  rządu  niespecjalnie  jest  zainteresowany  ustaleniami 
„akredytowanego”.  Nie  chce  on  za  bardzo  słuchać  ustaleń  E.  Klicha  ani  oglądać  jego 
schematów45 –  czy  może  dlatego,  że  „badania”  nie  miały  żadnego  znaczenia,  a  jedynie 

41 I jak to w tej historii bywa, znowu jest tu cały szereg anegdot. Opowiada nie bez żalu E. Klich: Anodina mu [Millerowi 
– przyp. F.Y.M.] je dała, to było 31 maja. Początkowo miałem być na tym przekazaniu, ale minister zadzwonił do 
mnie i stwierdził, że nie sobie nie życzy mojej obecności. Tak powiedział: „Nie życzę sobie, żeby pan tam  
był”. A  wziął ze sobą większość doradców wojskowych. Poczułem się poniżony, myślałem nawet, czy nie  
wracać do Polski. Zadzwoniłem od razu do Tomasza Arabskiego, o wszystkim mu powiedziałem i poprosiłem, żeby  
przekazał  to  premierowi.  Liczyłem,  że  da się jeszcze wpłynąć na ministra Millera i  jakoś to  odkręcić.  (...)  Nie  
chciałem, żeby Rosjanie zobaczyli, jak mnie własny minister traktuje. To mogło podkopać moją wiarygodność. Po  
co  w  MAK-u  mieli  wiedzieć,  że  Polacy  sami  się  wycinają?  (...)  [Arabski]  Nie  skomentował  tego,  tylko  mnie  
wysłuchał.  Poszedłem więc do Morozowa i  uprzedziłem, że  nie będzie mnie na przekazaniu.  Rosjanie wycofali  
wtedy i jego, żeby po obu stronach było symetrycznie. Potem, gdy minister Miller wychodził z MAK-u, to się jeszcze  
minęliśmy. Stałem na podwórku i paliłem papierosa. Nawet ręki mi nie podał. Wsiadł do samochodu i odjechał 
(Moja  czarna  skrzynka,  s.  140-141).  Nie  jest  to  zastanawiające?  Rzecz  jasna,  dla  osoby  nieznającej  kontekstu 
zachowanie Millera może się wydać obcesowe, ale związane było ono zapewne z tym, że nie kto inny a E. Klich, 
podpisawszy jakieś zobowiązanie Ruskom,  nie chciał przekazać „stenogramów” (uzyskanych od Morozowa) właśnie 
Millerowi (por. s. 137-138). (No i był jeszcze drugi powód niechęci Millera, o którym za chwilę). Powiedziałem, że nie  
mogę ich dać, bo podpisałem zobowiązanie, a jeśli je złamię, stracę wiarygodność u Rosjan. Oni się zablokują i już  
nic nie dostaniemy. A cały czas czekałem na stenogram rozmów z wieży. W Smoleńsku wyciągnąłem od Morozowa  
same nagrania, ale nie miałem stenogramu. A bez niego taśmy były dla mnie bezwartościowe. Mój rosyjski  
nie jest wystarczająco dobry, a do tego na nagraniach były straszne szumy. Żeby jednak było śmieszniej, E. Klich 
wcale źle Millera nie wspomina, choć swego czasu „akredytowany” miał ministra nazywać „bucem” (s. 141-142):  Po 
jednym z pierwszych spotkań z nim, zadzwoniłem do Tomasza Arabskiego i poprosiłem o spotkanie z premierem.  
Zostałem  przyjęty.  Spytałem  od  razu,  czy  Miller  jest  moim  przełożonym.  Premier  zaprzeczył  i  zaczął  bardzo  
komplementować ministra jako doskonałego urzędnika. Teraz po wielu miesiącach  zgadzam się z tą opinią.  
Wtedy być może byłem przewrażliwiony na punkcie swojej niezależności, bo zawsze miałem wrażenie, że wszyscy  
chcą, podobnie jak po katastrofie CASY, wszystko zwalić na pilotów. Powiedziałem wtedy premierowi. „A wie pan,  
co sobie zapisałem na marginesie, podczas rozmowy z nim? >Buc<.” I to mogło dotrzeć do ministra Millera, chociaż  
była to rozmowa w cztery oczy. 

42 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci 
43 „Akredytowany” przyznaje, że nie miał zbyt wielu okazji do towarzyskich spotkań:  Większość  [doradców – przyp. 

F.Y.M.] chodziła sama, mnie nie zapraszano. Nie lubię się pchać nieproszony (Moja czarna skrzynka, s. 105)
44 Trudno oczekiwać, by w takiej książce, jak ta E. Klicha, przyznanie się do sterowania badaniami w przypadku 10-04 

zostało  explicite zwerbalizowane.  Jestem przekonany jednak,  że  wcześniej  czy później  taką deklarację  usłyszymy. 
Może 10-04-2013?

45 Klich mówi:  na moje pisma  [ze  Smoleńska w pierwszych dniach „badań” -  przyp.  F.Y.M.]  nikt nie odpowiadał.  
Czułem, że  kancelaria premiera nie interesuje się Smoleńskiem.  Miałem wtedy nadzieję, że rząd ma w  
sprawie katastrofy jakąś politykę informacyjną i o niektórych faktach będzie chciał informować społeczeństwo. Jak  

http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci


„osłaniały”  prawdę  o  tym,  co  rzeczywiście  się  stało  10  Kwietnia46?  I  czy  miał  też  tego 
świadomość „menażer” Morozow47?

[Wie pan, co Donald Tusk myśli o Smoleńsku? Rozmawialiście o samej katastrofie?]

Zazwyczaj  ja  mówiłem,  a  on  słuchał.  Zawsze  miałem wrażenie,  że  on  nie  chciał,  by  te  
szczegółowe problemy do niego dochodziły. Minister Arabski czasem nawet mi mówił: „W  
tej i  tej  sprawie premier nie będzie podejmowac decyzji.” On chyba wolał,  żeby kwestie  
związane ze Smoleńskiem zatrzymywały się na niższym poziomie. Niech decyzje podejmują  
ministrowie, on się w to nie będzie mieszał. Pamiętam, że przyniosłem kiedyś premierowi  
zdjęcie  rozrzutu  szczątków  samolotu  zrobione  z  powietrza.  Taki  długi,  mniej  więcej  
metrowy rulon ze zdjęciami, skalą terenu. Chciałem mu pokazać,  jak było. Zaznaczyłem  
białym  markerem  najważniejsze  miejsca,  brzozy.  Rozłożyłem  to  na  stole  i  zacząłem  
tłumaczyć.  On słuchał, ale nie widziałem w nim ciekawości, chyba nawet o nic  
nie zapytał. Tak samo było z zaleceniami dla specpułku.

[Jakimi zaleceniami?]

W badaniu wypadków jest taki zwyczaj, że gdy się opracuje jakiś wątek, to przygotowuje  
się zalecenia. Robi się to jeszcze przed publikacją raportu. Dzięki temu badanie jeszcze trwa,  
a profilaktykę można wprowadzać. Był taki moment, że Morozow przekazał mi zalecenia  
dla specpułku: ćwiczenia na symulatorach, współpraca w załodze itd. Przyniosłem je, a 
premier nawet nie chciał wziąć tego dokumentu do ręki.  Powiedziano mi wtedy,  
żebym więcej takich rzeczy od Rosjan nie przyjmował i niczego nie kwitował. Poproszono 
mnie  też,  żebym  zwrócił  te  zalecenia  i  kazał  je  wysłać  drogą  oficjalną.  Poszedłem  do  
Morozowa i  powiedziałem mu,  że  nie  doręczyłem tych materiałów. Z tego,  co wiem, to  
poszło później oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi i ostatecznie trafiło do MON-u. 

się okazało, byłem w błędzie.  Nikogo z rządu to nie interesowało. Oficjalnie nie zdementowano nawet  
głoszonych od pierwszego dnia bzdur o czterech próbach podejścia do lądowania, co z naszych  
pilotów robiło nieodpowiedzialnych ryzykantów. A może chodziło o to, żeby cała wina spadła na załogę? Z  
drugiej  strony  milczenie  rządu  przyczyniało  się  do  powstawania  różnych  nieprawdopodobnych  
teorii spiskowych (Moja czarna skrzynka, s. 64). 

46 Zwróćmy  uwagę,  jak  coraz  częściej  zacznie  się  z  czasem  pojawiać  sformułowanie  „zamach”  w  wypowiedziach 
przedstawicieli rządu lub nawet prorządowych dziennikarzy. Nawet na konferencjach prasowych (styczeń 2013): Na 
dzisiejszej  konferencji,  odpowiadając  na  pytanie  naszego  dziennikarza,  premier  Donald  Tusk  powiedział:  
„zaprezentowanie  raportu  MAK-u był  oczywiście  próbą sformułowania  rosyjskiej  tezy,  jeśli  chodzi  o  zamach”.  
Premier odpowiadał na pytanie o kroki podjęte przez polski rząd po konferencji MAK w stycznia 2011 r. Wczoraj  
niezalezna.pl  za  portalem  gazeta-olawa.pl  przywołała  słowa  Igora  Mintusowa,  eksperta  od  PR-u  
współpracującego  z  MAK.  Stwierdził  on,  że  słowa  o  alkoholu  we  krwi  generała  Andrzeja  Błasika  podczas  
konferencji  to  była  główna  strategia  zespołu  Tatiany  Anodiny.  -  Przyjmowanie  takich  strategii  to  wybór  
polityczny, decyzja, którą podejmuje polityk, a nie jego doradca – tłumaczył Mintusow. Odpowiedź Donalda Tuska  
była  zaskakująca.  Cytujemy  dokładnie  słowa  premiera:  -  Nie  mieliśmy żadnych  wątpliwości,  że  podkreślanie  
wówczas,  scenariusz  konferencji  MAK-owskiej  miał  kontekst  polityczny.  Zarówno  termin,  sposób  i  treść 
ówczesnej  konferencji  i  zaprezentowanie  raportu  MAK-u  był  oczywiście  próbą  sformułowania  
rosyjskiej tezy, jeśli chodzi o zamach. To co dla nas najistotniejsze, to oprócz tej bulwersującej opinii na temat  
generała Błasika, to zaniechanie ze strony rosyjskiej odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za katastrofę.  
Tutaj nie ma żadnych wątpliwości – powiedział premier  (http://www.bibula.com/?p=66604). „Rosyjska teza”, w 
związku z zamachem? Kto by pomyślał jeszcze pod koniec kwietnia trzy lata temu. 

47 To, że taką świadomość mógł mieć, można się domyślić z jego tajemniczych zgoła zachowań. Proszę kiedyś przyjrzeć  
się, jaki Morozow jest podenerwowany na słynnej konferencji prasowej, jak cały czas mruga oczami (może ma tiki).  
We wspomnieniach E. Klicha pojawia się taka jeszcze dodatkowa poszlaka (Krzymowski pyta, dlaczego Morozow tak  
się zmienił w Moskwie, tj. gdy tam się „badacze” przenieśli z „badaniami”):  Zrobił się tam bardziej zamknięty. Na  
tych poczęstunkach  [wydawanych przez Rusków dla „badaczy” - przyp. F.Y.M.]  ani razu nie tknął wódki, zawsze  
przyjeżdżał samochodem. W lipcu chorował i nie było go dwa tygodnie. Był też czas, że znikał na całe dnie i wracał  
dopiero po południu. Potem się dowiedziałem, że jeździł na jakieś kroplówki do szpitala. Nie wypadało pytać, o co  
chodzi,  ale było to dziwne:  młody facet,  silny,  a tu nagle kroplówki. On w Moskwie był  pod dużym wpływem  
Anodiny  i  wojskowych.  Pamiętam taką  sytuację.  Połowa  maja,  cała  nasza  grupa jest  w  Monino,  siedzimy w  
autokarze, a do mnie dzwoni Morozow i prosi, żebym przyjechał na spotkanie, bo jutro jest konferencja prasowa i  
trzeba się przygotować. Wsiadłem w elektryczkę i pojechałem. Wchodzę do MAK-u, rozmawiamy, ja im sugeruję, że  
trzeba by podać opinii publicznej jakieś terminy. Kiedy będą kolejne informacje, ile jeszcze potrwa badanie itd.  
Widzę, że Morozow się zbiera i zaczyna mówić, ale nagle się zatrzymuje. A to Anodina surowo ścięła go wzrokiem.  
Ostatecznie pierwsza konferencja się nie odbyła, bo zablokował mnie minister Arabski, a Rosjanie z niej  
zrezygnowali (Moja czarna skrzynka, s. 117-118). 

http://www.bibula.com/?p=66604


   (skan zdjęcia ze specjanego, albumowego wydania Faktu – fotografia wykonana z autokaru?)

Oczywiście będzie też „pożegnalne” i niezbyt miłe dla „akredytowanego”, choć znów nieco 
komiczne (jak w „czarny piątek”),  spotkanie z szefem rządu, gdy ten pierwszy przyjdzie 
„złożyć dymisję”, ale to już tak na marginesie historii E. Klicha dodaję48. Wspominałem zaś 
na  początku  tej  części  Aneksu-4,  zbierając  w  punkty  pewne  osobliwości  „badawcze”  o 
przedziwnej,  zgoła  niezrozumiałej,  strategii  polskich  instytucji.  Z  pozoru  ta  opisana 
strategia  (tj.  Polacy  najpierw  zgłaszają  pewne  rozwiązania  związane  z  „rekonstrukcją 
Zdarzenia”,  następnie  zaś  korygują  własne  „odkrycia”)  mogłaby  się  wydawać  nie  tylko 
samobójcza, ale  po prostu zabójcza – choćby z punktu widzenia PR-owego (jako wyraz 
jakiegoś  kociokwiku).  Można  jednak  na  tę  strategię  spojrzeć  z  zupełnie  innej  strony. 
Sprawienie bowiem, że „badania” poszły rach-ciach, pozwalało Polakom domagać się od 
„gospodarzy”, czyli od „państwa zdarzenia”, dowodów tego, co się 10 Kwietnia stało. Na 
zasadzie:  towarzysze49,  wiemy już  świetnie  jak  było,  więc  obecnie  prosimy was  tylko  o 
odpowiednie  dokumenty,  materiały,  ekspertyzy,  szczątki  etc.,  zwłaszcza  że  „miejsce 
katastrofy” wymiecione w ciągu paru dni, wątpliwości rozwiane, trajektorie odtworzone. 

