
 

1 
 

Błękitna rapsodia „komisji Millera”  

Free Your Mind 

                              

 

Bloger Piko w swej niedawnej notce wraca po raz kolejny do kwestii „badań” prowadzonych 
przez KBWLLP i stawia postulat skierowania sprawy „komisji Millera” do prokuratury, pisząc 
m.in.:  

uważam, że jest to materiał wystarczający na zawiadomienie prokuratury o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Komisję Millera. Przestępstwo 
to:  niezachowanie procedur badania katastrofy (np. niezabezpieczenie dowodów), 
niedopełnienie obowiązków w postaci niedokonania stosownej analizy danych pod 
względem spójności, czyli brak kompetentnego działania. 

http://piko.salon24.pl/525746,fms-qar-i-prokuratura  

 

Problem podstawowy polega na tym, że jeśli nie było smoleńskiej katastrofy, to nie doszło też 

do popełnienia przestępstwa, które tak a nie inaczej definiuje Piko. Nie da się przecież 

postawić zarzutu niezachowania procedur badania wypadku lotniczego (tudzież 

niekompetencji w badaniu), jeśli taki wypadek nie zaistniał. Dodam zresztą od razu, 

że samo określenie „komisja Millera” to tylko pewien upowszechniony skrót myślowy – jak 

starałem się to opisać w Zagadnieniach „smoleńskich” (linki tu: 

http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet) – 10 Kwietnia już „na starcie”, właśnie 

jeśli chodzi o działania oficjalnych instytucji i specjalistycznych środowisk powołanych do 

reagowania na zdarzenia o charakterze katastrofy lotniczej, panuje swoisty chaos i pojawia się 

cały szereg osobliwości niepozwalających mówić o powstaniu jakiegoś „jednolitego ciała 

badawczego” w „dniu katastrofy” (osobliwości, które znamy z oficjalnej narracji – co zaś 

działo się nieoficjalnie, nie wiemy). 

 

http://piko.salon24.pl/525746,fms-qar-i-prokuratura
http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet
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Nie muszę przypominać, że 10 Kwietnia nie istnieje jeszcze żadna „komisja Millera”. 

Podczas prezentacji „raportu” KWBLLP (29 lipca 2011: http://www.rmf24.pl/raport-lech-

kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-prezentacja-raportu-millera-relacja-minuta-po-

minucie,nId,352100) pojawia się informacja, że Inspektorat MON (tu: płk M. Grochowski) 

odpowiadający za bezpieczeństwo lotów (wojskowych statków powietrznych) dopiero o godz. 

9.12 otrzymuje informację o „zdarzeniu” (por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf s. 12-14). To daje jakieś pół godziny po „godzinie 

Morozowa”, czyli 8.41, mającej być oficjalnie ustaloną „godziną katastrofy” (w 

przeciwieństwie do podawanych zrazu godzin: 8.56 czy 8.50). Grochowski ze swymi ludźmi 

jednak nie udaje się natychmiast na „miejsce katastrofy”, lecz… nazajutrz, w niedzielę1, na 

badania polowe trwające, co też warto pamiętać, „cały dzień, do nocy” 

(http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt). 

                                 

Zwracam uwagę na osobę Grochowskiego (trochę zapomnianego obecnie), bo to pod jego 

przewodem powinna była zadziałać komisja badająca „smoleński wypadek”, gdyby do tego 

wypadku rzeczywiście doszło, a Grochowski powinien był automatycznie zostać tzw. 

akredytowanym2. „Prezydencki tupolew” był wojskowym statkiem powietrznym i to w gestii 

Inspektoratu MON pozostawało bezzwłoczne zajęcie się sprawą po pierwszym o niej 

doniesieniu (a Grochowski powinien był powołać stosowną grupę ekspercką). Tymczasem 

przed godz. 10-tą (dn. 10-04, oczywiście) uruchomiona zostaje telefonicznie zupełnie inna 

osoba, tj. płk. rez. dr E. Klich (późniejszy „akredytowany”), na telewizyjną wieść o 

„katastrofie” zaczynający się pakować (choć nie podlega szefowi MON). Otrzymuje on telefon 

od A. Morozowa (choć ten żadnym przełożonym E. Klicha nie jest), gdzie padają wstępne 

ustalenia dot. „zdarzenia” i „sposobu badania”3.  

                                                           
1 Jak pisze w notatce z 11-04 E. Klich: W godzinach popołudniowych przybyła duża delegacja wojskowa, z 
Inspektoratu MON do spraw bezpieczeństwa lotów, około dwudziestu kilku osób bez tłumacza (Moja czarna 
skrzynka, Dokumenty, s. 3, podkr. F.Y.M.). 
2 Oczywiście, gdyby obrano procedowanie wg Zał. 13 do konwencji chicagowskiej. Co ciekawsze, nadmienia o tym 
E. Klich: Nawet gdyby rząd zdecydował się na załącznik, zakładałem, że akredytowanym zostanie Mirosław 
Grochowski. Czułem, jakby mnie ktoś wyrwał z głębokiego snu, nie wiedziałem, po co lecę do Smoleńska. 
Zorganizuję pierwsze dni, zostanę kilka dni, przyleci Grochowski, a ja wrócę do Polski. Tak wtedy myślałem 
(Moja czarna skrzynka, s. 18). 
3 Sprawa tego telefonu właściwie nie została sensownie wyjaśniona po dziś dzień. Klich twierdzi, że Morozow po 
prostu „miał numer” telefoniczny polskiego przedstawiciela i dlatego zadzwonił: On miał do mnie, a ja do niego. 
Mam teczkę z telefonami wszystkich szefów komisji lotniczych na całym świecie. To normalne (Moja czarna 

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-prezentacja-raportu-millera-relacja-minuta-po-minucie,nId,352100
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-prezentacja-raportu-millera-relacja-minuta-po-minucie,nId,352100
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-prezentacja-raportu-millera-relacja-minuta-po-minucie,nId,352100
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
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Tenże Klich jedzie sobie do ministerstwa infrastruktury i szykuje się do „badania”, mimo że – 

jak sam przyzna publicznie – nigdy nie zajmował się wypadkami pasażerskich samolotów, a 

wtedy, tj. 10-04, był członkiem cywilnej komisji (w min. infrastruktury). Klich jednak z 

paroma jeszcze specjalistami oraz prokuratorami wojskowymi dopiero wieczorem dotrze na 

pobojowisko na polanie samosiejek, gdzie do żadnych szczegółowych oględzin 

„wrakowiska” nie dojdzie4, a najwyżej do króciutkiej wycieczki pośród szczątków, kiedy 

to przybyłym Polakom zostaną „okazane czarne skrzynki” leżące przy ogonie5. [Zdjęcia z tego 

okazania, jak i zdjęcia owych rejestratorów (przy ogonie na „miejscu katastrofy”), mimo że 

fotoreporterów wtedy nie brakowało, świat jeszcze nie widział 

(http://freeyourmind.salon24.pl/525162,brakujace-zdjecie-rejestratorow,  

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora), ale historia smoleńska się nie 

skończyła, więc wciąż wiele przed nami. Zwłaszcza nowe zdjęcia z, by tak rzec, różnych 

miejsc.] 

 

E. Klich zaczyna się szarogęsić w Smoleńsku, traktowany przez przedstawicieli Moskwy jako 

boss polskiej grupy (zarówno specjalistów, jak i wojskowych), choć z jednej strony jej szefem 

winien być wspomniany Grochowski, a z drugiej już zawiaduje wszczętym śledztwem gen. K. 

Parulski, a więc ówczesny szef NPW, który będzie domagał się od Klicha podporządkowania 

się w działaniach wokół XUBS i „badań”. Co więcej, min. B. Klich powie w pewnym momencie 

E. Klichowi, że to właśnie Parulski jest najważniejszą osobą w Smoleńsku i wszyscy mu tam 

podlegamy (Moja czarna skrzynka, s. 60). Skonfliktowany z Grochowskim i Parulskim E. 

Klich tylko przez kilkanaście dni będzie na czele powołanej przez szefa MON (15 kwietnia 

2010) KBWLLP, po czym funkcję przewodniczącego tejże komisji obejmie ostatecznie J. 

Miller, ówczesny szef MSWiA, niemający żadnego doświadczenia w badaniu jakichkolwiek 

lotniczych katastrof6.    