I  tu  Ruscy  wpadali  w swoisty  stupor,  „nie  mogąc”  tych  dowodów/dokumentów (w tak 
„banalnej  sprawie”  typu  CFIT50)  udostępnić.  Najlepszym  przykładem  jest  historia 

48 Tak, rozmowa była bardzo burzliwa. Premier chyba nie czytał pisma, które mu wcześniej wysłałem, bo zapytał  
ministra Arabskiego, czy moje powody są poważne. Minister przejrzał jeszcze raz dokument i odpowiedział: „Tak,  
poważne”.  Ja  już  na  początku  zapytałem:  „Panie  premierze,  czy  przysyłał  pan  do  mnie  naczelnego 
psychiatrę wojskowego Jana Wilka?” Premier zaprzeczył. Gdy streściłem mu tę historię i powiedziałem, iż  
rezygnuję,  widziałem,  że był  wściekły.  I  wtedy się  zaczęło.  On zaczyna na mnie krzyczeć,  więc ja biorę  
teczkę, krok do przodu i do wyjścia. Ale on tak mnie zmierzył wzrokiem, że aż siadłem.  Mówię mu, że  
nie mogę zajmować tak ważnego stanowiska, gdy wszyscy ludzie dookoła – zamiast mnie wspierać – jeszcze mnie  
ogrywają. On się denerwuje. Do gabinetu co chwila zagląda minister Arabski i mówi, że kolejni goście już czekają,  
ale premier się tym nie przejmuje (Moja czarna skrzynka , s. 154).

49 Starosowieckie  sformułowanie  „towarzysz”  pojawia  się  w  dialogach  „kontrolerów  lotu  z  XUBS” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html) – proszę więc nie traktować tego 
jako mojej licencji poetyckiej.

50 Nawet Krzymowski (jak już zwracałem na to uwagę w moich wcześniejszych tekstach) dziwi się, iż E. Klich już udając 
się (po telefonie  od Morozowa) do minsterstwa na spotkanie z  Grabarczykiem, „wie,  co się  stało”:  [O czym pan 
myślał, jadąc?] Że to wszystko jest efektem niewprowadzonych zaleceń po katastrofie CASY... [...trzy godziny po  
katastrofie  myślał  pan  o  niewprowadzonych  zaleceniach?  Niech  pan  nie  żartuje.]  Wcześniej  słyszałem  o  złej  
pogodzie i  mgle,  więc od razu skojarzyły mi się dwie katastrofy:  Su-22 (...)  i  CASY (...)  [Żadnego szoku? Nic?  
Przecież rozbił się prezydencki samolot. Ludzie nie wierzyli w to, co widzieli w telewizji, nie potrafili się pozbierać. A  
pan myślał o niewykonanych zaleceniach i jakiejś konferencji?] Szok był, oczywiście. Wie pan, prezydent – to się nie  

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


nieuszkodzonych/uszkodzonych  czarnych  skrzynek 
(http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali),  ale  i 
historia  zobrazowań  radarowych,  historia  przesłuchań  szympansów51,  niekończąca  się 
historia zwrotu wraku52,  „kopiowanie końcóweczki”,  „buczenie” ruskiego prądu, braki w 
ruskich bumagach53, zapisy z kabiny „Frołowa”54 etc. etc. Mimo więc że Polacy podawali 
Ruskom  dosłownie  na  patelni  to,  co  się  miało  stać,  Ruscy  wcale  nie  kwapili  się  z 
przekazaniem  dowodów.  Nie  jest  to  niezwykły  przebieg  zdarzeń?  Polacy,  powtórzmy 
(nawiązując do tego, co pisałem wcześniej),  „podpowiadali” Ruskom, co i  jak się mogło 
stać, kto i w jaki sposób mógł zawinić – wychodzili naprzeciw ruskim badaniom i śledztwu, 
a  tymczasem  Ruscy  nie  byli  w  stanie  sprostać  tak  ułatwionej  zdawałoby  się  sytuacji. 

mieściło w głowie. Ale po tylu latach badania wypadków włącza się u człowieka pewien automatyzm, chłodna  
analiza. Na emocje miejsca jest tu niewiele. 
Podobnie  w  popołudniowej  drodze  jakiem-40  z  EPWA  do  Smoleńska  Klich  już  „wie,  co  się  stało”:  Mówiłem 
Parulskiemu  [chyba  Szelągowi  –  przyp.  F.Y.M.],  że po  CASIE  niczego  nie  zrobiono,  że  w  wielu  przypadkach  
realizacja  zaleceń  była  na  papierze,  że  w  wojsku  cały  czas  piloci  są  niedoszkoleni.  Pokazywały  to  wszystkie  
katastrofy:  Su-22,  Mi-24,  Bryzy,  CASY.  Każda  ujawniała  te  same  systemowe  problemy  i  żadna  niczego  nie  
zmieniła. Smoleńsk był tylko kolejnym na to dowodem. [Jakie miał pan podstawy, by tak twierdzić kilka godzin po  
katastrofie?]  Wskazywały  na  to  okoliczności  wypadku  –  bardzo  zła  pogoda,  mało  znane,  słabo  wyposażone  
lotnisko, ostatnia faza podejścia do lądowania. Typowy CFIT (Controlled Flight Into Terrain), czyli zderzenie z  
ziemią na sprawnym statku powietrznym. Największa zmora współczesnego lotnictwa, pomimo wielu systemów  
zabezpieczających (Moja czarna skrzynka, s. 10-12, 16-17).
Czy nie nasuwa się tu mimowolnie analogia ze słynnym SMS-em, który „w pigułce” podawał, jak należy „ustawiać  
Zdarzenie”  w  sensie  medialnym?  Czy  ta  rządowa  instrukcja  nie  dotyczyła  też  osób  udających  się  na  „miejsce 
katastrofy”? W jaki bowiem sposób, nie będąc na tymże miejscu, nie obejrzawszy okolic ani wraku, a dysponując tak 
skąpymi  materiałami  wideo,  jak  te  upubliczniane  wtedy,  autorstwa  Sępa  i  Wiśniewskiego,  można  było  ustalić  
przyczyny i przebieg tragedii? 

51 Nasi  od  razu  wzięli  Plusnina w krzyżowy ogień  pytań,  zaczęli  wypytywać jeden  przez  drugiego.  Fruwali  jak  
nieopierzone ptaki. Najbardziej jeden z członków mojej komisji – typowe ADHD. W przesłuchaniu brali również  
udział: meteorolog Mirosław Milanowski i Dariusz Majewski, pilot śmigłowcowy. Powstał straszny bałagan – nasi  
się emocjonują, Plusnina zatyka, przygłuchy Jaczmieniew się denerwuje, bo niczego nie słyszy, a Rosjanka krzyczy  
mu do ucha, wyjaśniając pytania od Polaków. Próbuję opanować sytuację, ale naszym się to nie podoba. Fydrych  
wreszcie mówi mi: „Bo wyjdę”, na co ja: „To wychodź”. Wszystko przy Plusninie. Zakotłowało się, aż Jaczmieniew  
rzucił  papierami,  że  zrywa  przesłuchanie  i  idzie  na  skargę.  Wybiegłem  za  nim  i  wspólnie  z  Morozowem  
załagodziliśmy sytuację. Powiedziałem: „Wracaj, ja to opanuję. Zapiszemy pytania na kartce i ja je będę zadawać”  
(Moja czarna skrzynka, s. 48-49). 
I nieco wcześniej też jest zabawnie w opisie tego przesłuchania (s. 48):  Jednym z krytycznych dni był 16 kwietnia,  
przesłuchanie  kontrolera  Pawła  Plusnina.  Facet  -  z  wyglądu  taki  nasz  aktor  Marian  Opania  –  dwa  dni  po  
katastrofie miał  iść  na emeryturę,  był  tak załamany, że aż przykro było patrzeć.  Stał przed budynkiem i palił  
papierosa za papierosem. Bierzemy go na przesłuchanie.  Nas,  Polaków, jest pięciu. Oprócz Plusnina są jeszcze  
Gieorgij  Jaczmieniew  i  Rosjanka  (chyba  specjalistka  od  meteorologii).  Na  początku  prosimy  o  możliwość  
nagrywania,  Jaczmieniew  mówi,  że  musi  być  zgoda  przesłuchiwanego.  Patrzymy,  Plusnin  kiwa  głową.  A 
Jaczmieniew jak na niego nie wrzaśnie: „Ty, durak! Nie ma nagrywania”. Musieliśmy notować.  

52 http://www.tvn24.pl/rosja-polska-moze-zaskarzyc-odmowe-zwrotu-wraku,300265,s.html  , 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wszystkie-dzialania-ws-zwrotu-wraku-msz-publikuje-
kalendarium,295978.html. 

53 Jednym  z  najsłynniejszych  jest  brak  fragmentu  tekstu  wojskowej  instrukcji  dotyczącej  zamykania  lotniska  w 
określonych sytuacjach. Zacytuję „akredytowanego”, bo rzecz znów ciekawa: 
Sprawa wyszła dzięki Ryżence, który (...) był najbardziej szczery ze wszystkich kontrolerów. Po jego przesłuchaniu  
wystąpiłem do Rosjan o instrukcję lotniska. Bo jeśli Ryżenko mówi prawdę, to chcemy zobaczyć tę procedurę na  
piśmie.  Rosjanie przekazali  nam ten dokument wcześnie,  chyba jeszcze w połowie maja,  tuż przed wylotem do  
Polski. Wie pan, oni byli sprytni, nieraz stosowali tę metodę: my już spakowani, wychodzimy z MAK-u, a oni nagle  
coś zaczynają. Pojawia się plik dokumentów. My jesteśmy pod presją czasu, spieszymy się na lotnisko, więc nie  
można  tego  przejrzeć,  przeanalizować,  zgłosić  zastrzeżeń.  Brałem  więc,  co  dawali.  Potem  na  spokojnie  
przekartkowałem tę  instrukcję.  Patrzę w bukwy, chyba wszystko się  zgadza,  więc  daję do przetłumaczenia na  
polski.  Po jakimś czasie  dostaję  polski  tekst  i  co  widzę?  „Brak  wiersza  lub  fragmentu tekstu”  -  pisze  tłumacz.  
Wracam do oryginału  i  rzeczywiście:  rozdział  się urywa, a następne zdanie zaczyna się do połowy.  
Dokument jest pocięty i to jeszcze nieudolnie, to ksero dwóch nałożonych na siebie kartek. Jeśli się  
przyjrzeć, widać nawet odcięcie. [Zgłosił to pan Morozowowi?] Dwa pisma mu wysłałem. Po pierwszym udawał, że  
nie wie, o czym mówię. A może naprawdę nie rozumiał. Do drugiego dołączyłem już ten dokument i tłumaczę mu:  
„Zobacz,  tu się zdanie urywa. Daliście nam wybrakowaną instrukcję”.  Okazało się zresztą,  że  nie tylko tego 
brakowało, dali nam tylko pojedyncze strony, a nie cały dokument. On mi na to, że nie może nic zrobić,  
papiery dostał od wojskowych. Tłumaczył też, że to wojskowy dokument i trzynasty załącznik go nie dotyczy  (Moja 
czarna skrzynka, s. 114-115).

54 Był taki moment, że zażądaliśmy od MAK-u zapisów rejestratora lotu z Iła-76, który tuż przed katastrofą ledwo  
odszedł  na  drugie  okrążenie.  Mały  włos,  a  zahaczyłby  skrzydłem  o  obwałowania.  Poszliśmy  do  Rosjan,  a  
Jaczmieniew na to: „Skoro wy chciecie iła, to my chcemy Jaka-40, bo on też naruszył przepisy podczas lądowania”.  
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Kolejnym dobitnym przykładem są wszak dokumentacje sekcyjne, ale ten wątek jest już tak 
dobrze znany i tak głośny, że chyba nawet nie muszę do niego wracać55.       

Widziałem,  że  Morozow  pewnie  nawet  dałby rozmowy z  iła,  ale  stali  nad nim wojskowi.  Nawiasem mówiąc,  
kontrolerzy zachowywali się wobec swojego samolotu równie źle, jak wobec naszego. To obala teorię, że tupolew  
był sprowadzany na śmierć. Bo swojego też by chcieli roztrzaskać? Ale Rosjanie nie dali tych danych z rejestratora  
parametrów lotu [„Frołowa” - przyp. F.Y.M.]. Otrzymaliśmy jedynie wykres wysokości lotu (Moja czarna skrzynka, 
s. 116). 

55 Podejrzewam zresztą, że polska strona po prostu nie przekazała Ruskom dokumentacji medycznej dotyczącej ofiar,  
stąd  spece  w  Moskwie  musieli  brać  z  czapki  dane  dotyczące  przebytych  chorób,  zabiegów  etc.,  ewentualnie  
wydobywali te dane w trakcie „przesłuchań” krewnych osób zabitych 10 Kwietnia. 



Reflektory włączcie

P. Plusnin, 8:40:31

Czy czarna skrzynka nie została „uszkodzona”?  Proszę pañstwa, tutaj już nie mam tak łatwej odpowiedzi.  Czarnej 
skrzynki  nie  znaleźli  Rosjanie,  tylko znaleźliśmy  ją  wspólnie.  I  nie  jedną,  tylko trzy. A  później  się  
okazało, no i Rosjanie oczywiście o tym wiedzą, że  ten samolot miał więcej niż trzy skrzynki.Wzwiązku z tym 
pañstwo  nie  mogą  nas  traktować  tak,  że  jesteśmy  pozbawieni  możliwości  sprawdzania  poprawności  naszej  
współpracy. (...)  Wracam  do  kwestii  skrzynek.  Skrzynka  była  otwierana  wspólnie.  Nie  przez  Rosjan,  nie  przez  
Polaków, tylko wspólnie. I zapis ze skrzynki nigdy przez Polaków nie został spuszczony z oczu, dopóki nie  
został przeczytany. Tak więc to nie spadło z ósmego piętra i nie jest uszkodzone. To jest rzeczywisty zapis. A  
przez to, o czym mówię, że ten samolot był ekstrawyposażony w jeszcze inne rejestratory i wszystkie się w stosunkowo  
dobrym stanie zachowały, nasza wiedza jest dobra.
J. Miller, stenogram posiedzenia senatu 8-06-2010, s. 22

13. Na moskiewskiej fali smoleńskiego Radia Erewań

Wrócę natomiast do kwestii „raportu końcowego MAK”, bo ten wątek zasygnalizowałem 
jakiś  czas  wcześniej  w  niniejszej  części  Aneksu-4,  a  dygresje  związane  z  „zapisami 
rejestratorów” oraz perypetiami „akredytowanego” go nieco przesłoniły. Jak wspomniałem 
(powołując się na Klicha), ruski „raport” gotowy jest właściwie już w czerwcu 2010, choć 
można tę datę „końcową” przesuwać na mniej więcej połowę maja („wstępny raport”), jeśli 
nie  na  21  kwietnia  tamtego  roku  („zakończenie  badań”  i  rozjazd  ekspertów  po 
najważniejszych pracach) albo nawet 16 kwietnia („zrekonstruowanie samolotu na płycie 
lotniska  XUBS”).  Nie  jest  zresztą  wykluczone,  że  w  swym  ogólnym  schemacie  „raport 
MAK” był  tekstem przygotowany jeszcze przed „katastrofą prezydenckiego samolotu” i kto 
wie, czy nie wraz z  nieszczęsną smoleńską brzozą jako główną winowajczynią mającego 
zajść wypadku. 