                                                                                                                                                                                     
skrzynka, s. 9). Nietrudno jednak od razu dostrzec, że to „połączenie” i „powiadomienie” (w tak poważnej sprawie 
o międzynarodowym znaczeniu i mającej dotyczyć rządowego, wojskowego samolotu) odbywa się niejako z 
pominięciem wielu innych formalności na poziomie choćby ministerialnym czy na poziomie attachatów 
wojskowych, przeto tym bardziej wygląda na jakąś ustawkę.  
4 Co więcej, na XUBS nie zostaną zabrani (zgłaszający się wtedy prokuraturze wojskowej do pracy przy badaniach 
zwłok w Smoleńsku) polscy specjaliści od rozpoznawania ofiar katastrof, medycyny sądowej, genetycy etc. (por. 
Nowe Państwo 3/2011, s. 51-54 (rozmowa z prof. K. Śliwką, kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej UMK w 
Bydgoszczy)). 
5 Por. też Aneks-4 (cz. 2) do Czerwonej strony Księżyca, gdzie, tak jak i w Zagadnieniach „smoleńskich”, w dość 
obszerny sposób podejmowałem problematykę „badań” prowadzonych przez polskich przedstawicieli. 
6 Pod pewnymi względami analogiczna sytuacja (jeśli chodzi o przewodniczącego) zaistnieje w przypadku „komisji 
Macierewicza” – ale tylko pod pewnymi względami. W przypadku ZP (powołanego dopiero w lipcu 2010), 
całkowita ignorancja, jeśli chodzi o badanie katastrof lotniczych oraz w ogóle o uprawianie badań naukowych, w 
przypadku byłego szefa SKW A. Macierewicza, to nie wszystko. Macierewicz wszak jest zarazem jednym z 
uczestników (planowanych na 10-04) uroczystości katyńskich, jedną z osób, które bardzo wcześnie „dowiedziały 
się o katastrofie” (ponoć już o 8.47) i zarazem jednym ze świadków z Katynia (nawiasem mówiąc do tej pory nie 
przesłuchanym przez tenże ZP). Już choćby te trzy wymienione powody (pomijam oczywiste kwestie stricte 
polityczne i towarzyskie, które ujawniły się zarówno podczas przesłuchań nielicznych urzędników KP, jak i w 
opublikowanych „raportach” ZP) stoją w formalnej kolizji z możliwością prowadzenia bezstronnego, rzetelnego 
dochodzenia ws. tragedii Delegatów.  

http://freeyourmind.salon24.pl/525162,brakujace-zdjecie-rejestratorow
http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
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Osobliwość goni osobliwość, a chaos instytucjonalno-prawny (por. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf s. 15-18; w 

kwestii obrania Zał. 13 do konwencji chicagowskiej jako podstawy „badań”) coraz bardziej się 

nawarstwia, ale jest i druga strona tego medalu, nieco przesłonięta. Rzućmy przez chwilę 

okiem na zachowania wojskowych przybyłych do Smoleńska, opisywane przez 

„akredytowanego” (Moja czarna skrzynka, s. 26-27)7: 

Rosjanie na początku chcieli ich zakwaterować w hotelu obok, ale okazało się, że to 

jakiś robotniczy internat, straszne warunki. Nasi nie chcieli w nim spać i szybko z 

niego uciekli. Pojechali do jakiegoś dużego hotelu w innej części miasta. Jedynie 

Fydrych zamieszkał tam, gdzie ja. Najpierw w recepcji powiedzieli mu, że wszystko 

jest zajęte, ale w końcu jakoś załatwił sobie pokój. Mimo to po kilku dniach 

wymeldowaliśmy się i przenieśliśmy do hotelu wojskowych w centrum miasta.  

[Pomieszczenia do pracy były przyzwoite?] 

Sztabowy budynek w drugiej części lotniska. Warunki były takie jak u nas w latach 

60. Chociaż gdyby dziś pojechać do jakichś opuszczonych koszar, to pewnie 

znalazłoby się jeszcze coś podobnego. To lotnisko było od wielu miesięcy nieczynne 

i większości budynków nie używano. Z drugiej strony trudno mieć do Rosjan 

pretensje, bo oni pracowali w identycznych warunkach i dali nam to, co mieli. 

Niektórzy wojskowi aż zdjęcia sobie tam robili. Mnie to strasznie 

zdenerwowało, uważałem, że nie powinniśmy się tak zachowywać wobec 

gospodarzy, którzy nie mieli niczego lepszego. W końcu zagroziłem nawet, że 

jeśli te zdjęcia gdzieś wyciekną, będę się domagać wyciągnięcia 

konsekwencji. 

                                                           
7 Obszernie o innych działaniach wojskowych wobec E. Klicha (nasyłanie psychiatrów oraz rozpracowywanie 
kontrwywiadowcze) pisałem w http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-2.pdf s. 15 
przyp. 29 i 30. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-2.pdf
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Teraz pokrótce kwestia samych „badań” i ich przebiegu8. 10 Kwietnia nie dochodzi do 

żadnych szczegółowych, profesjonalnych, poważnych oględzin „miejsca 

katastrofy”, a zwłaszcza oględzin znajdujących się tam zwłok – kwestia ta chyba 

pozostaje bezsporna, więc nie muszę szerzej sprawy wyjaśniać, lecz wspominam o tym w 

kontekście tych niezwykle osobliwych wypowiedzi prok. gen. A. Seremeta: 

 

                                                           
8 Po szczegóły odsyłam znów do lektury Zagadnień „smoleńskich” i Aneksu-4 do Czerwonej strony Księżyca. 
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które to wypowiedzi, jeśliby je potraktować literalnie, byłyby wyrazem publicznego 

poświadczania nieprawdy przez, było nie było, zwierzchnika NPW (pomijam w tym miejscu 

głośną sprawę konfliktu na linii Parulski-Seremet).  

 

 

Po pierwsze, polscy prokuratorzy przybyli na „miejsce wypadku” dopiero wieczorem 10-04 i 

nie oglądali brzozy (tak jak i nie zwiedzali całego pobojowiska9). Tę, jeśli już, mogli (po 

drugie) obejrzeć dopiero następnego dnia, tj. 11-04 – nie mogli więc jej z oczywistych 

względów oglądać bezpośrednio po katastrofie. To zdanie Seremeta z wywiadu 

powyżej jest więc całkowicie fałszywe – jeśliby brać je w dosłownym znaczeniu. 

Prokurator generalny musi też wiedzieć (po trzecie), że zrazu żadnych śladów blachy w 

drzewie nie było – istnieją na to dowody w postaci zdjęć wykonanych przez różne, 

niepowiązane ze sobą osoby, które osobiście były przy brzozie w dn. 10-13 kwietnia 2010 (red. 

F. Klimaszewski, dr J. Gruszyński, doc. S. Amielin i in.)10. Tak więc, po czwarte, w ewidentny 

sposób fałszerstwem materiału dowodowego jest zarówno pojawienie się lotniczych, 

metalowych odłamków w tymże drzewie, jak i ich sfotografowanie jako stanowiących 

„dowody” (lub „rezultaty”) uderzenia „prezydenckiego tupolewa” w brzozę. 

                                                           
9 Otwarcie o tym opowiadał płk Z. Rzepa w katastroficznym thrillerze Anatomia upadku (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora). W tym kontekście przypomnę też wypowiedź E. Klicha: 
Prosiłem Rosjan o przepustki, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się po lotnisku, w końcu to wojskowy teren. 
Morozow od razu odpowiedział, że nie będzie chodzenia samopas. Jeśli gdzieś chcemy iść, mamy to 
zgłaszać, i będziemy chodzić z miejscowymi oficerami (Moja czarna skrzynka, s. 26). 
10 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf  

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
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Tyle Seremet, wracam do głównego wątku. Na czym więc w istocie polegają „badania”, które 

uruchamia „MAK”, a do których dołącza 11 kwietnia 2010 polska ekipa cywilno-wojskowa? 

Na rekonstruowaniu przebiegu zdarzenia ogłoszonego i wykreowanego 

medialnie, poprzez konstruowanie materiałów dowodowych i stosownej do nich 

dokumentacji. Nie jest to sprawa, naturalnie, prosta, w sytuacji, w której do faktycznego 

zdarzenia nie doszło, a „miejsce katastrofy” zostaje wysprzątane w ciągu paru dni, na 

przestrzeni 13-16 kwietnia 2010 (co powinno być odnotowane w księdze rekordów, jeśli 

chodzi o „badania powypadkowe”), 

                                                                                 

ale, na co zwracałem już uwagę w moich analizach, strona polska wychodzi naprzeciw 

dysponującym dość skromnym materiałem dowodowym (tak wiele bowiem istotnych śladów 

się „nie zachowało”) „ekspertom MAK”, także ws. „sprzątania pobojowiska”, jak wiemy z 

wywiadu z ppłk. R. Benedictem (sierpień 201111) 

                                                           
11 http://www.polskatimes.pl/artykul/433806,pplk-benedict-udalo-nam-sie-okreslic-precyzyjnie-szczegoly-
katastrofy-smolenskiej,2,id,t,sa.html  

http://www.polskatimes.pl/artykul/433806,pplk-benedict-udalo-nam-sie-okreslic-precyzyjnie-szczegoly-katastrofy-smolenskiej,2,id,t,sa.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/433806,pplk-benedict-udalo-nam-sie-okreslic-precyzyjnie-szczegoly-katastrofy-smolenskiej,2,id,t,sa.html
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i oprócz tego, że skwapliwie podąża ona za moskiewską myślą badawczą, nie protestując 

szczególnie przeciwko temu, jak wyglądają badania i jak ma się sprawa materiału 

dowodowego12, to… (strona polska) pomaga Ruskom w ustaleniu „przyczyn 

katastrofy”13. Odbywa się to już na poziomie „odczytu zapisów CVR”, które przecież 

„dekodują” (w chałupniczych warunkach) Polacy przybyli do Moskwy14.  