Jak  więc  słyszeliśmy  z  ust  „akredytowanego”,  Polacy  czynnie  wspierali  moskiewskich 
badaczy w pospiesznym ustalaniu tego, co się stało i nawet niespecjalnie „drążyli temat”. 
Trzy lata później zaś dr M. Lasek, powołany na szefa „komisji Millera II”, a który wedle 
wszelkich znaków na niebie i ziemi, swojej nogi nie postawił na słynnym pobojowisku z 



wrakiem  podczas  „badań  komisji  Millera  I”,  doda z  rozbrajającą  szczerością,  że  polscy 
specjaliści  nawet  nie  interesowali  się  jakoś  szczególnie  samym  wrakiem  czy  „terenem 
wypadku”,  gdyż  wystarczyło  im  „odtworzenie  trajektorii  lotu”  na  podstawie  zniszczeń 
drzew i znakomitych jakościowo fotografii legendarnego doc. S. Amielina (także jednego z 
głównych  bohaterów  Czerwonej  strony  Księżyca)56,  który  swoje  rekonstrukcyjne  prace 
rozpoczął ponoć o godz. 16.45 (rus. czasu) 13 kwietnia 201057. Świat w ten sposób okazuje 
się wyjątkowo mały, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że znów wszystkie drogi prowadzą do 
dendrologa  Amielina  właśnie  (http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-
pewnej-koordynacji), czyli do smoleńskiego „pasjonata lotnictwa”. 

Można by wprawdzie zapytać, czy badań smoleńsko-moskiewskich nie dało się załatwić po 
prostu  wysyłkowo,  korespondencyjnie  albo  online  –  tak  przykładowo,  że  Amielin 
podesłałby (tą czy inną drogą) swoją bogatą dokumentację do KBWL LP czy PKBWL i na 
jej  podstawie  w  Warszawie  „zrekonstruowano  by  wszystko”,  ale  przyznają  Państwo, 
zabrzmiałoby to jednak dziwnie, gdyby już 10 Kwietnia ogłoszono z całkowitą powagą na 
antenie którejś z telewizji (np. TVN24), że sprawa lotniczego wypadku pod Smoleńskiem 
jest tak arcyboleśnie prosta, że nawet nie ma po co skrzykiwać ekspertów z całego kraju,  
lecieć za wschodnią granicę i  badać czegokolwiek (analogicznie jak ruscy milicjanci  nie 
widzieli  sensu  we  wzywaniu  pogotowia  na  „miejsce  katastrofy”),  bo  radzieccy  koledzy 
przekażą nam swoje znakomite opracowanie58. 

56 Lakonicznie  ujął  to Lasek tak:  Ze względu na cel  przyjęty przez Komisję uznała ona, że jej  praca nie wymaga  
badania miejsca katastrofy, ani badania wraku. Do ustalenia przyczyn wystarczyło badanie trajektorii lotu do  
zderzenia z brzozą. Mimo to Komisja oglądała szczątki samolotu i wykonała szereg zdjęć zarówno wraku samolotu  
jak  i  terenu  katastrofy.  Komisja  uznała  jednak,  że  lepsze  jakościowo  są  zdjęcia  pana  Sergiusza  Amielina  
mieszkającego  w  Smoleńsku  i  wykorzystała  w  raporcie  szereg  zdjęć  wykonanych  przez  niego 
(http://wpolityce.pl/wydarzenia/44050-kolejna-kompromitacja-czlonkow-komisji-millera-lasek-i-jego-
wspolpracownicy-przyznaja-ze-nie-badano-miejsca-katastrofy-ani-wraku-a-lotnisk-sie-nie-zamyka).  Nawiasem 
mówiąc,  otwarcie  trzymająca  stronę  „komisji  Macierewicza”  i  „hipotezy  dwuwybuchowej”  redakcja  wpolityce.pl  
skwitowała  sprawę  następująco:  Wystąpienie  Macieja  Laska  oraz  innych  członków  komisji  Millera  to  kolejna  
kompromitacja tego gremium. Przesłanie członków komisji skupia się na kilku stwierdzeniach: winnym katastrofy  
jest pilot, tupolew rozpadł się po zderzeniu z brzozą i nic innego nas nie interesuje. Widać już bardzo dokładnie, na 
czym ma polegać lansowana przez rząd i komisję koncepcja weryfikowania hipotez pojawiających się w debacie  
publicznej. Ludzie kompromitujący się tak dalece, nic poza obroną swoich wyimaginowanych wniosków nie będą w  
stanie wymyślić... 
Dla  równowagi  zatem  należałoby  wspomnieć  o  kompromitacji  „komisji  Macierewicza” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html).

57 W początkowej fazie śledztwa nieoficjalnego i analizy okoliczności katastrofy brakowało nam przede wszystkim  
faktów – opowiada Amielin w swej książce (Ostatni lot..., s. 20). – Nawet zdjęć było mało, a przecież mogłyby one  
dostarczyć  mnóstwa  informacji.  Internauci  na  forach  prosili  mieszkańców  Smoleńska  o  zdjęcia  z  miejsca  
katastrofy.  Dlatego właśnie 13 kwietnia wybrałem się na lotnisko.  Właściwie poszedłem na miejsce tragedii  w  
konkretnym celu: żeby sprawdzić, czy na kursie lądowania znajdował się jakiś wysoki maszt albo wieża, o które  
samolot mógłby zahaczyć.  Poprzedniego dnia,  na forach dyskutowano hipotezę o zderzeniu samolotu z anteną  
radiolatarni. Internauci powoływali się na polskie media i  prosili  mieszkańców Smoleńska o sprawdzenie tego  
przypuszczenia [Tu, niestety, doc. Amielin ściemnia w swoim klasycznym stylu, ponieważ, jak pisałem w Czerwonej  
stronie  Księżyca,  on  jako  jeden  z  pierwszych  na  smoleńskim  forum  „stawia  hipotezę”,  co  się  mogło  dziać  z 
„prezydenckim  tupolewem”:  pod  wieczór  12-go  kwietnia  o  godz.  22.10  rus.  czasu  [Amielin]  ma  znowu  jakieś  
prorocze widzenie: „А мог самолет отклониться от курса из-за повреждения хвостовых стабилизаторов  
или рулей из-за столкновения с деревом? (...)”  („A  mógł samolot zejść z kursu z powodu uszkodzenia tylnych  
stabilizatorów  lub  sterów  w  wyniku  zderzenia  z  drzewem?”) (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf,  s.  13)].  Jak  się  później  okazało,  na  miejsce  zdarzenia  pojechały  
niezależnie od siebie trzy osoby. Jedną z nich byłem ja.
I nieco dalej Amielin ujawnia (Ostatni lot...,   s. 28):  Pierwsze zdjęcie zrobiłem o godzinie 17:01 (taki czas  
został zapisany w stopce zdjęcia). Ponieważ jednak przez kilka lat nie ustawiałem parametrów tego aparatu  [to 
niemalże tak, jak polski montażysta-dokumentalista – przyp. F.Y.M.],  podejrzewam, w rzeczywistości mogła być  
godzina 16:45. 

58 Poza tym podróże kształcą i mogą dostarczać rozrywek, nawet zapracowanym ekspertom. Nie wierzą Państwo? To 
proszę posłuchać kolejnej gawędy E. Klicha (nie muszę przypominać chyba, że będzie mowa o ekspertach zajmujących  
się  „katastrofą  smoleńską”):  W  pierwszych  tygodniach  relacje  z  Rosjanami  były  poprawne.  Kiedy  jednemu  z  
naszych  na  lotnisku  celnicy  wyjęli  z  walizki  butelkę  wódki  i  kazali  ją  wyrzucić  Morozow  natychmiast 
interweniował  [„i  to  się  nadaje  do  prasy”,  jak  mawiał  pewien  stary  kelner  w  Czterdziestolatku – Morozow 
interweniujący w sprawie skonfiskowanej przez ruskich celników wódeczki – przyp. F.Y.M.].  Potem już wiedzieli,  
żeby  nas  przepuszczać.  Przechodziliśmy już  zawsze  bez  kontroli.  Rosjanie  próbowali  na  początku wykonywać  
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(wypowiedzi Millera na posiedzeniu senatu 8-06-2010)

Tak  więc  „raport”  sporządzano  w  Moskwie  migiem,  wieloma  kwestiami  (typu  obloty, 
zobrazowania radarowe itp.) się zupełnie nie przejmując, lecz i tak Polacy znów okazali się 

wobec nas różne gesty. Gdy przyjechały do nas żony z Polski, pomogli mi kupić bilety na pociąg do Petersburga. 
Kiedy mieliśmy wolne,  zorganizowali naszej  grupie wycieczkę do Carycyna, do Muzeum Lotnictwa w Monino,  
gdzie dyrektor zrobił  dla nas barbecue  [mniam :) – przyp. F.Y.M.].  Przed jednym z naszych wylotów do Polski  
zorganizowali też mały poczęstunek w sali konferencyjnej MAK-u (...) kieliszek wódki na stojąco, oliwki, śledzik,  
ogórek. Jestem poznańska krew i gdy coś dostaję, to zawsze chcę oddać, więc następnym razem ja postawiłem  
Żubrówkę  [a  jak  –  przyp.  F.Y.M.].  Posiedzieliśmy godzinkę,  każdy  wypił  po pięćdziesiąt  gramów.  Było  nawet  
sympatycznie.  [Wojskowi  też  tam byli?]  Oczywiście.  Sami też  przygotowali  dość wystawne przyjęcie z  
flakami, bigosem i innymi specjałami, które przygotowały ich żony. Potem te poczęstunki się skończyły, bo  
atmosfera się ochłodziła (Moja czarna skrzynka, s. 112-113). 
Żaden piknik, tym bardziej więc i radziecki, nie może trwać wiecznie; ale a propos wesołego zakąszania i smacznej 
wódeczki,  Klich  przywołuje  też  jeszcze  swoje  bezpośrednie  spotkanie  z  tow.  Anodiną  i  wymianę  oryginalnych  
prezentów: 
powiedziałem kiedyś Anodinie, że gdy byłem w podchorążówce, śpiewaliśmy taką rosyjską czastuszkę: „Pierwom  
dziełom, pierwom dziełom samoloty nu, a dziewuszki, a dziewuszki patom” [ma się rozumieć – zwłaszcza w obliczu 
„boskiej” Anodiny – przyp. F.Y.M.]. Zawsze dla pilota najważniejsze są samoloty, a dziewczyny później. Przychodzę  
na  następne  spotkanie,  a  ona  daje  mi  model  samolotu,  w  którym  w miejscach  pilotów stoją  dwa  
kieliszki, a na burcie jest wyryty tekst tej piosenki.  I jak tu się teraz zachować? Odrzucić – niedobrze.  
Wezmę,  to  będzie  zobowiązanie.  W  końcu  wziąłem,  ale  w  trakcie  najbliższego  pobytu  w  Polsce  specjalnie  
pojechałem do Krakowa. Kupiłem dużego Lajkonika [co za perfidia, słowo daję – przyp. F.Y.M.] i dwa albumy po  
rosyjsku o Krakowie i Polsce – Anodina mówiła, że ma tam jakieś korzenie  [to tak jak legendarny A. Koronczik, 
najpopularniejszy chyba smoleński leśny dziadek, miał być w jakiejś części Paliakiem]. Dałem jej to przy następnym  
spotkaniu. Innym razem ona  dała mi swoje zdjęcie z gen. Wojciechem Jaruzelskim [to już coś na aukcję 
unikatów – przyp. F.Y.M.].  [Po co?] Nie mam pojęcia. Może dlatego, że wcześniej mówiłem jej, że gen. Jaruzelski  
promował mnie na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, którą ukończyłem z wyróżnieniem [stare dobre 
czasy – przyp. F.Y.M.]. Chciała dać, to wziąłem. Co miałem zrobić? (s. 120). Miejmy nadzieję tylko, że te prezenty od 
Anodiny trafią do jakiegoś polskiego muzeum lotnictwa.
Wspomniałem w tym Aneksie-4 o kontrwywiadowczej opiece roztoczonej nad „akredytowanym”. I ona nie była taka 
śmiertelnie  poważna  (s.  102):  W  hotelu  mieszkali  z  nami  oficerowie  kontrwywiadu  i  oni  obsługiwali  łączność  
specjalną. Przyszli do mnie zaraz na początku, przedstawili się, powiedzieli, że są tu dla mojego dobra. Że mają  
mnie chronić, a nie szpiegować  [tak jest – przyp. F.Y.M.].  Dawałem im pendrive'a i oni to przesyłali do Polski.  
Nawet się trochę zakolegowaliśmy, w weekendy robiliśmy sobie wspólne spacery, byliśmy też na meczu Spartaka.  
Dostali bilety od naszego bramkarza Wojciecha Kowalewskiego, który wcześniej grał w tym klubie, a tego dnia  
akurat przyjechał do Moskwy ze swoją nową drużyną. Był bardzo mile powitany przez kibiców. Mecz jednak jemu i  
jego drużynie nie wyszedł. Spartak wygrał kilkoma bramkami.



jeszcze  szybsi,  jakby  obie  strony  startowały  do  jakiegoś  tajemnicznego  wyścigu.  Nie 
oglądając  się  wszak  ani  na  rygory  badawczo-śledcze  oraz  prawne,  ani  nawet  na  ruskie 
zakazy, Polacy ni mniej ni więcej tylko opublikowali 1 czerwca 2010 na stronach MSWiA 
„stenogramy  CVR”  nazwane  eufemistycznie  „stenogramami  MAK”.  Wprawdzie,  jak  już 
wiemy,  przygotowane  zostały  one  przez  polskich  przedstawicieli,  a  tylko  na  ruskiej 
bumadze klepnięte przez Rusków, to jednak Moskwa  - jeśli wierzyć temu, co dochodziło z 
oficjalnych wystąpień, jak i temu, co Krzymowskiemu opowiadał po latach „akredytowany” 
-  bynajmniej  nie  chciała,  by  zostały  one  w  takim  tempie   upublicznione59.  Ta  z  kolei 
postawa „strony gospodarzy”,  czyli  Kremla i  MAK była  o tyle  zadziwiająca,  że  przecież 
„stenogramy” jeszcze bardziej „pogrążały” polską stronę. W owym czasie, jak pamiętamy, 

59 Morozow  był  przeciwny  ich  publikacji.  Mówił:  „Ja  ci  dam  stenogramy,  a  w  Warszawie  każą  ci  je  wydać  i  
upublicznią”.  Ostatecznie  stanęło  na  tym,  że  musiałem  podpisać  zobowiązanie,  iż  nikomu  ich  nie  przekażę  – 
opowiada „akredytowany” (Moja czarna skrzynka, s. 137) i dodaje nieco dalej, że gdy już doszło do wizyty Millera w 
Moskwie i przekazania „kopii zapisów CVR”, a następnie ich wydania na stronie MSWiA, to Ruscy nie chcieli mu już 
dać zapisów i stenogramów rozmów z „wieży” (s. 139): Kiedy się po nie zgłosiłem, Morozow znów zażądał ode mnie  
lojalki. Idziemy podpisać, ale okazuje się, że człowiek, który odpowiada za te formularze, poszedł do domu. „Przyjdź  
jutro, będzie ten facet, podpiszemy papier i wydam ci stenogram”, mówi Morozow. Przychodzę następnego dnia, a  
Morozow się denerwuje: „Niczego nie dostaniesz. Wasi opublikowali rozmowy z kabiny. Ja ci dam stenogram, a ty  
znowu  im  go  oddasz.  Zmuszą  cię”.  Ja  mu  na  to,  że  niczego  nie  przekazywałem.  Mówię  mu:  „Słuchaj,  co  ty  
opowiadasz? Przecież wiesz, że  tam musiało być porozumienie na górze. Putin na pewno wiedział, że  
nasi  chcą  to  opublikować”.  „O  żadnym  porozumieniu  nic  nie  wiem,  publikacja  była  złamaniem 
trzynastego załącznika”. To była gierka Morozowa, sądzę, że on wiedział, jak było naprawdę.
W tym zaś kontekście wypadałoby przywołać wypowiedź Millera na posiedzeniu senatu (z 8 czerwca 2010, a więc 
dosłownie  tydzień  po  publikacji  przez  MSWiA „zapisów z  kokpitu”).  Można  w tej  wypowiedzi  znaleźć  nie  tylko 
nieukrywany przytyk pod adresem „akredytowanego” i samych Rusków, ale też sugestię, że polska publikacja była  
swego rodzaju kontrakcją na ruską konferencję prasową z 19 maja 2010, na której, jak wspominałem, odwoływano się  
do zapisów CVR: 
Strona rosyjska, tak jak powiedziałem, ze względu na obecność akredytowanego przedstawiciela działa w sposób  
otwarty wobec strony polskiej, co wcale nie oznacza, że w sposób, który jest zgodny ze wszystkimi oczekiwaniami  
związanymi  z  dokumentami.  Ale  to  jest  normalne.  Przed  kilkoma  dniami  z  panem  pułkownikiem  Parulskim  
mieliśmy  okazję  –  na  mocy  podpisanego  memorandum  –  otrzymać  w  Moskwie  od  strony  rosyjskiej  ważne  
dokumenty źródłowe: kopie zapisów z rejestratorów, które zostały odnalezione na miejscu wypadku, a będące na  
wyposażeniu  samolotu  TU-154M  o  numerze  rejestracyjnym  101,  oraz  stenogram  pochodzący  z  odczytu  
rejestratora,  który  nagrywał  głosy  w  kokpicie  samolotu.  Mówię  o  tym,  ponieważ  strona  rosyjska  wiele 
tygodni  wcześniej  wiedziała  o  naszych  oczekiwaniach  związanych  z  uzyskaniem  tychże  
dokumentów, pañstwo też często pytali nas o te zapisy. Nas jednak interesowało otrzymanie tych zapisów  
nie tylko dla komisji,  co było proste, ale i  dla polskiego społeczeñstwa, a to już takie proste nie było. Po wielu  
wypowiedziach przedstawianych pewnym tonem, zawierających oskarżenia i wyroki, uznaliśmy, że nie ma innego  
wyjścia,  jak  poprosić  o  zgodę  na  opublikowanie  jednego  z  dokumentów.  Jest  on  ważny,  bo  zaprzecza  wielu  
wcześniej usłyszanym hipotezom. W kolejnych dniach w mediach  pojawiło się wiele publikacji o świętym  
oburzeniu Federacji Rosyjskiej, o braku dotrzymania słowa itd., itd. Proszę pañstwa, nie, tak nie było.  
Strona  przekazująca  prosiła  o  przestrzeganie  reguł  zapisanych  w  konwencji  chicagowskiej,  a  te  reguły  są  
jednoznaczne:  posiedzenia  i  przebieg  pracy  komisji  są  niejawne,  ale  wolno  naruszyć  tę  niejawność,  jeżeli 
przesłanki istotne dla bezpieczeñstwa albo istotne dla pañstwa przemawiają za odstąpieniem od  
niejawności. Te warunki są nieostre, więc nic dziwnego, że negocjacje trwały długo. Zakoñczyło się to tym, z  
czym pañstwo w ostatni wtorek, tydzieñ temu mogli się zapoznać (stenogram z 57. posiedzenia senatu z 8-06-2010, 
s. 6).
I jeszcze jeden fragment, który zapewne kompletnie Państwa zaskoczy, bo Miller kilkakrotnie powtórzy, że MAK nie  
jest  dla  Polski  stroną  czy  partnerem  (s.  8):  MAK  jest  instytucją  międzypañstwową  wynajętą  przez  Federację  
Rosyjską i  nie jest żadną stroną dla Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla Rzeczypospolitej  Polskiej stroną jest  
Federacja  Rosyjska.  Jak  pañstwo wiedzą,  tydzieñ temu  podpisałem memorandum z panem premierem 
Iwanowem,  a  nie  z  panią  Tatianą  Anodiną.  Z  panią  Tatianą  Anodiną  podpisałem  protokół  techniczny  
związany z przekazaniem konkretnych dokumentów.
Wzwiązku  z  tym proszę  wyraźnie  rozróżniać  te  kwestie.  Chodzi  o  komisję  Federacji  Rosyjskiej,  czyli  naszego  
partnera,  i  przedstawiciel  Polski  jest  akredytowany  przy  tej  komisji.  Komisja  rosyjska  uznała  za  właściwe  
powołanie  komisji  technicznej,  czyli  swojej  podkomisji  –  przepraszam,  to  jest  kolokwializm,  ale  trzeba  to  tak  
nazwać – która  w krajach  Wspólnoty Niepodległych  Pañstw  z  wyjątkiem… Przepraszam, jeden  z  krajów,  nie  
pamiętam już który, nie należy do tej międzypañstwowej instytucji… (Głos z sali: Gruzja.) Gruzja akurat należy. I  
ta instytucja również na zlecenia innych krajów wykonuje tego typu procesy badawcze. Nie mnie oceniać, czy jest  
to najlepsza instytucja, jaką mogła zaangażować Federacja Rosyjska, ale faktem jest to, że jest to instytucja znana  
nie  tylko w tych  krajach,  które ją  utworzyły,  ale  równie¿  w Unii  Europejskiej  i  w Stanach Zjednoczonych.  W  
związku z tym nie jest to jakaś dziwna instytucja nikomu nie znana i prowadząca tego typu postępowanie po raz  
pierwszy.  Tak  więc  występują  tutaj  suwerenne  pañstwa,  a  tymi  suwerennymi  pañstwami  są:  Rzeczpospolita  
Polska  z  jednej  strony  i  Federacja  Rosyjska  z  drugiej  strony.  MAK  nie  jest  stroną  relacji (Senator 
ZbigniewRomaszewski: Ale podpisuje.) Co do certyfikowania przez MAK, to tak, z tego co wiem, zresztą ze stron  
internetowych,  jest  to  instytucja,  która  ma  prawo  certyfikowaæ  porty  lotnicze,  ma  prawo  certyfikować  



nikomu się  jeszcze  nie  śniły  „stenogramy z  wieży”  szympansów,  a  więc  cała  publiczna 
uwaga  skupiła  się  na  analizowaniu  tego,  co  zostało  „odsłuchane”,  to,  co  dało  się 
„dopowiedzieć”  do  tego,  co  „niezr.”  lub  niesłyszalne.  Publikacja  CVR-1  tym  bardziej 
„zaogniła sprawę”, by tak rzec, „przyczyn katastrofy”. 

Ruska strona miała więc nowe „danie na patelni” i właściwie mogła spokojnie „zamykać 
badanie i śledztwo” i przekazywać do Warszawy dokumenty, dowody etc. Tak się jednak 
właśnie  nie  stało.  Tak  się  nie  stało.  Ruscy  się  „obrazili”  i  „oburzyli”,  i  jak  nie  dawali  
dokumentów, dowodów, tak przestali dawać „tym bardziej” (jakkolwiek absurdalnie to nie 
brzmi). W rezultacie wytworzyła się taka sytuacja, iż Ruscy opracowali po raz kolejny już 
taki zupełnie końcowy z końcowych „raport”, który na przełomie września i pażdziernika 
2010  mieli  przekazać  do  Warszawy60,  natomiast  ta  ostatnia  zabrała  się  (z  aktywnym 

producentów,  nie  certyfikuje  natomiast  –  z  tego,  co  mi  wiadomo  –  statków  powietrznych,  czyli  zajmuje  się  
obiektami, a nie statkami powietrznymi. Ale moja wiedza w tej materii daleko nie sięga. No, tak jak mówię, to nie 
jest partner dla Polski.

60 I tu kolejna zagadka. „Akredytowany” proponuje, by wnioskować u Rusków o przedłużenie czasu przygotowywania 
„polskich uwag” (by nie był to okres do 60 dni), zaś Miller się na to nie zgadza:  Dobrze pamiętam to spotkanie.  
Rozmawialiśmy w obecności Tomasza Arabskiego. (...) Przedstawiam ministrowi swoje argumenty, a on mówi:  
„Nie ma takiej potrzeby, mam zespół tłumaczy i specjalistów, którzy uporają się z tym w sześćdziesiąt dni”. „Ale  
chyba lepiej mieć więcej czasu niż mniej”, zauważam. „Poradzimy sobie”. [I co? Poradzili?]. Gdzie tam. Tłumaczenie  
raportu Agata Kaczyńska przekazywała mi w kilku częściach w listopadzie. Nie pamiętam dokładnej daty, ale było  
to dosyć późno, bo uwagi miałem przesłać do końca miesiąca. „Trzeba się brać do pracy”, myślę sobie. A Agata mi  
mówi, żeto dopiero pierwszy przekład i będą poprawki. Trzeba było pisać uwagi i ciągle coś w nich zmieniać, bo  
cały czas dosyłali  nowe wersje tłumaczenia. Ślęczałem nad tym codziennie do północy,  ale w końcu napisałem  
czterdzieści  stron.  [Myślałem,  że  te  uwagi  opracowywała  komisja  Millera,  a  nie  pan].  Bo formalnie  tak  było.  
Trzydzieści pięć osób nad tym siedziało. W każdym razie kiedy byłem już gotowy ze swoją wersją, przekazałem ją  
komisji Millera (...). Tłumaczenie trwało tyle czasu, że komisja przesłała do MAK uwagi w języku polskim.  
Rosjanie  nie  wiedzieli,  co  z  tym  zrobić.  Zawiesili  w  Internecie  swój  raport  w  dwóch  wersjach  –  rosyjskiej  i  
angielskiej – a nasze uwagi dali po polsku. I teraz niech pan powie: ktoś z zagranicy wejdzie na stronę MAK-u,  
będzie chciał poznać przyczyny katastrofy i czego się dowie? Przeczyta to, co ustalili Rosjanie, a z naszego tekstu  
nic nie zrozumie (Moja czarna skrzynka, s. 171-173). 
Szef KBWL LP będzie szedł jeszcze dalej – ku zdumieniu i zgrozie „akredytowanego” będzie twierdził,  iż PLF 101 
wykonywał lot cywilny: Najgorsze było to, że on [Miller] nie czuł lotnictwa, i przez to popełniał błędy. Największy  
to sprawa statusu lotu. (...)  [T]upolew wykonywał lot wojskowy, przynajmniej od momentu, gdy Plusnin pyta  
załogę: „A na wojskowym lądowaliście?” Zresztą niech pan pomyśli:  nasi piloci wojskowi bez cywilnej  licencji,  
kontrolerzy wojskowi bez cywilnych uprawnień, samolot wojskowy, lotnisko wojskowe, procedury wojskowe. To  
jaki  jest  status  lotu?  No,  wojskowy.  (...)  Sprawa statusu rozgrywała  się  we wrześniu  [2010 – przyp.  F.Y.M.]. 
Poprosiłem, żeby na rozmowy z Rosjanami w tej sprawie przyjechali do Moskwy dwaj specjaliści, Bogdan Fydrych  
i Waldemar Targalski, którzy wtedy byli w Warszawie. Komisja mi odpowiedziała, że obaj są potrzebni w Polsce i  
muszę sobie radzić sam. Już samo to uniemożliwiło mi twardą dyskusję, bo co ja tam bym zwojował w  
pojedynkę,  bez  ekspertów? Ale  to  dopiero  początek.  Kilka  dni  później  jestem  na  spotkaniu  z  ministrami  
Arabskim i  Millerem.  Referuję  im sprawę  statusu,  a  drugi  z  nich  się  odzywa:  „Przekonywanie  Rosjan  w 
dyskusji w Moskwie mnie nie interesuje. Nad sprawą pracuje sztab ekspertów i prawników, już my wiemy,  
jak przekonać Rosjan do naszego stanowiska”. Poradził mi jeszcze, żebym lepiej w ogóle nie poruszał tematu 
statusu i  nie  denerwował  Rosjan.  [Jest  pan  pewien,  że  tak  powiedział?]  Na sto  procent,  nawet  to  sobie  
zapisałem.  [Jak  on  zakwalifikował  lot?]  Zaczął  mówić,  że  Rosjanie  odpowiadali  za  bezpieczeństwo,  bo  byli  



udziałem „akredytowanego”) za opracowywanie w związku z nim „listy skarg i zażaleń”, 
tudzież polskich Uwag do raportu MAK. Ujrzą one światło dzienne w grudniu 2010, a więc 
na  niespełna  miesiąc  przed  ruską  „konferencją  finałową”,  podczas  której  okaże  się,  że 
„prezydencki tupolew” mógłby być sprowadzany przez szympansy i rozwaliłby się nawet, 
gdyby nie stała na jego drodze brzoza. Na tejże moskiewskiej konferencji po raz pierwszy 
usłyszymy „dźwięki z kokpitu”.  