 

Przypomnę istotny w tym kontekście fragment intrygującego wywiadu z ppłk. W. Targalskim 

(screen poniżej): 

                                                           
12 Nie dochodzi wszak do zerwania współpracy z Ruskami, mimo że 1) już pierwszego dnia zniszczone zostaje 
„miejsce katastrofy” i w związku z tym wiele „śladów powypadkowych”, 2) obrane zostają niewłaściwe podstawy 
prawne, 3) do mnóstwa materiałów, świadków, dokumentacji, urządzeń etc. nie zostaną dopuszczeni polscy 
przedstawiciele, 4) Ruscy przywłaszczą sobie „oryginały czarnych skrzynek”, „wrak” etc. i nie będą się stosować do 
polskich „próśb prawnych” itd. itd. 
13 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf s. 2-3. 
14 http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt
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Do tej kwestii (odczytów dokonanych przez polskich przedstawicieli) za moment wrócę. 

Wspomniałem o zadziwiającej pomocy polskiej strony dla „MAK” (wyrazem tej pomocy może 

być m.in. „odczytywanie zapisów CVR”)15. Ze zdumieniem dowiaduje się o tej pomocy M. 

Krzymowski podczas rozmowy-rzeki z niegdysiejszym „akredytowanym”16:  

 

[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 Polacy.] 

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. 

                                                           
15 Jeśliby wierzyć E. Klichowi, to w pewnej chwili „badań” (czerwiec 2010) niewiele brakuje, by to on napisał 
główne zręby „raportu MAK”: W czerwcu Anodina zaprosiła mnie na spotkanie i poprosiła, żebym opowiedział 
Rosjanom, jak w Polsce bada się katastrofy. Zacząłem im opowiadać o podejściu systemowym, mówiłem, że 
piloci są jak bramkarze, którzy wyłapują wszystkie wcześniejsze błędy. Przedstawiłem im teorię Jamesa 
Reasona, którą potocznie nazywa się „teorią szwajcarskiego sera” (…) [Oni nie znali tej teorii?] Wyglądało na 
to, że nie. No więc, kończę opowiadać i odzywa się Anodina: „Widzę, że pan jest światowym ekspertem. Może 
by pan opracował przyczyny do naszego raportu?” Z początku nawet mnie to podłechtało, nie powiem, 
ale zaraz sobie pomyślałem, że z tym „światowym” to chyba trochę przesadziła. Zapaliła mi się czerwona 
lampka: „Jaki ty głupi! Uczciwie napiszesz przyczyny, uwzględnisz wszystkie błędy po stronie rosyjskiej, a oni 
wybiorą tylko to, co będzie im pasowało. I potem powiedzą, że to polski ekspert przygotował”. Dopiero by było, 
musiałbym chyba z Polski uciekać. Niczego im nie napisałem (Moja czarna skrzynka, s. 118-119).    
16 Moja czarna skrzynka, s. 132. 
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Zwróćmy zarazem uwagę – Polacy podsuwają tezy, które jakiś czas później… przez 

Polaków będą kwestionowane (to zresztą jedna z charakterystycznych cech „oficjalnego 

badania i śledztwa” oprócz innej rzucającej się w oczy cechy, jak w przypadku cytowanej 

wyżej wypowiedzi Seremeta – tj. opowiadania/głoszenia istnych niedorzeczności lub 

banialuków z całkowitą powagą17).  

 

„Raport Millera” będzie się różnił od „raportu MAK” (choćby pod względem „odczytów 

stenogramów”, gdzie pewne frazy „odczytane wcześniej” – zaginą, ale też pod względem np. 

odniesień fotograficznych do moonfilmu S. Wiśniewskiego, naocznego świadka „katastrofy 

smoleńskiej”, których brak w ruskim „dokumencie badawczym”18). Z kolei ustalenia 

dokonywane przez biegłych i prokuratorów NPW będą się różnić i od tych dokonanych przez 

„MAK”, i od tych autorstwa KBWLLP (nie tylko np. pojawi się nowa, zmieniona wersja 

„stenogramów rozmów z kokpitu”19, lecz i zostanie zakwestionowana obecność gen. A. Błasika 

w kabinie pilotów PLF 101)20.    

                                                           
17 Jaskrawym przykładem może być wypowiedź nomen omen samego J. Millera podczas „prezentacji raportu” 
KBWLLP, kiedy to szef tejże „komisji” mówi, że nie stwierdzono śladów broni jądrowej (na szczątkach 
„prezydenckiego tupolewa” ma się rozumieć). Wypowiedź tę, zapewne mimowolnie (tzn. raczej w celu 
podkreślenia niekompetencji KBWLLP na tle niezwykłych kompetencji zaplecza eksperckiego ZP, które 
bezdotykowo wykryło eksplozję PLF 101 - „nad Smoleńskiem”, jak to będzie mówił Macierewicz), cytuje w 
katastroficznym thrillerze Anatomia upadku A. Gargas, jako przebitkę do narracji „dwuwybuchowej”, 
obowiązującej (podczas kręcenia tego filmu) w nieomylnej szkole Macierewicza (od ca. 30’40’’ filmu): 
Podkreślamy, że nikt nie ingerował w lot samolotu ani przez działanie środków wybuchowych, 
chemicznych, jądrowych… 
18 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf  
19 Chodzi oczywiście o wersję opracowaną przez IES, por. http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-
dla-ies  
20 Pojawi się także zaskakujący „pomiar brzozy” dokonany przez NPW z wielkością… 666 cm: 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokuratura-brzoza-smolenska-przelamana-na-wysokosci-ok-666-
cm,305665.html (To już akurat przykład niedorzeczności, banialuków czy dziwolągów, głoszonych z powagą w 
ramach ofic. śledztwa). 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies
http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokuratura-brzoza-smolenska-przelamana-na-wysokosci-ok-666-cm,305665.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokuratura-brzoza-smolenska-przelamana-na-wysokosci-ok-666-cm,305665.html
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Anegdotycznie zgoła można dodać, że w odpowiedzi na odkrycia związane z kolejnym 

odczytem „zapisów CVR”, KBWLLP w osobie jej szefa, Millera, zareaguje nie tylko 

podtrzymywaniem wersji, że „Błasik był w kokpicie” i swoją obecnością wpływał na załogę, ale 

i podejrzeniem już jawnie absurdalnym, że w tymże kokpicie mogło być… więcej 

generałów, np. dodatkowo gen. T. Buk (screen poniżej): 

 

Z drugiej jednak strony Miller powie w tym wywiadzie (ze stycznia 2012) jedną, nieco 

zastanawiającą, rzecz, kierując swoje słowa pod adresem NPW: 
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- do której to wypowiedzi, NPW, o ile wiem, wcale się nie odniesie (ani w styczniu 2012, ani 

później). 

 

Wróćmy znów do prapoczątków, czyli do „wczesnych” (co nie znaczy, że oficjalnie 

„niekanonicznych”), odczytów „stenogramów”, tj. kiedy jeszcze kokpit PLF 101 nie był tak 

zatłoczony, jak po kilkunastu miesiącach „badań”.  
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Te wczesne „odczyty” zostają potraktowane, jak wspominał cytowany przeze mnie wcześniej, 

Targalski, jako obowiązujące przez „badaczy MAK” i trafiają do ruskiego „raportu 

końcowego” w takiej zakrzywionej formie, w jakiej przekazali je w Moskwie polscy 

przedstawiciele. Co jest istotne na tym etapie „badań”? To, że te poniższe „fundamentalne” 

ustalenia „MAK” (styczeń 2011)  

 

przestają być aktualne niedługo później w „raporcie Millera” (lipiec 2011). A przecież 

nie kto inny tylko przedstawiciele „komisji Millera” oraz NPW (dokonujący „odczytów”) do 

tych wiekopomnych „ustaleń” w „raporcie MAK” się przyczynili.  
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Czy nie było to swoiste „wpuszczenie w kanał” braci Moskali przez kolegów znad Wisły?  