 
I teraz zauważmy, co się dzieje  po zakończeniu „prac” przez MAK. Nie będę wchodził w 
szczegóły, bo o wielu pisałem w Czerwonej stronie Księżyca. Po pierwsze, Polacy urządzają 
niezwykłą (zwłaszcza pod względem językowym) „prezentację zapisów z wieży”, którą nad 
wyraz drobiazgowo analizować będą polskie środki masowego przekazu61. 

Po drugie, Polacy przygotowują opasłą dokumentację końcową „komisji  Millera” (ta zaś 
latem 2011  dokona swojej  „prezentacji”).  Po  trzecie,  publikują  najpierw CVR-2 (wersja 
„komisji Millera”), a następnie CVR-3 (wersja dla NPW). I co się dzieje po drodze? Państwo 
nie pamiętają, więc przypomnę: znika kwestia obecności gen. Błasika w kokpicie i 
znika kwestia nacisków na załogę. Polska strona oficjalnie więc 1) kwestionuje te dwie 
podstawowe  tezy  ruskiego  „raportu”,  które  to  tezy  przecież  sama  Ruskom  uprzednio 
podsunęła (vide  cytowana już  we fragmentach rozmowa Krzymowski-Klich),  2)  wylicza 
(Uwagi  do  raportu  MAK  oraz  „raport  Millera”  wraz  z  załącznikami)  mnóstwo braków 
dokumentacji  i  materiałów dowodowych,  jak  też  3)  odkrywa...  rok  po  „katastrofie”,  że 
polska  załoga  wcale  nie  miała  zamiaru  lądować,  tylko  padła  w  pewnym  momencie 
komenda  Odchodzimy (wypowiedziana  przez  dowódcę  „prezydenckiego  tupolewa”  - 
wcześniej wszak „odkryto” jedynie komendę drugiego pilota). 

Ma się rozumieć, nie jest to jeszcze żaden przełom w badaniach i śledztwie, lecz wyłom i 
swoiste  poszerzenie  perspektywy62.  No  i  „millerowcy”  zwijają  swój  majdan,  natomiast 

gospodarzem. Co to w ogóle za argumentacja? Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Kilka dni później (...) w radiu 
zaczynają mówić o Smoleńsku. Słucham a tam Miller mówił, że lot był cywilny. Myślałem, że mnie szlag  
trafi.  Od  razu  zadzwoniłem  do  ministra  Arabskiego,  żeby  się  zapytać,  co  się  dzieje.  Przypomniałem  mu  
wcześniejsze ustalenia. Wspomniałem, że przecież status wojskowy leży w naszym interesie, to, można powiedzieć,  
nasza racja stanu. Przy cywilnym wszystko pójdzie na pilotów (s. 144-145).

61 Nawet z tymi materiałami jest anegdotyczna historia, ponieważ „stenogramy z wieży” miały i mają kilka wersji, co 
świadczy, że były modyfikowane w trakcie ich kolejnych publikacji (pewne frazy zmieniano, pewne znikały, a pewne  
się pojawiały). Na ten fakt jako pierwsi zwrócili uwagę blogerzy, rzecz jasna. Poza tym zrazu, co już mało kto pewnie  
pamięta, publikowano w mediach jedynie tłumaczenia fragmentów zapisów, a nie całego ruskiego dokumentu.    

62 Należy mieć świadomość, że wszystko to dzieje się pod całkowitą kontrolą. Moim zdaniem nie ma w tych działaniach 



kontynuują  swoje  prace  prokuratorzy  wojskowi,  którzy  posiłkują  się  stenogramami  w 
wersji CVR-3, zawierającymi takie kwiatki, jak głos słyszalny po całkowitym zniszczeniu 
samolotu  i  w  dwie  sekundy po  (ustalonej  wcześniej)  „ostatniej  sekundzie,  minucie  i 
godzinie” (wedle CVR-1 godz. 8:41,05; skan poniżej) 

głośnej  na  cały  świat  (choć  dość  słabo  słyszalnej  w  samym  Smoleńsku)  „smoleńskiej 
katastrofy”.

cienia spontaniczności.  O kontrolowaniu przebiegu tychże działań świadczyć może to, iż nie zostają opublikowane  
zapisy dźwiękowe (jako zwarty, ciągły materiał nadający się do niezależnych analiz fonoskopijnych) ani z „kokpitu  
tupolewa”, ani z „wieży szympansów” - ani też z „Wosztyla”, czyli jaka-40. Jako ciekawostkę badawczą można więc  
potraktować  próbę  nowej  rekonstrukcji  zawartości  „zapisów CVR”  podjętą  przez  „komisję  płk.  Latkowskiego”,  a  
opublikowaną w książce Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy (J. Osiecki, T. Białoszewski, R. Latkowski, M. 
Prószyński,  Warszawa  2011;  skrótowo  OL-2)  mającej  być...  krytyką  „raportu  Millera”  i  „raportu  MAK”.  Jest  to 
karkołomna próba uporania się z „materią badawczą”, ponieważ „komisji Latkowskiego” wiadomo, iż upubliczniony 
podczas konferencji MAK zapis jest  zmontowany na potrzeby ruskiej prezentacji:  Jan Osiecki, któremu z czasów  
pracy w radiu,  poza doświadczeniem, pozostał  własny specjalistyczny sprzęt i  oprogramowanie,  wyizolował z  
filmu ścieżkę audio.  A potem z szumów wyłuskiwał kolejne słowa padające w kokpicie.  I  nagle okazało się,  że  
Rosjanie niektórych kwestii z kabiny pilotów najwyraźniej nie chcieli odczytać. Z premedytacją  
opuścili je, żeby Polacy sami wypili piwo, którego nawarzyli ich ludzie  [taka składnia w oryginale – 
przyp.  F.Y.M.]  (...)  Zdajemy  sobie  doskonale  sprawę,  że  to,  co  znalazło  się  w  filmowym  nagraniu,  nie  było  
przypadkowe. Rosjanie zmontowali ścieżkę dźwiękową do niego tak, żeby pokazać polskiej stronie, iż wiedzą o tym,  
co działo się w kabinie pilotów, ale tego nie ujawnią. Dlatego czasem na przykład wyciszali  rozmowę pilota z  
kontrolerem,  żeby  na  pierwszym planie  pojawiła  się  kwestia  równolegle  wypowiadana w kokpicie.  Być  może  
liczyli, że ktoś w Polsce słucha tych nagrań i ujawni to, jeśli podczas oficjalnego śledztwa te fragmenty rozmów w  
kokpicie  nie  wyjdą  na  jaw  (s.  13).  Żeby  było  śmieszniej,  „analiza  fonoskopijna”,  po  której  „stenogram zapisów 
rozmów  załogi”  zawarty  jest  w  OL-2,  „odkrywa”  kolejne  pogrążające  załogę  wypowiedzi.  Zdaniem  „komisji 
Latkowskiego”, R. Grzywna ma powiedzieć w godz. 8:25:30 I tak za [prawdopodobnie: lot], kurwa, to paragrafy są. 
Brakowało do kompletu dez (typu Patrzcie, jak lądują debeściaki,  Wkurzy się, jeśli jeszcze...,  Jak nie wyląduję, to  
mnie zabije  itd.)  jedynie jakiegoś „Anonima” mówiącego: ląduj, dziadu.



(godz. 8:41,07,5)

Gdyby ktoś twierdził, że dwie sekundy w tę czy w tamtą stronę, to zgoła nic ważnego (co w 
obliczu  „czasu  historii”  czy  „czasu  dziejów”  nawet  miałoby  uzasadnienie),  to  dorzucę 
ciekawostkę  (zwłaszcza  dla  detalistów  rozsmakowanych  w  liczbach  i  „miejscach  po 
przecinku”): wedle ustalenia klasyka dendrologii  i  katastrofologii,  tj.  nieocenionego (dla 
tylu instytucji) doc. Amielina (z którego genialnych badań brało wzór mnóstwo uczonych i 
ekspertów), „smoleńska katastrofa” miała się wydarzyć wcześniej w stosunku do powyższej 
godziny, minuty i sekundy, a nie później. Wcześniej, powtarzam:

Do katastrofy samolotu Tu-154M (...) doszło 10 kwietnia 2010 r., około godz. 10:40 czasu  
moskiewskiego,  na  północnych  obrzeżach  Smoleńska.  (...)  Przez  pierwsze  tygodnie  po  
tragedii  uważano, że do katastrofy doszło o 10:56 czasu moskiewskiego – taką bowiem  
informację podawały źródła oficjalne zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Dopiero 19 maja na  
konferencji prasowej MAK oznajmiono, że według danych z czarnej skrzynki do tragedii  
doszło o 10:41 czasu moskiewskiego. Jednocześnie przedstawiciele MAK podkreślili, że i ta  
wersja nie jest ostateczna, a czas zostanie jeszcze doprecyzowany. Myślę, że tak się właśnie  
stanie; jeszcze przed oficjalnym oświadczeniem komisji udało mi się ustalić, że  
do katastrofy doszło o 10:39:39.63

Tę uczoną uwagę powtarzają także badacze z „komisji płk. Latkowskiego” wzorujący się na 
prekursorskich ustaleniach doc. Amielina, aczkolwiek dorzucający parę groszy od siebie:

Cały stenogram sporządzony został według czasu z rejestratora, który posługuje się czasem  
własnym  samolotu,  ustawianym  przed  lotem  przez  technika  pokładowego,  
prawdopodobnie na podstawie wskazania jego zegarka. W rzeczywistości,  według czasu  
UTC,  do  katastrofy  doszło  o  minutę  i  dwadzieścia  sześć  sekund  wcześniej 
(wszystkie czasy podane w stenogramie różnią się od UTC właśnie o tyle.64 

63 Ostatni lot..., s. 15 i 131. Tu, rzecz jasna, doc. Amielin nieco przeszacował swoje możliwości jasnowidzenia, ponieważ  
już ta zadekretowana godz. 10:41 nie została „cofnięta”, mimo upływu czasu. Co gorsza, w „raporcie Millera” możemy 
przeczytać: O godz. 6:41:07,5 [UTC – przyp. F.Y.M.] nastąpiło zderzenie samolotu z ziemią (s. 216)

64 OL-1, s. 286. Jest to o tyle intrygujące spostrzeżenie, że – nawet zakładając, iż technik pokładowy źle ustawił „czas 



Oczywiście  to  jeszcze  o  niczym  nie  musi  świadczyć,  ale  paradoksalnie  i  Amielin,  i 
podążająca  dość  wiernie  za  nim  „komisja  Latkowskiego”,  mogą  mieć  rację  –  wszystko 
bowiem, co związane z  tragedią z 10 Kwietnia wydarzyło się  po prostu  wcześniej,  choć 
niekoniecznie  o  godz.  8.39,  skoro na  portalu  Czerskiej  Prawdy już  o  8.38  był  news o 
dekapitacji65.  Czy możliwe jest jednak odtworzenie tego, co się działo 10 Kwietnia? 

własny samolotu” (tu jego urządzeń) – dziwne, iż na zegarach w „wieży” (vide stenogramy)  komenda Plusnina 
Odejście na drugi  krąg! -  pojawia się  dokładnie o tej  samej  godzinie,  minucie  i  sekundzie,  co w 
zapisie CVR-1, a więc o 8:41:02. Przyjmując założenie „komisji Latkowskiego”, to przecież powinna ona być „o 1'26'' 
wcześniej”, czyż nie? To już jednak zagadka dla dendrologów. Gdyby zaś ktoś dopytywał, na jakiej podstawie wzięła się  
8:39:39 jako ta najpewniejsza z pewnych i już, by tak rzec, „definitywnie ostateczna godzina katastrofy”, to chodzi o 
moment  zerwania  kabla  elektrowni  w  Smoleńsku.  Kto  to  tak  precyzyjnie  ustalił?  Odpowiedź  na  to  pytanie  jest 
dziecinnie prosta – niezmordowany doc. Amielin, ma się rozumieć na podstawie ruskiej bumagi (choć nie podaje 
którego dnia ją otrzymał – czy bowiem już 13. kwietnia, gdy zaczął po południu (od godz. 17. rus. czasu) robić zdjęcia,  
czy może później):
W ustaleniu godziny katastrofy z dokładnością co do sekundy pomogli mi miejscowi energetycy. Jak już pisałem  
przy okazji omawiania ostatnich sekund lotu tupolewa, tuż przed upadkiem samolot zerwał linię energetyczną.  
Ponieważ monitoring stanu sieci prowadzony jest nieprzerwanie, wszystkie awarie są automatycznie rejestrowane  
przez czujniki i specjalny program, a także zapisywane na nośnikach cyfrowych. Jeden z przyjaciół przesłał mi  
kopię dokumentu stwierdzającego wyłączenie linii energetycznej WŁ-602, która została zerwana podczas upadku  
samolotu.  Jest  to  dokument  oficjalny,  znajdują  się  na  nim  podpisy  członków  komisji  (m.in.  przedstawicieli  
administracji obwodu smoleńskiego i państwowego nadzoru technicznego  [a więc poważny dokument, nie jakieś 
dyrdymały – przyp.  F.Y.M.],  która przyjechała na miejsce katastrofy i  badała przyczyny uszkodzenia linii.  Jak  
wynika z dokumentu, o 10:39:35 zadziałał automat zabezpieczający podstację elektryczną i linia energetyczna WŁ-
602 o napięciu 6,3 kV została wyłączona. Na zdjęciach zrobionych 10 kwietnia 2010 r. wyraźnie widać zerwane  
przewody (Ostatni lot..., s. 134). 
Nikt chyba nie wątpi w dokładność zegara smoleńskiej elektrowni oraz jej monitoringu ani nie widzi koincydencji  
między „wyłączeniem linii enrgetycznej WŁ-602” a np. drugim podejściem iła-76 sytuowanym 39 minut po jakiejś 
godzinie: X:39:07 РП Выполняйте уход на 2-й круг./Wykonujcie odejście na drugi krąg.