 

Ktoś powie: pewnie to „wypadek przy pracy” (tej „badawczej”), tzn. komuś się coś podczas 

„odczytów” przesłyszało, a potem (tj. w późniejszych wersjach „stenogramów”) się to 

„skorygowało”. I tyle. Możliwe. OK. Tyle że „finalny”, a więc niepodlegający już żadnym 

korektom, „raport MAK”, w takiej właśnie formie został „puszczony w świat”, w wersji 

polskojęzycznej, ruskiej i anglojęzycznej.  

                          

Ktoś powie: a czemuż to Ruscy mieliby się takimi głupimi drobiazgami przejmować? Zawsze 

mogą zrzucić winę na „Paliaków”, że ci źle coś odczytali w Moskwie. No ale, co tu dużo kryć, 

bumaga „MAK-u” to ruski „raport”, nie polski, a więc, jeśli w tejże Moskwie chciano dokonać 

profesjonalnej analizy fonoskopijnej, to być może należało ją przekazać w zupełnie inne ręce 

(uszy) aniżeli te, w które „zapisy CVR” się dostały. Można zresztą postawić pytanie: wedle 
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jakich kryteriów wyznaczono te a nie inne osoby do „dekodowania” zapisów 

CVR21? 

                                                                      

Problem jednak w istocie nie polega na tym, że Ruscy mogli zlecić „dekodowanie” komuś 

innemu, lecz na tym: 1) dlaczego wykorzystali błędną analizę wykonaną przez te osoby, 

które przysłano z Polski do „dekodowania” CVR, 2) dlaczego tej analizy Ruscy nie 

zweryfikowali i 3) dlaczego upublicznili w swej bumadze w formie, która potem się 

okazała, by tak rzec, „nieaktualna”?  

 

                                                           
21 Przypomnijmy sobie z niezapomnianej Anatomii upadku, co opowiada śledczej Gargas płk Z. Rzepa o 
„odsłuchiwaniu”: ZR: Obserwowałem prace specjalistów polskich i rosyjskich przy odczytywaniu tym wstępnym 
z... zarejestrowanych rozmów na, na rekorderze. AG: A na czym ta obserwacja polegała? ZR: Byłem przy 
tym, kiedy odczytywali te głosy z... zapisane na rekorderze. AG: Pan miał słuchawki na uszach? ZR: Nie, nie 
miałem słuchawki na uszach. AG: A oni mieli słuchawki na uszach? ZR: Tak, oni mieli na uszach słuchawki. 
AG: No to skąd pan wie, co oni robili, [jak im szło]? ZR: Czasami ten głos było s..., był słyszalny. Czasami było 
tak, że słuchali bez użycia słuchawek (http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora).  
Czy nie jest to komedia? Oczywiście to jeden z wielu epizodów związanych z „czarnymi skrzynkami”. Któż z nas 
bowiem nie pamięta wyjazdów do Moskwy szefa KBWLLP w celu „dogrania końcóweczki” dziwnej szpuli z 
rejestratora rozmów z kokpitu, ponieważ „szpula dochodzi do końca i cofa” (screen powyżej)? 
 

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
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I po drugie: ile jeszcze z tego, co podsunęli „badaczom MAK” koledzy znad Wisły, było błędne, 

wprowadzające w błąd, dezinformujące? W przypadku oficjalnych „badań” wyraźnie 

widoczna bowiem jest wyjątkowa „oszczędność” (eufemistycznie rzecz ujmując) 

przedstawicieli „MAK” i stojącej za nimi ruskiej armii w udostępnianiu polskiej stronie i 

dokumentów, i zapisów foto-, wideo; w umożliwianiu uczestniczenia Polakom w 

poszczególnych „oblotach” etc. Bracia Moskale wielu rzeczy nie chcą i/lub nie mogą pokazać, 

choć sprawa „lotniczego wypadku z 10-04” miała być prosta jak budowa cepa. To zagadnienia 

znane i po wielokroć opisywane, nie tylko w blogosferze, ale przede wszystkim w tzw. polskich 

Uwagach do ruskiego „raportu”.  

 

Ale jest jeszcze inna strona tego medalu. Przybyli do Smoleńska (i Moskwy), koledzy-eksperci 

znad Wisły starają się, jak już sygnalizowałem, na różne sposoby „wyjść naprzeciw” 

specjalistom z „MAK”, nie protestując przeciwko czemukolwiek w związku z „badaniami”, 

przyjmując wszystkie uchybienia, braki, niedociągnięcia, łamanie umów/przepisów, a nawet 

(zdawać by się mogło coś zupełnie niedopuszczalnego) zmiany w protokołach z zeznaniami 

„kontrolerów lotu” z XUBS – z dobrodziejstwem ruskiego inwentarza. I na tym nie koniec, 

także bowiem „badania urządzeń pokładowych” (przypisywanych statkowi powietrznemu 

ozn. jako PLF 101) wyglądają dość zagadkowo. Każdy, kto dokładnie przejrzał wspomniane 

polskie Uwagi do „raportu MAK”, dostrzec mógł ten fragment dotyczący TAWS-a i FMS-a22: 

                                                           
22 Zwracam na to uwagę także w kontekście opracowania autorstwa Dan_te (dot. kwestii deklinacji magnetycznej 
w okolicach XUBS 10-04) opublikowanego przez Piko: http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje  

http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje
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Szersze naświetlenie tej sprawy znajdujemy w piśmie Morozowa do E. Klicha, gdzie czytamy: 

 

Z uczestnictwem specjalistów Rzeczpospolitej Polskiej było przeprowadzone 

sczytywanie danych pokładowych i naziemnych środków obiektywnej kontroli, a 

także danych TAWS i FMS – system zarządzania lotem. W waszym posiadaniu są 

kopie tych danych. Zgodnie z zapisami uzupełnienia D Załącznika 13 sczytywanie 

zapisów pokładowego rejestratora parametrów eksploatacyjnych było 

przeprowadzone na bazie Rzeczpospolite[j] Polskiej (…).  

 

Na specjalnym posiedzeniu były Wam przedstawione rezultaty kontrolnego oblotu 

środków radiotechnicznych lotniska, a także rezultaty sczytywania danych TAWS i 

FMS. 

(Moja czarna skrzynka, Dokumenty, s. 76-77) 

 

Z czego by wynikało, że najpierw było „sczytywanie”, a potem „ogłaszanie rezultatów 

sczytywania”. Oczywiście, w żadnym z oficjalnych „raportów” nie znajdziemy zdjęć 

ze znalezienia FMS-a oraz TAWS-a na pobojowisku, a chyba wypadałoby, by taka 

dokumentacja istniała. Tak jak i – o czym już pisałem – nie znajdziemy fotografii z „okazania 

rejestratorów” będących „przy ogonie”. O ile więc w opasłym jak pradawna książka 

telefoniczna, Załączniku 4, możemy znaleźć sporo ujęć zrobionych na pobojowisku, jak np. te 

poniżej: 
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o tyle nie ujrzymy fotografii dokumentujących znalezienie i (komisyjne) 

wydobywanie/zabezpieczanie najważniejszych urządzeń przypisywanych PLF 101, a 

podlegających wyrafinowanym „badaniom”. Trudno wszak na serio traktować to poniżej: 

 

Jedyne interesujące nas zdjęcia pochodzą z dokumentacji amerykańskiej (nie 

przetłumaczonej na polski – podobnie jak masa ruskich bumag włączonych do Zał. 4), 

datowanej ostatecznie (final report, por. Zał. 4, s. 471; tam też jest mowa, iż wstępna wersja 

raportu została przygotowana 25-05-2010) na 25-06-2010, dotyczącej ekstrakcji danych z 

dwóch bloków FMS-a 
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lecz, jak łatwo się domyśleć, fotografie te prezentują poszczególne fragmenty 

obudowy lub wnętrza urządzeń – w stanie, w jakim zostały dostarczone do USA, 

a nie „znalezione” na polance samosiejek przy XUBS. FMS-1, czyli Navigation 

Computer Unit, z którego udało się „odzyskać dane”: 

 

I nie tylko z kronikarskiego obowiązku załączam drugą parę zdjęć (w Zał. 4 jest ich więcej, 

naturalnie); FMS-2, a więc NCU, którego dane okazały się, niestety, „nie do odzyskania”: 
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jak dowiadujemy się na s. 63 w polskich Uwagach: 

 

Sprawę tę porusza się jeszcze pod koniec tychże Uwag: 
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można by jednak dodać w uzupełnieniu, że nie ustalono też: 1) dlaczego w jednym FMS-ie 

dane się zachowały (na potrzeby fachowej „ekstrakcji”), ale w drugim już nie – i 2) co za zbieg 

okoliczności sprawił, iż ten jeden blok cudownie ocalał, mimo tak wielkich zniszczeń kokpitu 

„prezydenckiego tupolewa”. Sprawy podobnego, szczęśliwego dla tylu badaczy (także tych 

związanych z „komisją Macierewicza”), ocalenia TAWS-a, także nikt dotąd nie wyjaśnił. 
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Cytowałem chwilę temu fragmenty listu Morozowa do E. Klicha, dotyczące „sczytywania” i 

„prezentowania rezultatów sczytywania” FMS-a i TAWS-a. Sam Klich, dodam na marginesie, 

wspomina Morozowa, jakby ten w pewnym momencie zaczął brać ostre leki (czyżby tak go 

zestresowała praca nad „smoleńską katastrofą”?): 

 

[Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Morozowie. Dlaczego on w Moskwie tak 

się zmienił?] 