65 Nie mogę się powstrzymać w tym miejscu przed zacytowaniem wypowiedzi Tuska z sejmowej debaty „smoleńskiej” z  
29 kwietnia 2010. Debata odbywa się blisko  trzy tygodnie po tragedii i... nie wiadomo właściwie, o której godzinie 
doszło  do  „katastrofy”:  Trzeba  mieć  wyjątkowo  złą  wolę,  żeby  zakładać,  że  np.  premier  polskiego  rządu  zna  
dokładną godzinę i sekundę katastrofy, ale jej nie podaje, a jeśli nie podaje, to znaczy, że chce coś ukryć. Kwestia tej  
godziny to przykład na to, jak ważne jest, by wykazać cierpliwość w oczekiwaniu na to, żeby pojawił się komunikat  
zgodny z prawdą, bo to nie jest tak, jak komuś się być może wydaje, że ta prawda jest oczywista, leży gdzieś na  
stole. Tak było właśnie w tym przypadku, kiedy na podstawie reakcji jakiejś instalacji na lotnisku natychmiast  
podano godzinę katastrofy. Sposobów na ustalenie tej godziny, źródeł, do których prokuratura musi dotrzeć, które  
musi przebadać, są dziesiątki, a może i setki. Ktoś uważa, że zna tę godzinę, bo widział to i spojrzał na zegarek.  
Drugi uważa, że moment ten wyznacza zaprzestanie pracy czarnej skrzynki. Trzeci przyjmuje to, co stwierdziła  
wieża kontrolna itd. Te przykłady mogę mnożyć. Każdy ma gotową odpowiedź. Tych odpowiedzi, nie wiem, czy  
państwo  zauważyliście,  jest  dzisiaj  w  mediach  równie  dużo,  jak  pytań,  tylko  rzadko  która  jest  prawdziwa.  
Narzekacie państwo na chaos informacyjny.  Nie mam wrażenia,  aby ten chaos tworzony był  przez  rząd albo  
prokuraturę. Od rana do wieczora oglądacie państwo w mediach wiele programów, w nich – setki, a może i tysiące  
mniej  czy  bardziej  domorosłych  specjalistów  od  tej  katastrofy,  słuchacie  ich  wypowiedzi,  czytacie  o  tym  w  
gazetach.  Prawie  każdy  zdążył  już  zabrać  głos  w  sprawie  przyczyn  katastrofy.  Wśród  tych  ludzi  są  politycy,  
dziennikarze, którzy na co dzień nie zajmują się tego typu sprawami, i każdy udaje fachowca. Oczekujecie państwo,  
że  następnego  dnia  prokuratura  albo  rząd  sprostuje  albo  potwierdzi  te  informacje.  Jedynym  sposobem,  by  
zapobiec chaosowi informacyjnemu, jest powstrzymanie się od komunikatów dotyczących zdarzeń, dopóki w 100%  
tych zdarzeń nie potwierdzimy. Ta sprawa z godziną katastrofy jest najlepszym przykładem tego, że łatwo jest  
sformułować pewien pogląd na coś, wydawałoby się, że oczywisty, ale po kilku dniach inne źródło, do którego  
dociera prokuratura, do którego docierają media czy eksperci albo komisje, wskazuje, że może być inna możliwość.  
Czy chcielibyśmy, aby polska prokuratura każdego dnia podawała inny komunikat, bo odkryła nowy fakt, inne  
przyczyny? (stenogram z 65. posiedzenia sejmu z 29-04-2010, s. 131).



Tym wyjątkowo skomplikowanym zagadnieniem spróbujemy się zająć w osobnym tekście 
(zapowiem go na końcu niniejszego Aneksu) – teraz bowiem powrócimy do smoleńskiej 
dżungli i do zamieszkujących ją szympansów.               



14. XUBS (FM) – exclusive military channel

Uważnie przyjrzyjmy się teraz tej tabeli z ruskiego „raportu”. Jak widać na skanie powyżej, 
7-04-2010, a więc w dzień wyjątkowego ruchu na „nieczynnym” smoleńskim wojskowym 
lotnisku, „magnetofon P-500” pracował dopiero późnym wieczorem przez dwie godziny. W 
dżungli smoleńskiej i w życiu szympansów byłby to może nieistotny epizod, gdyby nie to, że 
E.  Klich  w  rozmowie  z  Krzymowskim  twierdzi,  iż  zrazu  Ruscy  proponowali  obszerny 
materiał z „pracy wieży” obejmujący także nagrania z wizyt rządowych Tuska i Putina:

Walka o nie [zapisy z „wieży” - przyp. F.Y.M.] zaczęła się we wtorek wieczorem, wystąpiłem  
do Rosjan o dostęp do wszystkich rozmów telefonicznych i  radiowych prowadzonych w  
wieży, zarówno 7, jak i 10 kwietnia. Morozow w tej sprawie zwodził nas przez kilka dni.  
Mówił,  że  wszystko  dostaniemy,  ale  niczego nie  przekazywał.  Nagrania  udało  nam się  
wyrwać dopiero w piątym czy szóstym dniu pracy.66

Proponowali, to może za dużo powiedziane - w każdym razie sygnalizowali ich istnienie. 
Rzut okiem na powyższą tabelę pozwala (w konfrontacji z powyższym cytatem) stwierdzić, 
że  taśmy  może  zrazu  (tj.  w  kwietniu  2010)  były,  lecz  do  czasu  publikacji  finalnego 
dokumentu  radzieckich  ekspertów  (styczeń  2011),  się  zbyły.  W  „raporcie  Millera”  i  w 
załącznikach  dot.  korespondencji  (lipiec  2011),  też,  niestety,  nawet  apokryficznych 
stenogramów z 7 kwietnia 2010 nie znajdziemy67. Czy było zatem na nagraniach z 7-

66 Moja czarna skrzynka,  s. 28. I dalej Klich opowiada (s. 28-29):  Mówię w końcu: „Aleksiej,  no daj te nagrania,  
przecież wiesz, że to nasi schrzanili. Wy nie macie nic do ukrycia.” A on na to: „Dobrze. Chcecie wszystko czy tylko  
część?  Bo  tego  jest  bardzo  dużo.  Pięć  kanałów,  co  daje  razem  ponad  trzydzieści  godzin  nagrań”.  Idę  do 
Grochowskiego  i  pytam:  „Mirek,  bierzemy  wszystko?”  „Tak,  wszystko.  Niech  dają,  co  mają.”  Wojskowi  
przygotowali  sprzęt  i  zaczęło  się  przegrywanie.  Jeśli  się  zaś weźmie zakres czasowy „udostępnionego”  zapisu  z 
„wieży”, tj. od 8:38 do 10:43 (2h i 5min), jak też to, że miało to być „5 kanałów”, to z tych „ponad 30 godzin” robi się  
jakieś  „10h  i  25min”,  wliczając  nawet  „stary  zapis  z  października/listopada  2009”  na  jednym  z  kanałów 
(http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag). Gdzie brakujące 20h? Jeden Morozow pewnie wie.

67 Aczkolwiek  są  ślady  tejże  korespondencji  świadczące,  że  coś  gdzieś  jakoś  się  jednak  mogło  utrwalić:  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  500m.  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 („raport MAK”, s. 
128). Chyba, że byłyby to rekonstrukcje na podstawie „ustnych świadectw” (co w pracach i ruskiej, i polskiej komisji 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag


04 coś, co nie mogło ujrzeć dziennego światła? Czy pracowała jakaś inna obsługa na 
XUBS? Czy może statki powietrzne sprowadzała zachodnia wieża smoleńskiego lotniska 
(http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy), którą się w 
pracach „badawczych” i „śledczych” nie zainteresował pies z kulawą nogą (tak jak i wieżą ze 
smoleńskiego  Jużnego,  co  przecież  miała  wcześniej informacje  o  polskich  statkach 
powietrznych niż szympansy z XUBS)? 

Na razie odpowiedzi na te pytania muszą poczekać, bo dane w tej materii są wyjątkowo 
skąpe.  Dysponujemy jedynie pewnymi poszlakami – takimi choćby jak ta,  że Protasiuk 
(lecąc ze Stroińskim) prowadził jako II pilot korespondencję z wieżą właśnie 7-go kwietnia 
– zapis  więc tejże  komunikacji  byłby niezwykle  pomocny w ocenie  tego,  jak wyglądało 
porozumiewanie się PLF 101 – XUBS 10 Kwietnia. Ma się rozumieć, gdyby zapis z 7-04 
posłużył rozmaitym specom za materiał „źródłowy” (np. jeśli chodzi o próbki niektórych 
głosów) do konstruowania „zapisu” z 10-04, to tym bardziej szpule z wizyt rządowych na 
Siewiernym mogły zaginąć i  nawet smoleńscy paranoicy by się  nie dziwili,  że fachowcy 
wojskowi je zapobiegliwie pochowali,  tak że ślad w tabeli  nie pozostał.  Takie zniknięcie 
byłoby też uzasadnione,  gdyby się  nagle okazało,  iż  wieża XUBS nie funkcjonuje na co 
dzień jak dom wariatów, a komunikacja zachodzi spokojnie, bez wrzasków i najbardziej 
ordynarnych przekleństw – tzn. gdyby się nagle okazało, iż „zapis” z 10-04 to ruski cyrk 
dograny  już  w  wielu  fragmentach  w  ciągu  paru  dni  „po  katastrofie”  na  potrzeby 
„udramatyzowania dnia”.  Zauważmy zresztą,  zerkając jeszcze do tabeli,  że nawet 10-04 
rejestrować  się  miała  praca  „wieży”  już  od  godz.  7:15  rus.  czasu,  czyli  5:15 polskiego, 
tymczasem wersje „upublicznione” stenogramów z XUBS biorą swój początek w dziwacznej 
zupełnie godzinie 8:38 rus. czasu, czyli 6:38 polskiego. 5:15 wszak to był czas, kiedy już 
przynajmniej pierwszy z samolotów specjalnych z Polski powinien był wystartować i lecieć 

stanowiło swoistą rutynę działania), czyli jak tam ktoś coś poopowiadał, tak „ustalano”, że „było”.

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


w kierunku granicy z Białoruską SSR – w związku z tym Ruscy mogli już wtedy dokonywać 
wstępnego sprawdzenia, jak wygląda sytuacja na Okęciu. Tymczasem (przynajmniej jeśli 
się zajrzy do tego, co mamy jako „zapis z wieży”), deliberowanie o tym, co się dzieje na 
Okęciu (a właściwie o tym, że się niby nic nie dzieje), zaczyna się u szympansów, jak już 
wspomniałem w jednym z przypisów, niedługo po 6:38. I Ruscy zdają się nic kompletnie 
nie  wiedzieć  o  wylotach  z  EPWA.  Nietrudno  się  domyślić,  że  w  takim,  blisko 
półtoragodzinnym, przedziale czasu (5:15-6:38 to 1h i 23min) wiele się mogło wydarzyć. 
Nie tylko na EPWA, ale i na XUBS. 

Czy działo się coś, co zostało (bo musiało zostać) „zniknięte”? Jaki bowiem sens miałoby 
ucinanie  nagrania  o  taki  spory  odcinek  czasu,  gdyby  było  zarejestrowane  tam  tylko 
„pitolenie  od  rzeczy”,  jak  w  większości  „zapisu”  z  „wieży”?  W  polskich  Uwagach do 
ruskiego „raportu” na pytanie o to, czy jakieś statki powietrzne lądowały przed przylotem 
jaka-40 „nie uzyskano odpowiedzi”. Z kolei jeśliby wierzyć „parametrom czasowym”, które 
zechciał „upublicznić” Wiśniewski, to początki „mgielnego sitcomu” sięgają godz. 7.19 pol. 
czasu68 -  w  ten  sposób  zaś  obszar  tego,  co  „niezarejestrowane”  (biorąc  to  razem  z 
„odciętymi” taśmami z „wieży) jeszcze bardziej by się powiększał (znikałby nawet „przylot 
jaka-40” na XUBS). 

Ktoś  może  powiedzieć,  że  Ruscy  nie  mieliby  większego  interesu  w  ukrywaniu  przylotu 
jakiegoś polskiego samolotu przed „Wosztylem” – bez względu na to, czy byłby to jak-40 
czy  tupolew-widmo,  tzn.  bardziej  na  takim  ukryciu  zależałoby  polskiej  stronie  niż 
„gospodarzom”. Gdyby jednak tak faktycznie było, to przecież Polacy oficjalnie by o stan 
rzeczy  sprzed  lądowania  „Wosztyla”  oficjalnie  nie  dopytywali,  żeby  samym  sobie  nie 
szkodzić. Rzekłbym raczej, że obie strony mają interes (choć niekoniecznie z tych samych 
względów)  w  nieujawnianiu  „scenariusza  sprzed”  (przyziemienia  PLF  031)  i  obie 
„bezradnie rozkładają ręce”. Ruscy wprawdzie pozostawiają „delikatne ślady”, jak choćby 
ten poniżej:

mówiący o czyimś/jakimś lądowaniu na XUBS o godz. 6.50 pol. czasu. Miało to być 
„normalne  lądowanie”,  choć  Krasnokutski  tu  przyznaje,  że  sądził,  iż  samolot  zostanie 

68 Oczywiście nie da się wykluczyć, że nagranie sięgało wcześniej, jak i tego, że w ogóle nie pochodziło z 10-04.



odesłany na drugi krąg, ale zapewne urządzenia pokładowe jakoś załogę wspomagały.  

Ale  też  „ślady”  podlegają  modyfikacji  w kolejnych  wersjach  „stenogramów” z  „wieży”  - 
zwłaszcza podczas obróbki skrawaniem w rękach specjalistów z „komisji Millera”. Rzućmy 
bowiem okiem do Załącznika 8 do polskiego „raportu”. W wersji „millerowców” ta godzina 
zostaje  usytuowana  ni  stąd  ni  zowąd  w  „czasie  przyszłym”  (ósma  pięćdziesiąt  ma 
lądowanie), co zmienia oczywiście sens całego „monologu”:

Po lewej stronie (skanu powyżej), jak widzimy, wprowadzono, nie wiedzieć po co, czas UTC 
oznaczany czerwonymi cyframi, co w zestawieniu z ową 8.50 rus. czasu sprawia wrażenie, 
jakby  Krasnokutski  mówił  dopiero  o  czymś,  co  ma  niebawem  nastąpić  (tu  oczywiście 
ukłony dla wojskowego lub cywilnego tłumacza tego fragmentu „stenogramu”). Gdyby zaś 
napisano, że 5:23 UTC to zarazem 7:23 pol. czasu, a zwłaszcza 9:2369 ruskiego, to od razu 
można  by  się  domyślić,  iż  Krasnokutski  nie  mówi  o  przyszłości,  lecz  o  lądowaniu,  do 

69 Pomijam już w tym miejscu „rozjazdy” dot. parametrów czasowych w poszczególnych „wersjach” czy „wariantach”  
tego,  co  się  miało  zapisać  w  „wieży”.  Jak  można  było  dostrzec  na  skanie  powyżej,  w  ruskiej  wersji  wypowiedź 
Krasnokutskiego ulokowana jest o godz. 9:21.



którego już doszło. Nie potrzeba do tego wielkiej znajomości jęz. ruskiego. Dalsze zdania 
wszak uzupełniają  tę  pierwszą informację:  normalnie  on wylądował.  Myślę,  że  on ma 
takie  wyposażenie,  samolot  jest  niezły.  No  w  zasadzie  wylądował  bez  problemów,  
wykonali  dobrą  robotę  itd.  W  oficjalnej  narracji  (zbudowanej  na  „raporcie  MAK”70) 
opowieść Krasnokutskiego ma dotyczyć ni mniej ni więcej tylko... „Wosztyla”, mimo że (jak 
wiemy właśnie z tych obu „raportów”)  PLF 031 nie miał wylądować o 6:50, lecz o 
7:1571.   

Na dodatek, jak widać będzie na skanach poniżej, w ruskiej bumadze mowa jest o jaku „z  
tymi z delegacji”  i „dziennikarzami”. Podkreślam spójnik i, gdyż u „millerowców” (znowu 
ukłon  w stronę  translatora)  fraza  по плану вот  сейчас  Як-40 выполнил  посадку с  
этими делегацией и журналистами, zamieniona została na według planu, o, teraz Jak  
czterdzieści wylądował, to znaczy delegacja dziennikarzy. Znając już po tych paru latach 
obserwacji  działań  oficjalnych  nadwiślańskich  instytucji,  predylekcję  „badaczy”  do 
cyzelowania narracji, w polskim tłumaczeniu chciano oddać stan rzeczy związany z tym, że 
na  XUBS  lądował  tylko  „dziennikarski  jak-40”,  czyli  „Wosztyl”  wypełniony  po  brzegi 
żurnalistami. I zapewne tak było w PLF 031. Pytanie zatem, skąd Krasnokutski wytrzasnął 
wtedy tych z delegacji, bo chyba jasne jest, iż w dziennikarskim jaku by się nie zmieścili? 

70 Tu z kolei, jak widać na skanie, „godzina 8.50” po prostu „znikła” z narracji, bo być może fachowcy wojskowi sądzili,  
że nikt na takie detale nie będzie zwracał uwagi.

71 Nieistotne w tym momencie nawet, jak było naprawdę. 



I tekst w oryginalnej bumadze „MAK”-u:

Na tym nie kończą się dziwne odgłosy ze smoleńskiej dżungli. Pojawiają się jeszcze takie 
intrygujące zwroty jak np. „duża tutka” (большая Тушка):



frazy  tej,  niewykluczone,  że  odnoszącej  się  do  tupolewa  z  polskim  Prezydentem  na 
pokładzie, niestety, już nie ma w bumadze MAK-u (skan poniżej): 

ale za to ostała się szczęśliwie w Załączniku 8 do „raportu Millera”, choć nieco przesunięta 
w czasie (skan poniżej):



Inne zagadkowe określenie to „główny prezydent” (zamiast po prostu: „polski prezydent”, 
„prezydent Kaczyński” lub nawet krótko „Kaczyński”), które pojawia się w cytowanej już 
wcześniej we fragmentach rozmowie Krasnokutskiego z Sypką:

Tego typu zwroty jak „duża tutka” i „główny prezydent” prowokują do pytań takich jak: czy 
była też, dajmy na to, „mała tutka” i  czy w planach na 10-04 przewidziany był również 
„drugi  prezydent”?  Taki,  co  przylatuje  z  Moskwy  iłem-96  na  przykład 
(http://fymreport.polis2008.pl/?p=8068)? 

http://fymreport.polis2008.pl/?p=8068


(kadr z Misji specjalnej z 5-05-2010 – mimo fatalnej jakości obrazu można stwierdzić, że na pewno nie jest to  „Frołow” ił-
76 nad smoleńskim Siewiernym)

        (czy to więc mógł być ił-96 Miedwiediewa?72)

(No bo chyba nie samolot specjalny (do obserwacji naziemnych obiektów) E-8C US Air Force)

72 Czy może An-124 (http://fymreport.polis2008.pl/?p=8050)? Por. też wypowiedź Millera na posiedzeniu senatu (8-
06-2010; stenogram, s. 14): To samo dotyczy sprawy samolotów, które lądowały w tym samym dniu na lotnisku w  
Smoleñsku. Komisja bada także ten problem, to, czy to jest kwestia pojedynczego zdarzenia, czy też kilku zdarzeñ  
niezbyt oddalonych od siebie w czasie,  z których to zdarzeñ jedno skoñczyło się tragicznie,  a  reszta mogła się  
skoñczyć  tragicznie,  ale,  z  różnych przyczyn,  skoñczyła  się  inaczej....  Ta  ezopowa wypowiedź  ówczesnego  szefa 
KBWL LP sformułowana jest w taki sposób, że nie wiadomo, czy chodzi o samoloty, które wylądowały, czy też takie, 
które podchodziły do lądowania (z których jakiś wylądował czy jakieś wylądowały).

http://fymreport.polis2008.pl/?p=8050


Niekoniecznie oficjalnie73, ma się rozumieć, taki ił-96 Miedwiediewa mógłby się pojawić na 
widoku załogi PLF 101, ale na przykład jako zachęta (by nie rzec „przynęta”) do udania się 
na  jakieś  lotnisko,  np.  witebskie  (bo  piekielna  mgła  w  Smoleńsku  nie  pozwala  na 
bezpieczne lądowanie), na którym na delegację prezydencką z Polski czeka pułapka. Czy to 
miał  niedawno  na  myśli  białoruski  przywódca,  łącząc  w  swym  wystąpieniu  kwestię 
„białoruskiej listy katyńskiej” ze Zdarzeniem z  10 Kwietnia74?

73 Miller na posiedzeniu senatu (8-06-2010, stenogram, s. 18) powie: Co do Biura Ochrony Rządu i oficjalności wizyty,  
to  ja  już  powiedziałem,  że  był  przewidziany  oficjalny  przelot  samolotu  pañstwowego  nad  terytorium  czy  w  
przestrzeni  powietrznej  Republiki  Białorusi  i  Federacji  Rosyjskiej.  Nie  było  natomiast  przewidziane  powitanie  
prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  przez  prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  na  lotnisku  w  Smoleñsku.  Status  
przelotu to coś innego niż status osobistej obecności głowy pañstwa witającej głowę pañstwa. I jak będą pañstwo  
rozmawiać z Biurem Ochrony Rządu, która to instytucja zajmuje się kwestią bezpieczeñstwa w miejscu powitania,  
pożegnania,  przejazdu,  to  uzyskają  pañstwo  taką  odpowiedź.  Jeśli  spojrzeć  na  to  od  strony  ceremoniału  
powitalnego na lotnisku, to była to wizyta pañstwowa bez ceremoniału głowy pañstwa  - wiemy jednak choćby z 
relacji  Sasina,  że  wysyłano  do  Rusków  dokumenty  z  intencją  takiego  właśnie  spotkania  podczas  uroczystości  
katyńskich. W cytowanym wyżej stenogramie powraca też kwestia lotnisk zapasowych i zauważmy jak sprawę stawia 
były szef MSWiA (s. 24): pytanie dotyczyło alternatywnego transportu z Witebska i Moskwy. Po pierwsze, Moskwa  
nie była takim portem, był nim Miñsk. Po drugie,  transport alternatywny jest podstawiany do miejsca  
lądowania w momencie lądowania, a nie wysyłany wcześniej, wtedy kiedy się wylatuje z Okęcia. Wynika to z  
rachunku prawdopodobieñstwa, który wskazuje, że częstotliwość korzystania z lotnisk zapasowych nie jest wielka.  
W związku z tym nie byłoby roztropne wysyłanie w przypadku każdego wylotu samolotu pełnej ekipy i transportu  
na  miejsce  zapasowego  lądowania.  W  tej  sytuacji  korzysta  się  z  pomocy  służb  dyplomatycznych  
obecnych w każdym kraju.  Przecież Polska nie jest małym kraikiem, który nie ma odpowiednich placówek  
dyplomatycznych.  W takiej sytuacji w trybie błyskawicznych decyzji podejmuje się działania w celu  
zorganizowania transportu z miejsca lądowania do miejsca docelowego. 
Jak  zresztą  powie  J.  Najder  (z  MSZ)  podczas  posiedzenia  2  komisji  sejmowych:  lotnisko  traktowane  jest  jako  
zapasowe z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu, a nie z punktu widzenia programu wizyty, aby móc z niego  
ewentualnie podjąć działania i kontynuować wizytę, kiedy nie można wylądować na lotnisku docelowym. Lotnisko  
zapasowe jest lotniskiem, na którym dowódca statku powietrznego ląduje w przypadku, gdy lądowanie na lotnisku  
docelowym nie jest możliwe. W związku z tym przypisywanie szefowi protokołu dyplomatycznego tego, że wizyta  
była  nieprzygotowana,  ponieważ  na lotniskach zapasowych nie  było zapasowych kolumn, nie  było  
ochrony  BOR  ani  całej  infrastruktury,  przy  wykorzystaniu  której  można  by  alternatywnie  zrealizować  
program wizyty, jest po prostu niezgodne z prawdą, ponieważ nie ma odniesienia do praktyki i do obowiązujących  
przepisów nie tylko w Polsce. Żadne państwo, przygotowując wizytę, nie organizuje na lotniskach zapasowych  
dodatkowych kolumn ani alternatywnego zabezpieczenia. Lotnisko zapasowe jest rozpatrywane tylko i wyłącznie z  
punktu widzenia bezpieczeństwa lotu. Pomimo takiej definicji lotniska zapasowego, nasza placówka w Mińsku tego  
tragicznego  dnia,  tj.  10  kwietnia  br.,  była  w stanie  zrealizować dwie  kolumny –  byłego  premiera  Jarosława  
Kaczyńskiego  i  obecnego  premiera  Donalda  Tuska  w  sposób  bezpieczny,  załatwiając  przejazd  przez  granicę,  
przewóz broni funkcjonariuszy, dowożąc na miejsce, zapewniając lądowanie dwóch samolotów. Placówka była na  
to przygotowana. Wiedziano, że Mińsk i Witebsk to lotniska zapasowe. Dwa lądowania, o których mówię,  
odbyły się na lotnisku w Witebsku. Niezależnie od obowiązujących procedur, stosowanych przez wszystkie kraje,  
które  przygotują  wizyty  swoich  głów  państw  bądź  szefów  rządów,  zostało  to  wykonane  w  sposób  
ponadstandardowy (stenogram, s. 6). 
W związku z tym zaś zacytuję ponownie Millera. Na pytania sen. W. Sidorowicza:  Jaki bufor czasowy zostawiała  
sobie, przy tym czasie wylotu, delegacja, żeby dotrzeć na czas? Bo tam pojawiła się kwestia presji czasu. Gdyby  
wszystko dobrze się skoñczyło, gdyby ten samolot wylądował, to jaki byłby potrzebny czas na dotarcie z lotniska na  
godzinę wyznaczoną na tę ceremonię? Jaki był bufor czasowy w tym konkretnym przypadku? Miller odpowiada 
krótko: Wystarczający, aby dotrzeć z Witebska na miejsce uroczystości (stenogram posiedzenia senatu 8-06-2010, s. 
28).

74 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/lukaszenka-do-polski-zaplacicie-zrobimy-ekshumacje-bez-  
polakow,300287.html 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/lukaszenka-do-polski-zaplacicie-zrobimy-ekshumacje-bez-polakow,300287.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/lukaszenka-do-polski-zaplacicie-zrobimy-ekshumacje-bez-polakow,300287.html


Co  do  udziału  bowiem  Białoruskiej  SSR  w  „operacji  Smoleńsk”  nie  ma  najmniejszych 
wątpliwości75.

I zerknijmy jeszcze na screen z 10-04 z poniższym newsem:

75 Dodatkową ciekawostką jest ta:  Białoruś jest jedynym sąsiadującym z Polską krajem, który nie ogłosił w swoim  
kraju  żałoby  narodowej  po  katastrofie  prezydenckiego  samolotu  w  Smoleńsku 
(http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100415/KRAJ_SWIAT/809566208)

http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100415/KRAJ_SWIAT/809566208


(trzy, a nawet cztery podejścia do lądowania, pożar na pokładzie maszyny po runięciu na ziemię, rozpad na części i wedle  
świadków unoszące się kłęby gęstego dymu – konia z rzędem temu, kto ma zdjęcie z kłębami znad lasu przy XUBS z 10-
04)

15. Kanał zewnętrzny – zagłuszony przez Radio Erewań

Cofnijmy się teraz w czasie do lata i jesieni 2009, albowiem „historia smoleńska” nie mogła 
się zacząć rankiem 10 Kwietnia, tylko dużo wcześniej76: Należy przypomnieć (...) operacyjno-
strategiczne manewry w 2009 roku pod kryptonimem „Ładoga” (10 sierpnia – 8 września) i  
„Zapad”77 (8  –  28  września)  –  plan  ćwiczeń  przewidywał  rozbicie  wojsk  agresora  poprzez  

76 Pomijam już w tym miejscu wątek ruskiej wojny z Gruzją i słynnej akcji Prezydenta Kaczyńskiego, który w pokojowy  
sposób udowodnił, że można zatrzymać ruską ofensywę bez wielkich nakładów zbrojnych.

77 Największe rosyjsko-białoruskie ćwiczenia w historii, którymi dowodzi minister obrony Białorusi, gen. płk Leonid  
Malcew (ze strony rosyjskiej  -  szef sztabu generalnego SZ Nikołaj Makarow), obejmują obronę wyznaczonych,  
ważnych strategicznie  rejonów i  obiektów wojskowych. W manewrach poza wojskami lądowymi bierze  udział  
lotnictwo i marynarka wojenna. Ważną rolę odgrywa też zaplecze logistyczne, w tym ponad 20 punktów żywienia  
z polowymi piekarniami. W ćwiczeniach bierze udział 220 czołgów, 470 pojazdów opancerzonych, 230 dział, 60  
samolotów (w tym strategiczne bombowce Tu-160 i Tu-95MS z Engelsa, oraz Tu-22M3 z Solcow, a także - po raz  
pierwszy w historii - nowe samoloty myśliwsko-bombowe Su-34, które - wraz z Su-24M - przyleciały 16 września z  
Lipiecka) i 40 śmigłowców oraz 12,5 tysięcy żołnierzy (blisko połowa z nich to Rosjanie). Rozpoznanie i dowodzenie  
w powietrzu zapewniają samoloty A-50. Ze strony rosyjskiej uczestniczą pododdziały 20. armii Moskiewskiego  



kontruderzenie i ustanowienie linii obronnej na granicy. 