Zrobił się tam bardziej zamknięty. Na tych poczęstunkach 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. 

(Moja czarna skrzynka, s. 117). 

 

Ale jeśli już zatrzymaliśmy się przy Uwagach, to w tymże dokumencie spornego zagadnienia 

„odczytów CVR” akurat nie ma. Pojawiają się za to takie kwiatki: 

 

Albo takie: 
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Nie wchodzę już w szczegóły „akcji przeciwpożarowej” na pobojowisku i „akcji 

poszukiwawczo-ratowniczej”, które wypunktowane są w Uwagach, przypomnę jedynie o 

finałowym postulacie tego dokumentu: 

 

Z czego by wynikało, iż strona polska (w grudniu 2010, bo wtedy opublikowano Uwagi) 

zwyczajnie nie przyjmuje do wiadomości (przygotowywanego do ogłoszenia) „raportu MAK”. 

Tenże „raport” zostaje (bez oglądania się na Uwagi) z hukiem przedstawiony podczas 

styczniowej (2011) „prezentacji”, jak wiemy. I co się dzieje? Zrazu jakby nic. Przez media 

przewala się fala „analiz prezentacji MAK” i zdumień, że „Polska nie reaguje”. W przeciągu 
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tygodnia (dokładnie 18-01-2011) „komisja Millera” zaczyna działać w dość odmienny niż 

wcześniej sposób. Na czym ta odmienność polega? Po pierwsze premierowo upublicznia 

obszerne „dialogi szympansów” z XUBS, po drugie wyciąga z depozytu (nieznany wcześniej 

opinii publicznej) „mgielny sitcom” polskiego montażysty, po trzecie, zaczyna „robić magię” 

podczas własnej „prezentacji” – pokazując coś, czego nie widać. Chodzi nie tylko o przelot 

UFO nad XUBS w gęstej mgle (sfilmowany ponoć przez Wiśniewskiego 10 Kwietnia z 

hotelowego parapetu i umieszczony z całkowitą powagą w „raporcie końcowym” KBWLLP),  

 

                     

 

opisywany jako podejście od wschodniej strony (smoleńskiego północnego lotniska) iła-76, co 

przy tej widoczności możemy jedynie przyjąć na wiarę – ale przede wszystkim o lądowanie 

„Wosztyla” na smoleńskim Siewiernym z godz. 7.1523. Benedict opowiada nam wtedy o tym 

lądowaniu (PLF 031), do którego ma dojść we mgle, lecz go przecież nie pokazuje – 

upubliczniane jest wyłącznie (bardziej w formie audio i przemawiającej do wyobraźni, aniżeli 

dającej się naocznie uchwycić) jedno podejście „Frołowa”, do którego ma dojść niedługo (bo 

w przeciągu 10 minut, wedle ofic. danych) po przyziemieniu jaka-4024.     

 

W przypadku „stenogramów” obejmujących „rozmowy na wieży” XUBS, to – jak 

niejednokrotnie podkreślałem w moich tekstach – światło dzienne zostaje rzucone na czas od 

godz. 6.38 (pol. czasu) 

                                                           
23 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf , gdzie zwracam uwagę na 
to, że Gargas, czołowa śledcza szkoły Macierewicza, dysponując przecież unikatowym mgielnym sitcomem 
Wiśniewskiego, nie zaprezentowała (w katastroficznym thrillerze  10.04.10) podejścia do lądowania „Wosztyla”. W 
10.04.10 widzimy/słyszymy jedynie fragmenty „dialogów szympansów” (odczytywane aktorsko) na temat PLF 031. 
24 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf s. 17. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
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do godz. 8.46.59 

 

Co jest o tyle osobliwe, że po pierwsze, w „raporcie MAK” mowa jest o tym, że „magnetofony 

P-500” (cokolwiek by to nie było) 10 Kwietnia (w „wieży szympansów”) pracowały już od 

godz. 5.15 naszego czasu, a zakończyły pracę o 8.45. 



 

26 
 

  

Z „zapisu” opublikowanego w formie Zał. 8 do „raportu Millera” wynikałoby więc, że (z 

jakichś, niewyjaśnionych jak dotąd, powodów) sporą część „nagrania”, tj. tę z godz. 5.15-6.38 

odgryzł ząb czasu (lub jakiś inżynier dźwięku), a jakaś część (8.45-8.46.59) nagrała się 

„ponadnormatywnie”, tzn. po „czasie pracy” magnetofonów. Analogia z „zapisami CVR”, 

które na wyjątkowo rozciągłe „taśmy” trafiły (ca. 38 min.), nasuwa się sama. Czyżby strona 

polska sugerowała, że „ma tego” niezwykłego (bo pochodzącego z „wieży” i 

wypełnionego wrzaskami oraz najbardziej ordynarnymi przekleństwami) materiału 

więcej? Np. z jakiegoś swojego źródła „nasłuchowego”? Kto wie? Zapisy wszak ujawniono 

(nie w pełni, głównie bowiem w formie graficznej, a nie dźwiękowej, jak na razie25) dopiero, 

powtarzam, po publikacji „raportu MAK”. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby te „dialogi” 

ujawniono już wieczorem 10 Kwietnia podczas specjalnych programów telewizyjnych w 

Polsce i na świecie.  

 

W późniejszej (w stosunku do styczniowej prezentacji), tej z lata 2011, dokumentacji „komisji 

Millera” pojawi się sporo innych ciekawostek, na które już zwracałem w moich analizach26 

i/lub komentarzach na blogu uwagę. Jakich ciekawostek? Takich np. jak zainteresowanie się 

dniem 9-04-2010 i „wypalaniem traw”27 w obwodzie smoleńskim o godz. 8.55 (screen 

poniżej): 

                                                           
25 W przeciwieństwie do odtwarzanych na „prezentacji MAK” zapisów z „CVR PLF 101”. Stawiam tezę, że pełny 
dźwiękowy zapis „dialogów na wieży” XUBS mógłby odsłonić jakieś dodatkowe kulisy tego, co się działo na 
smoleńskim północnym lotnisku i dlatego nie został jak na razie w całości upubliczniony. 
26 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf  
2727 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html
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Ktoś może powiedzieć: chciano po prostu dokonać swoistego porównania (z sytuacją w dn. 

10-04) albo zapewne wykazania, iż tego typu warunki, jakie pojawiły się w dn. 10-04, to coś 

typowego dla „tamtego regionu” (na zasadzie: zobaczmy, jak było dzień wcześniej). OK, 

można takie wyjaśnienie wziąć za dobrą monetę. W takim razie jednak, dlaczego w 

„raporcie Millera” nie odtworzono w ten sam sposób, tj. prezentując dokładnie 

„wypalanie chwastów i nieużytków” przy XUBS, sytuacji z 10-04? Nie było dostępu 

do odpowiednich zdjęć satelitarnych (w sytuacji, w której, na co zwracał uwagę choćby prof. 

Ch. Cieszewski na I Konferencji Smoleńskiej, XUBS było obserwowane/dokumentowane 

satelitarnie już od 5-04-2010)28? 

              

                                                           
28 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-TS-2.pdf  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-TS-2.pdf
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Wspomniałem już w Błękitnej rapsodii o „banialukach” jako swoistej dodatkowej cesze 

charakterystycznej dla oficjalnej narracji. Także w dokumentacji KBWLLP znajdujemy coś 

takiego – np. rekonstrukcję sytuacji związanej z „wypalaniem roślin” w… 

obwodzie kaliningradzkim dn. 8-04-2010. 

 

Nikt chyba nie powie, że ten powyższy obrazek umieszczony w załączniku (do „raportu 

Millera”) dotyczącym „zabezpieczenia meteorologicznego” może mieć jakiekolwiek znaczenie 

dla „smoleńskiego śledztwa”. Zamiast takiej ilustracji, jak ta wyżej, winna być raczej 

odtworzona ze szczegółami sytuacja z „ogniskami” z godz. 8.41 z dn. 10-04 (ewentualnie z 

godz. 8.00-9.00, pol. czasu, rzecz jasna) ze smoleńskiego obwodu. No bo chyba nie 

podejrzewamy, że nic się nie paliło, gdy „doszło do katastrofy” albo że nic nie wybuchło, jak 

to starała się doprecyzować niezawodna „komisja Macierewicza” w swym znakomitym 

„smoleńskim raporcie”, zamieniając „prawdopodobne strefy pożaru” („raport Millera”, 

s. 7129)) na… „strefy wybuchu/wybuchów” (tak jakby eksperci ZP nie dostrzegali, że mowa jest 

                                                           
29 Na tej stronie „raportu” KBWLLP w przypisie 43 czytamy: Materiał zaczerpnięty z opracowania „Raport z 
ekspertyzy miejsca katastrofy samolotu Tu-154M w oparciu o dane satelitarne” wykonanego przez firmę 
SmallGIS na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Natomiast na stronie samej NPW 
znajdziemy jeszcze takie intrygujące uzupełnienie opisu owej ekspertyzy:  Ekspertyza firmy SmallGIS z Krakowa, 
dotycząca zdjęć satelitarnych Lotniska Siewiernyj. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie uzyskała z 
archiwum firmy „Digital Globe” 2 zdjęcia satelitarne Lotniska Siewiernyj w Smoleńsku, wykonane w kwietniu 
2010 r.– z dnia 5 kwietnia oraz z dnia 12 kwietnia. Ekspertyzę teledetekcyjną dot. tych zdjęć wykonała 
firma SmallGIS z Krakowa. Ekspertyza ta polegała na detekcji (wykryciu) zmian jakie zostały 
zarejestrowane przez sensor satelity na zobrazowaniach pochodzących z dwóch momentów 
czasowych (5 i 12 kwietnia) w celu ustalenia czy w okresie pomiędzy tymi datami były 
prowadzone jakieś prace montażowe, demontażowe urządzeń, instalacji lub prace ziemne na 
tym lotnisku (http://www.npw.gov.pl/491-Opinieiekspertyzy.html). Niestety, całości ekspertyzy jak dotąd 
żadna instytucja (także więc i ZP) nie opublikowała, choć właśnie cel przeprowadzenia tych badań wydaje się 
niezwykle intrygujący (prace montażowe, demontażowe, ziemne na XUBS). Cel i okres. Zauważmy wszak, że o ile 
„komisja Macierewicza” wsiadła na zagadnienie „wybuchów” na pobojowisku, to nikt nie starał się ustalić 
momentu tychże wybuchów. Tymczasem zdjęcia, jak widać z opisu, obejmują wyłącznie dni 5-04 i 12-04, a nie 10-
04 czy 9-04. Z pewnością, gdyby podczas jakiejś teledetekcji okazało się, iż „wybuchy” powstały jeszcze przed 
„katastrofą” (a więc np. 9-04), to „komisja Macierewicza” musiałaby się nieźle nagimnastykować, by to wyjaśnić.    

http://www.npw.gov.pl/491-Opinieiekspertyzy.html
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tu o „wydarzeniach naziemnych”, a nie tych „nad Smoleńskiem”, których poszukuje sztab 

uczonych z całego świata uformowany przy ZP): 

  

Skoro już mowa o banialukach – zwróćmy uwagę na wymiary „miejsca katastrofy” 

(podawane w dokumentacji „komisji Millera”, bo „komisja Macierewicza” już tę sprawę 

„widzi inaczej”, skalę „lotniczego zdarzenia” określając: na przestrzeni ponad 1 ha30), tj. 52m 

na 165m: 

                      

                                                           
30 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html : znaczne rozrzucenie szczątków 
samolotu i ciał na obszarze o powierzchni ponad 1 ha oraz duża ilość fragmentów kilkucentymetrowej wielkości 
– wykluczają, by doszło jedynie do awaryjnego lądowania (lub upadku) – sformułowania te, przypomnę, 
znajdują się na s. 133 sensacyjnego, jeśli chodzi o ustalenia, „raportu” pt. 28 miesięcy po Smoleńsku. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html
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Szkoda jedynie, że nie zamieszczono w uzupełnieniu np. zbiorczej wagi „znalezionych” 

szczątków lotniczych z polanki samosiejek, tak by, choćby orientacyjnie, porównać ją 

(wagę) z wynikami wyważenia „prezydenckiego tupolewa” przed wylotem 10-04, zwłaszcza że 

o ile jeszcze w grudniu 2010 szczegóły tego wyważenia nie były „komisji Millera” znane, jak 

można by sądzić z lektury Uwag  

 

- to już w trakcie prac nad „raportem Millera” (Zał. 4) zostały elegancko zrekonstruowane31 

 
                                                           
31 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag oraz http://freeyourmind.salon24.pl/345272,caly-
ten-taws-i-luki-w-dokumentacji. Nie wiedzieć czemu podana jest tu godz. wylotu 05.00 UTC. 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag
http://freeyourmind.salon24.pl/345272,caly-ten-taws-i-luki-w-dokumentacji
http://freeyourmind.salon24.pl/345272,caly-ten-taws-i-luki-w-dokumentacji
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wraz z (mającą charakter białego kruka) dokumentacją dotyczącą „przebudowy salonki 3” 

(dokonanej ponoć w dn. 6-04-2010), tak by zmieściła 18 zamiast 8 osób: 

 

Wyjątkowość tej, sam nie wiem, jak to coś nazwać, notatki, dokonanej czarnym długopisem, a 

wyglądającej tak, jakby ją nadpisano, polega nie tylko na jej lakoniczności i niedbałości, ale i 

na tym, że z dokumentacji KBWLLP możemy się też dowiedzieć (Zał. 4), iż w 36 splt 

wojskowe bumagi dość nagminnie były „modyfikowane”, „brakowane” etc.: 
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Notatka o przeróbce salonki 3 w tym barwnym kontekście (mowa wszak o stanie 

dokumentacji wojskowej, a nie o uczniowskim brulionie) świetnie by się kwalifikowała do 

kryminalistycznej analizy, zwłaszcza że, jak wspominałem, o „przebudowie salonki” nie było 

mowy w grudniowych (2010) Uwagach, w związku z tym można by całkiem zasadnie 

podejrzewać, że powyższa notatka się pojawiła już podczas prac rekonstrukcyjnych (gdzie 

rekonstrukcja obejmowała także „materiał dowodowy” i stosowne „papiery”) w 2011 r., a więc 

w trakcie powstawania „raportu końcowego” KBWLLP. Zresztą, gdyby sprawę „zmiany 

konfiguracji wnętrza samolotu”, jak to w „raporcie Millera” ujęto, potraktować poważnie, to 

przecież skoro „zwiększenie liczby miejsc miało wpływ na zmianę wyważenia samolotu”, to 

należałoby zbadać to, na ile samowolna „przebudowa salonki” nie przyczyniła się do 

„lotniczego wypadku” z 10-04. Tak jednak także się nie stało, mimo dość zgodnej kooperacji 

KBWLLP z NPW.  

 

 

Nie zajęto się (w ramach prac „komisji Millera”) korelacją między „zmianą wyważenia” a 

„wypadkiem”, tak jak i nie zajęto się już 10 Kwietnia medyczno-sądowym badaniem ciał 

członków załogi PLF 101. Dochodzenie powypadkowe wszak – pomijając teraz fundamentalne 

i oczywiste kwestie właściwego zabezpieczenia miejsca i szczątków, odpowiedniej podstawy 

prawnej, transparentności działań etc. – winno zacząć się od ustalenia 

(przedwypadkowej) sytuacji w kokpicie. Jeśli doszłoby do tzw. CFIT, a z taką przecież 

aprioryczną „wiedzą” udaje się (przez Warszawę do Smoleńska) E. Klich32, to należałoby 

                                                           
32 Por. Moja czarna skrzynka, s. 10-11 i 16-17. Droga do Warszawy: [O czym pan myślał, jadąc?] Że to wszystko 
jest efektem nieprowadzonych 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 C-29M. Przelot do Smoleńska: [O czym rozmawialiście w 
trakcie lotu?] Zginął prezydent, więc atmosfera była bardzo napięta. Byłem strasznie podminowany. Mówiłem 
Parulskiemu [chyba Szelągowi, skoro ówczesny szef NPW chyba nie leciał z Klichem – 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 (…) [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 
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dokonać sekcji zwłok pilotów i zrekonstruować ostatnie chwile w kabinie załogi, 

a więc uzyskać dane o tym, czy ktoś z załogi nie zasłabł/nie zmarł podczas lotu 

albo czy ktoś trzeci nie przejął sterów w wyniku zbrodniczego działania 

(ewentualnie, czy nie próbował zastraszyć/zaszantażować etc. załogi, by w ten sposób 

spowodować wypadek).  