 

Już  samo założenie  ćwiczeń  było  prowokacyjne  (wystarczy  wyobrazić  sobie  rosyjskie  i  
białoruskie reakcje, gdyby na wschodniej rubieży Polski, Litwy, Łotwy i Estonii ćwiczyło na  
podobną  skalę  kilkanaście  tysięcy  żołnierzy  NATO  z  bombowcami  strategicznymi,  
samolotami myśliwsko-bombardującymi, okrętami desantowymi i batalionami czołgów).  
Pomimo deklaracji o defensywnym charakterze ćwiczeń, zastosowane siły i środki – w tym  
bombowce strategiczne Tu-160 i Tu-95 -

okręgu wojskowego, Floty Bałtyckiej (wspieranej przez 5 okrętów desantowych Floty Północnej i Czarnomorskiej,  
które zawinęły do Bałtijska) oraz jednostki WWS i PWO. Aby nadać ćwiczeniom większego realizmu zmobilizowano  
blisko 2 tysiące białoruskich rezerwistów, z których część zorganizowało oddziały nieregularne (partyzanckie).  
Wojska  ćwiczą  m.in.  przeprawę  przez  rzekę  Berezyna  w  warunkach  przeciwdziałania  przeciwnika.  Według  
scenariusza, Białoruś atakuje nieokreślony przeciwnik, a wojska rosyjskie pomagają odeprzeć natarcie. W ocenie  
obserwatorów,  szczególnie  dużą  rolę  w powodzeniu  przedsięwzięcia  odgrywa przygotowanie  ideologiczne.  Do  
wzmocnienia  morale  żołnierzy  wykorzystywane  są  m.in.  przewoźne  sale  projekcyjne,  mieszczące  ponad  120  
widzów.  Manewry zaplanowano  na  3  tygodnie  -  od  8  do  29  września.  W  ćwiczeniach  biorą  udział  czołgi  4.  
Kantemirowskiej brygady pancernej, które na Białoruś zostały dowiezione transportem kolejowym. Ich atak jest  
wzmocniony desantem pododdziałów 98. Dywizji desantowo-powietrznej WDW z samolotów Ił-76MD i żołnierzy  
transportowanych śmigłowcami Mi-8. Z kolei  batalion ze składu 106. Dywizji ma desantować się na wybrzeżu  
Bałtyku. W czasie ćwiczeń bombowce rosyjskich WWS testują nowe systemy automatycznego wskazywania celów.  
W urządzenia opracowane przez Gefest IT zostały wyposażone samoloty Su-24M i Tu22M3. System działa w czasie  
rzeczywistym i  przydziela  samolotom optymalne  z  punktu  widzenia  ich  skuteczności  cele.  Rosyjskie  lotnictwo  
bazuje  w Maczuliszcze,  Osowcach i  Baranowiczach,  a  samoloty MiG-29 i  Su-24 mają  lądować na  drogowych  
odcinkach lotniskowych (funkcjonują one na praktycznie wszystkich ważniejszych drogach Białorusi). Rosyjskie i  
białoruskie bombowce będą atakować cele na 174. poligonie lotniczym Domanowo, 210. poligonie Rużany i 230.  
Obuz-lesnowskim poligonie ogólnowojskowym pod Brześciem, na którym ataki będą odpierać jednostki lądowe.  
Ten  ostatni  poligon  jest  głównym  terenem  ćwiczeń.  Ćwiczenia  przebiegają  w  fatalnych  warunkach  
atmosferycznych, w deszczu i silnym zachodnim wietrze. Z ich powodu zrezygnowano z zaplanowanego na dziś  
lądowania na drodze M-1/E-30 Brześć - Mińsk - Moskwa (duży fragment drogi zamknięto między 9:00 a 16:00, a  
na sąsiednich odcinkach ustawiono znaki Niskolecące samoloty i ograniczono prędkość do 60 km/h). Białoruskie  
samoloty MiG-29UB z 927. myśliwskiej bazy lotniczej Bierieza i Su-25UB z 206. szturmowej bazy lotniczej w Lidzie,  
osłaniane przez śmigłowce Mi-24, imitowały jedynie lądowanie, przelatując ok. 100 m nad drogą. Komentatorzy  
oceniają, że to kompromitacja białoruskiego lotnictwa, którego piloci są słabo wyszkoleni i dysponują niewielkim  
nalotem. Dodają, że pogodą tłumaczone są także inne niepowodzenia w czasie ćwiczeń. Z kolei wojskowi tłumaczą,  
że  dobrze  pamiętają  niedawną  katastrofę  białoruskiego  Su-27  w  Radomiu  i  nie  chcą  dopuścić  do  kolejnej.  
Białoruscy piloci  ćwiczyli  już w br.  lądowania na  drogach.  14 kwietnia po raz pierwszy w historii  na drodze  
lądowała  para  szturmowców  Su-25UB  z  206.  bazy  lotniczej  w  Lidzie.  4  sierpnia  na  drogowym  odcinku  
lotniskowym lądowały myśliwce MiG-29 i Su-27 z 61. bazy lotniczej w Baranowiczach. Także w 2008 dwukrotnie -  
w maju i wrześniu - ćwiczono lądowania na drogach. W ramach ćwiczeń na poligon Aszułuk niedaleko Astrachania  
zostały  przetransportowane  białoruskie  jednostki  uzbrojone  w  kompleksy  przeciwlotnicze  S-300.  Mają  one,  
wspólnie z rosyjskimi S-300 i S-400, ćwiczyć strzelanie do realnych celów powietrznych (na Białorusi nie ma do  
tego warunków). Na lotnisko koło Astrachania przyleciało 6 białoruskich samolotów, które ćwiczą atakowanie  
celów  naziemnych  i  powietrznych.  Jednostki  przeciwlotnicze  ćwiczą  też  na  poligonie  Telemba  w  Kraju  
Zabajkalskim.  Warto przypomnieć, że Rosja i Białoruś w lutym podpisały umowę o budowie wspólnego systemu  
obrony powietrznej.  W jej  ramach terytorium białoruskie jest  wysuniętym obszarem obrony. Według dowódcy  
rosyjskich  WWS,  gen.  Aleksandra Zielina,  są  na  nim instalowane  radiolokatory  zdolne  do wykrywania  nisko  
lecących celów - od Bałtyku do Ukrainy. W skład jednolitego systemu wchodzi 5 jednostek lotniczych, 10 jednostek  
rakietowych,  5  radiotechnicznych i  jedna wre -  rozlokowane na  Białorusi,  w Obwodzie  Kaliningradzkim i  na  
zachodzie Rosji (...) http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=3391 

http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=3391


  

a  także  brak  międzynarodowych  obserwatorów  pozwalają  zadać  pytanie  o  faktyczne  
intencje  Moskwy.  Dodatkowo  doskonalono  zdolności  w  tłumieniu  powstania 
mniejszości polskiej w Grodnie,  co nawet spolegliwy minister Bogdan Klich uznał za  
„manifestację  siły”.  Symulowano  również  desant  na  „polską  plażę”,  atakowanie  
instalacji elektrycznych, a nawet atak termojądrowy na Warszawę, co sprawiło,  
iż ćwiczenia niektórym ekspertom przywiodły na myśl „przygotowania Armii Czerwonej do  
inwazji na Litwę, Łotwę i Estonię oraz atak na Finlandię w 1939 r.”  [czemu nie atak na 
Polskę 17 września '39? - przyp. F.Y.M.]. Biorąc pod uwagę miejsce, rozmiar, skalę ćwiczeń,  
a także zaangażowane siły i środki, oczywistym wnioskiem jest, iż przygotowywano 
się do wojny z NATO.  Sojusz złożył protest zwracając uwagę, że w obu ćwiczeniach –  
pod  wspólną  nazwą  „Oseń”  -  wzięło  łącznie  udział  30  tysięcy  żołnierzy,  co  uznano  za  
pogwałcenie istniejących porozumień. (...)  

(Robert  Czułda,  Rosja-NATO; w stronę partnerstwa czy nowej zimnej  wojny?,  Armia 
12/2012, s. 12-13.)

Czy wiedząc o tym, że Moskwa z Mińskiem szykują się od lata 2009 do wojny z NATO, 
Sojusz bezczynnie i  bezradnie czekałby na rozwój wydarzeń, nie przygotowując żadnego 
awaryjnego  planu?  Nie  prowadziłby  jakiejś  obserwacji  dalszych  ruskich  i  białoruskich 
działań? Czy Polska również zlekceważyłaby tak poważne zagrożenie78? Zbagatelizowałaby 
wizję bombardowania Warszawy? 1 września 2009, w okrągłą, 70. rocznicę niemieckiego 
ataku na Polskę,  na łamach  Polski  the Times  ukazuje  się  znamienny wywiad z gen.  F. 
Gągorem  –  dotyczący  właśnie  możliwej  przyszłej  wojny  z  udziałem  naszego  kraju 
(http://www.polskatimes.pl/artykul/157495,gen-gagor-nowa-wojna-swiatowa-zacznie-sie-
w-sieci,id,t.html). Rzućmy okiem na kilka jego fragmentów:

Czy dziś bronilibyśmy się dłużej niż 70 lat temu?  
Scenariusz z 1939 r. jest nie do powtórzenia. Współczesne zagrożenia są inne - bardziej  
asymetryczne.  Nowa  wojna  zaczęłaby  się  prawdopodobnie  od  działań  w  przestrzeni  
teleinformatycznej  i  prób zablokowania  systemów wymiany  informacji  przeciwnika.  W  
drugim  etapie  trwałaby  walka  o  zdobycie  dominacji  w  powietrzu.  Sytuacja  na  lądzie  
byłaby tylko konsekwencją tych działań.  

Nie  powinniśmy  się  więc  obawiać  obcych  czołgów,  tylko  hakerów? 

78 Por.  raporty  BBN  za  czasów  min.  A.  Szczygły  z  ostatnich  kilkunastu  miesięcy.  Por.  też: 
http://www.acus.org/natosource/russian-war-games-worry-poland oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/333406,doktryna-putina i  http://freeyourmind.salon24.pl/302549,blitzkrieg-z-10-
04-2010, jak też http://freeyourmind.salon24.pl/358381,wizyta. 
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Cyberwojownicy mogą być tymi,  od których zależeć będą losy przyszłej  wojny.  Dlatego 
jestem  przekonany,  że  z  czasem  w  Siłach  Zbrojnych  RP  powstanie  nowy  rodzaj  sił  
zbrojnych,  czyli  cyberwojska. Oprócz  nich  potrzebujemy  również  lekkich  jednostek  
manewrowych, które będzie można szybko przerzucać w dowolne miejsce. Właśnie dlatego  
stworzyliśmy  wojska  specjalne,  obecnie  czwarty  rodzaj  polskich  sił  zbrojnych.  

Dwa  lata  temu  rosyjscy  hakerzy  zaatakowali  Estonię.  Jednak  NATO  nie  
zareagowało. W razie cyberataków zasada solidarnej obrony nie obowiązuje  
sojuszników?  
Ten obszar nie jest jeszcze do końca uregulowany. W NATO trwają już jednak prace, jak  
chronić nasze systemy teleinformatyczne. 

A  czy  w  ogóle  NATO  ma  szczegółowe  plany  obrony  Polski?  
Naszą gwarancją jest art. 5. Nikt w NATO nie ma wątpliwości, że w razie agresji na Polskę  
sojusznicy pospieszą nam z pomocą. 

To deklaracja polityczna, a co z planami wojskowymi? Czy nie grozi nam to, że  
tak jak w 1939 r. nasi  sojusznicy nie będą w stanie zrobić wiele więcej,  niż  
zrzucać ulotki?  
Plany  wojenne  to  sprawy,  o  których  powinno  się  mówić  jak  najmniej.  Mogę  jednak  
zapewnić,  że  takie  plany  operacyjne  były  przygotowywane,  zanim  przystąpiliśmy  do  
Sojuszu,  a  w  ostatniej  dekadzie  były  one  kontynuowane  i  aktualizowane  stosownie  do  
pojawiających się nowych zagrożeń. 

70 lat do obrony kraju zmobilizowano ponad milion żołnierzy. Dziś Wojsko  
Polskie liczy ok. 100 tys. żołnierzy. Wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo  
państwa? 
W NATO mówi się  często:  "how much is  enough?",  a  ile  wystarczy?  To  nie  są  decyzje  
należące do wojskowych, którzy zawsze chcieliby mieć jak najwięcej sił i środków. O tych  
kwestiach decyduje kierownictwo państwa. Musimy także pamiętać, że minął czas armii  
masowych.  O sukcesie  na polu walki  już nie  decydują tysiące żołnierzy w okopach lecz  
nowoczesna technika i broń powiązana z precyzyjnym rozpoznaniem. Decydować będzie  
szybkość w zarządzaniu informacją. Informacja i precyzja jej przekazania będą ważniejsze  
niż liczba armat, czołgów czy walczących żołnierzy. 

Czy dobrze się stało , że w sierpniu pożegnał Pan ostatnich poborowych? W  
razie zagrożenia nie będzie miał Pan kogo mobilizować.  
Zagrożenie nie pojawia się nagle, ono narasta. W naszych kalkulacjach zawsze bierzemy  
pod uwagę to, że nie będziemy przeciwdziałać mu sami. Należymy przecież do NATO i UE  
oraz  łączy  nas  sojusz  z  USA.  Oczywiście  nie  znaczy  to,  że  sami  nic  nie  musimy  robić.  
Członkostwo w Sojuszu to nie tylko przywilej poczucia bezpieczeństwa, to także poważne  
zobowiązanie polegające m.in. na tym, że Polska i jej armia, mówiąc językiem ekonomii,  
stanie  się  współproducentem  tego  bezpieczeństwa  stosownie  do  swoich  możliwości  i  
potencjału. 
(...)

w czasie wojny naczelnym wodzem - jak kiedyś mówiono - nie musi być szef  
sztabu generalnego. 
W czasie wojny głównodowodzącego siłami zbrojnymi wyznacza prezydent RP. 
(...)
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