 

10 Kwietnia, niemal zaraz po „ogłoszeniu katastrofy smoleńskiej” mowa jest o winie pilotów, 

którzy zbyt nisko i szybko zeszli we mgle (po kilku wcześniejszych podejściach do lądowania), 

a zahaczając o drzewa, doprowadzili do upadku samolotu. Ale jest również mowa o 

niereagowaniu na polecenia „kontrolerów”, o „nieznajomości” ruskiego, „niepodawaniu 

wysokości” podczas zniżania itp., a więc o całym szeregu dziwnych i niezrozumiałych 

zachowań członków załogi. Jeśliby więc rzeczywiście tak wyglądały okoliczności domniemanej 

katastrofy, to tym bardziej należałoby przeprowadzić najpierw śledztwo ws. ustalenia tego, 

jak wyglądała sytuacja w kabinie pilotów, nim doszło do „impaktu”. Tak właśnie jednak się 

nie dzieje w oficjalnym dochodzeniu.   

 

 

Generalnie „badane” są głównie… drzewa33 – nawet nie sam wrak34 (o czym również 

wielokrotnie była mowa, nie tylko w moich tekstach). Ale i uszkodzeń tych smoleńskich drzew 

                                                                                                                                                                                     
lądowania. Typowy CFIT (Controlled Flight Into Terrain), czyli zderzenie z ziemią na sprawnym statku 
powietrznym. 
33 Por. też Uwagi, s. 55 oraz http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-
Smolensk.pdf s. 73.  
34 E. Klich wspomina „badanie wraku”: Podszedłem do szefa naszego zespołu technicznego Mirosława 
Wierzbickiego i mu to przekazałem, prosząc o przygotowanie planu badania wraku. On mówi, że czeka na 
propozycje rosyjskie. Na to ja, że lepiej przygotować własny plan działania i wymagać od Rosjan 
uczestnictwa w tych badaniach. Nie, on będzie czekać. Mówię o tym Grochowskiemu, a on go popiera. 
Następnego dnia sytuacja się powtarza. Pytam o plan, Wierzbicki mówi, że nie ma. Płk Grochowski znowu go 
popiera i grozi mi wyjazdem ze Smoleńska. Poprosiłem, by zgłosił swoim przełożonym w Sztabie Generalnym, 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
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nie analizuje się kryminalistycznie pod kątem tego, czy faktycznie powstały one (uszkodzenia) 

o takiej a takiej godzinie w dn. 10-04 w wyniku przelotu „prezydenckiego tupolewa”, czy też 

zostały wywołane w innych okolicznościach, w inny sposób – a to przecież kluczowa sprawa.  

              

To nie koniec osobliwości. W cytowanym już Zał. 4 do „raportu” KBWLLP publikuje się jakieś 

detaliczne zdjęcia „ząbków” wysokościomierza dokonane podczas ruskich ekspertyz (nawet, 

jak już zaznaczałem, bez tłumaczenia wielu stron ruskiego tekstu) 

 

                                                                                                                                                                                     
że jego człowiek chce czekać na Rosjan. W dzienniku zapisałem sobie nawet: „Wierzbicki nie ma żadnej 
inicjatywy. Chodzi i się dziwi”. (…) [Czy to znaczy, że Polacy w ogóle nie chodzili do wraku?] Jeśli chodzili, to 
niewiele z tego wynikało. W czerwcu zrobiłem odprawę w Moskwie, na której omawialiśmy wyniki pracy. 
Wierzbicki przedstawił na niej tylko tyle, ile przekazali mu Rosjanie (Moja czarna skrzynka, s. 42-43).  
Targalski zaś opowiada: [W lutym tego roku podpisał się Pan pod listem, w którym zarzucono Edmundowi 
Klichowi, że jako akredytowany swoim nagłym wyjazdem ze Smoleńska spowodował uniemożliwienie 
dokończenia badań wraku. Zatem to badanie nie było przeprowadzone?] - No tak, podpisałem się pod tym 
listem. Pan Edmund Klich jest moim przełożonym i nie chcę się do tego odnosić. [Nie chodzi o ocenę pana Klicha 
tylko przerwane badanie? Dokończono je?] - Chyba były... pewne trudności. Po wyjeździe pana Klicha chyba 
pojawiły się trudności. Proszę pytać tych, którzy tam byli. Nie poruszajmy tego tematu. [Dlaczego?] - No, był 
utrudniony dostęp do... chyba... do wraku. Fizycznie nie uczestniczyłem w pracach przy badaniu wraku, gdyż 
byłem w Moskwie. Robili to koledzy, którzy byli w Smoleńsku…  
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt  

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt
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lecz nie publikuje się, jak to podkreślałem, tego rodzaju szczegółowych fotografii ze 

znalezienia rejestratorów, FMS-a i TAWS-a na „miejscu katastrofy”; abstrahuję od włączonej 

„foto-dokumentacji” SW, czyli polskiego montażysty z „czarną skrzynką”  

                                                         

– naocznego świadka „katastrofy smoleńskiej”, którego „komisja Millera”… nie przesłuchała. 

Być może ta relacja poniżej (Zał. 4, s. 34) stanowi ukłon KBWLLP w stronę moonwalkera SW: 

   

nie zmienia to jednak faktu, że żadnych obszernych relacji świadków (nie tylko legendarnego 

SW) w opasłej dokumentacji KWBLLP nie sposób znaleźć – w przeciwieństwie np. do analizy 

zachowań szympansów z XUBS (spore partie „raportu końcowego”). Jako dodatkoą 

ciekawostkę warto może dorzucić, iż odniesienie do „stenogramów z wieży” pojawiło się już 

(być może w formie swoistego memento dla „MAK”) w polskich Uwagach: 
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atoli wtedy zamieszczano wyłącznie drobne wyimki z teatralnego spektaklu w „wieży kontroli 

lotów”, gdyż na całość musieliśmy poczekać, jak już zaznaczałem, do drugiej połowy stycznia 

2011 i słynnej prezentacji „komisji Millera”. Skoro zaś znów zajrzeliśmy do Uwag, to 

przypomnijmy sobie jeszcze ten zastanawiający fragment: 

 

świadczący, że na poziomie nawet tak banalnych kwestii, jak podstawowe ustalenia 

pomiarowe i „terenowe”, „komisja Millera” różniła się od „badaczy MAK”.   
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Ktoś może powiedzieć: ot, spór w rodzinie, tj. pozorna kłótnia o nieistotne detale, skoro 

KBWLLP zamieszcza u siebie ruską dokumentację, nie dbając już nawet o to, by ją dla 

potencjalnego czytelnika (tak jak to zrobiono w przypadku „raportu MAK”) przełożyć na 

polski 

                 

ale przecież gdyby chciano zwyczajnie „klepnąć ruskie ustalenia”, to nie bawiono by się ani w 

Uwagi, ani w kolejne „odczyty zapisów CVR”, ani nie wikłano by się w jakiekolwiek sporne 

kwestie. Zaszedł „CFIT”, wot i wsio. Ewentualnie krócej: walnęło-urwało. Nie brano by 

udziału w przesłuchaniach wyglądających w taki sposób (jak wspomina „akredytowany”): 

 

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 Georgij Jaczmieniew i Rosjanka (chyba specjalistka od meteorologii). Na 

początku prosimy o możliwość nagrywania, Jaczmieniew mówi, że musi być zgoda 
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przesłuchiwanego. Patrzymy, Plusnin kiwa głową. A Jaczmieniew jak na niego nie 

wrzaśnie: „Ty durak! Nie ma nagrywania”. Musieliśmy notować. 

                                        

[Nie zrobiono stenogramu?] 

Zrobiono, ale nie ma w nim zapisu całej dyskusji. Jeśli był pan kiedyś w sądzie, to 

powinien pan wiedzieć, o co chodzi. Świadek zeznaje, a potem sędzia dyktuje, co 

ma trafić do protokołu. Tu było tak samo. Pytanie, odpowiedź, a Jaczmieniew 

dyktuje.   

[Robiono dokładnie?] 

Skracał, ale gdy pominął coś ważnego, kazaliśmy dopisywać. „Jeszcze to”, „Jeszcze 

tamto”. Ale i tak nie zapisywali wszystkiego. Po niektórych przesłuchaniach ja 

miałem więcej notatek, niż było w stenogramie. Ostateczny tekst zawsze był 

konsultowany, i nanoszono jeszcze poprawki.  

 

I po tym obszernym intro to, co najlepsze (już w jednym z tekstów tę scenę przywoływałem, 

ale być może nie wszyscy ją pamiętają): 

[No dobrze, ale co w tym stresującego?] 

W tym nic, napięcie powstało na przesłuchaniu. 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 wykrzykuje mu do ucha, wyjaśniając pytania 

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, powiedział, że zrywa 

przesłuchanie i idzie na skargę. Wybiegłem za nim i wspólnie z Morozowem 
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załagodziliśmy sytuację. Powiedziałem: „Wracaj, ja to opanuję. Zapiszemy pytania 

na kartce i ja je będę zadawać.”35 

Pomijając już to, że stenogramów tych świat jak na razie nie widział (nie włączono ich do 

dokumentacji KBWLLP)36, to chyba ta sytuacja całkiem nieźle ilustruje, kto był stroną, by tak 

rzec, aktywną, a kto pasywną, jeśli chodzi o dynamikę „badań”. Zresztą z samym Morozowem 

też były niezłe cyrki, czego przykładem jest historia z ruską bumagą dotyczącą samego 

lotniska XUBS i kwestii jego zamykania na wypadek TWA37. Ktoś może naraz powiedzieć, jak 

tu mówić o aktywności polskiej strony, skoro (co chyba widać z powyższych cytowań, 

epizodów, faktów etc.) ta ewidentnie umywała ręce od badania katastrofy, czyli zachowywała 

się pasywnie. Badała… jakby nie badała  

      

                                                           
35 Moja czarna skrzynka, s. 47-48. 
36 Sprawa utajnienia tego typu dokumentów to już zapewne zasługa wojska, które sprawowało pieczę nad 
„badaniami”: We wtorek przed południem Grochowski kazał wszystkim polskim badaczom podpisać 
zobowiązanie mówiące, iż nasze działania są całkowicie utajnione i nikt pod żadnym pozorem nie może niczego 
ujawniać ani komentować na zewnątrz (Moja czarna skrzynka, s. 28). Szerzej o tych sprawach wspominałem w 
Zagadnieniach „smoleńskich”. 
37 Znów odwołam się do wspomnień Klicha (s. 114-115):  [Wyjaśnił pan sprawę procedury zamknięcia lotniska 
przy złej pogodzie?] Sprawa wyszła dzięki Ryżence, który, jak już mówiłem, był najbardziej szczery ze 
wszystkich kontrolerów [por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html - 
przyp. F.Y.M.]. 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 przełożenia 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 od połowy. Dokument jest pocięty i 
to jeszcze nieudolnie, to ksero dwóch nałożonych na siebie kartek. Jeśli się przyjrzeć, widać nawet nacięcie. 
[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 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. „To dajcie nam tyle, 
ile możecie. To, co tajne, zaczernijcie. Wtedy będzie zgodnie z załącznikiem”, mówię mu. „Nie, załącznik nie 
dotyczy wojskowych dokumentów.”    

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html
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(niespieszenie się z przyjazdem na „miejsce katastrofy”, wieczorna krótka wycieczka, 

niezabranie sprzętu rejestrującego (10-04), niebadanie wraku etc.). Czy jednak można 

fachowo badać niezaistniałe zdarzenie lotnicze? Można, choć pod pewnymi warunkami – tzn. 

jeśli się przyjmie specyficzny „paradygmat badawczy”, zaproponowany przez „gospodarza 

zdarzenia”, że tak się wyrażę. 

                                      

Co bowiem w istocie robią przedstawiciele polskiej strony od momentu przybycia do 

Smoleńska? Po prostu bez większego sprzeciwu podążają za Ruskami w tym, co ci oficjalnie 

podają jako „przebieg i przyczyny” głośnej na cały glob „katastrofy” (niesfilmowanej i 

niesfotografowanej przez nikogo). Tak, Polacy idą drogą wytyczoną przez (podległych 

Putinowi i Miedwiediewowi) moskiewskich badaczy. Kiedy zaś ruscy „uczeni” i wojskowi 

sobie wyraźnie nie radzą, to polska strona „wychodzi z pomocną dłonią”, podpowiadając 

pewne rozwiązania. Ale – co należy podkreślić, nie tylko  a propos „umywania rąk” – to 

przecież Ruscy są głównymi „badaczami smoleńskiego wypadku”, 

„dysponentami” całego „materiału dowodowego”, wraz z okolicznym, 

przylotniskowym, egzotycznym drzewostanem. Polacy właśnie „umywają ręce”, 

pozwalając „gospodarzom” na sprzątanie pobojowiska (od pierwszych godzin po 

„katastrofie”), niszczenie „wraku”, ukrywanie dokumentów lub zapisów,  
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otwarte oszukiwanie i/lub podawanie błędnych danych38, urządzanie cyrku nie z tej ziemi 

(vide „oblot”39), „niedopuszczanie do wraku”, nieoddawanie oryginałów CVR, sterowanie 

przesłuchaniami, zmienianie zeznań, wyłgiwanie się itp.    

                                                                      

Następnie zaś Polacy zabierają się za stopniowe korygowanie ustaleń dokonanych przez 

kolegów z Moskwy (także tych, które sami „MAK-owi” podsunęli) – co starałem się pokazać w 

niniejszej Błękitnej rapsodii „komisji Millera”.  

 

Pytanie zatem należałoby postawić dodatkowe: dlaczego Ruscy 10 Kwietnia uruchamiają 

badania katastrofy, do której nie doszło? Bo taki dostali prikaz od samej kremlowskiej 

wierchuszki. I w momencie, kiedy zostają pozostawieni ze swoją makabryczną inscenizacją 

samopas, a więc, gdy Polacy „umywają ręce”, moskiewska narracja zaczyna się rozłazić,  

                                                           
38 [Dlaczego Rosjanie nie pokazali wam całego lądowania?] Bo ten znacznik prawdopodobnie im całkiem 
zniknął półtora kilometra przed pasem. Przez zakłócenia terenowe, różne meble… […meble?] Tak się mówi w 
żargonie: „latać po meblach”, czyli znać na pamięć całe otoczenie lotniska. Tu domek, tam lasek. W Smoleńsku 
tych zakłóceń pracy radaru było bardzo wiele, problemem mogła być nawet pojedyncza linia energetyczna. 
Podejrzewam, że Rosjanie nie chcieli nam pokazać kłopotów z tym radarem. Podczas omówienia zostaliśmy 
zresztą oszukani po raz kolejny. Przekonywano nas, że prawidłowa ścieżka zniżania, czyli kąt, pod którym 
powinien schodzić samolot, wynosi 3 stopnie i 10 minut. Bogdan Fydrych od razu to wychwycił, bo kiedy 14 
kwietnia był na wieży, widział, że powinno być 2,40, a nie 3,10 [kwestia ta sygnalizowana była w Uwagach – 
przyp. F.Y.M.]. [Po co Rosjanie to zafałszowali?] Bo przy 3,10 odchylenia tupolewa mieściły się w granicach, a 
przy 2,40 – już nie. Kryli kontrolerów. [To by wyjaśniało, dlaczego Polska nie dostała nagrania pokazującego 
pracę radaru 10 kwietnia]. Powód był pewnie ten sam. Morozow powiedział nam, że rejestrator się zepsuł i 
radar w ogóle nie został sfilmowany. Chyba musiał kłamać, bo Wiktor Ryżanko, kontroler, podczas 
przesłuchania przyznał, że radar był sprawny i włączony (Moja czarna skrzynka, s. 40-41).  
39 To akurat historia tak burleskowa, że nie sposób jej nie przywołać (także dla tych sceptyków, co sądzą, iż to 
Ruscy byli górą w „badaniach”):  
[Niech pan powie, jak było z tym oblotem.] Rosjanie od razu powiedzieli, że nas nie dopuszczą. My chcieliśmy 
być i w samolocie, i na wieży. Oni, że nie, absolutnie nie ma mowy, to są obiekty wojskowe, zakaz wstępu. (…) 
Mówili, że wieża jest wojskowa, a poza tym będziemy zakłócać pracę kontrolerów. (…) W tej sytuacji 
zaproponowaliśmy wynos. [Co to znaczy?] Obok wieży stawia się namiot i robi takie same stanowiska jak w 
środku. Trzeba tylko podłączyć się do urządzeń w wieży, żeby sygnał szedł też na zewnątrz. (…) Niestety na to 
Rosjanie też się nie zgodzili. [Dlaczego?] Bali się, że zobaczymy, w jaki sposób był sprowadzany tupolew. (…) [A 
mogliście przynajmniej obserwować oblot z boku?] Tu też próbowali nas ograć. Umówili się z nami na 
konkretną godzinę, a potem przyspieszyli wszystko o prawie pół godziny. Przez to nasi przyszli w rejon 
lądowania spóźnieni i nie widzieli pierwszego zejścia do lądowania. Na szczęście następne już obejrzeli. Dzięki 
temu złapaliśmy Rosjan na kolejnym kłamstwie. Dwa miesiące później zaproszono nas na omówienie oblotu. 
Przygotowali wizualizację, ale lot doprowadzili tylko do odległości półtora kilometra od pasa. Twierdzili, że 
samolot ze względów bezpieczeństwa odszedł na drugie zejście. A to nieprawda, bo pogoda była bardzo dobra i 
nasi widzieli, że lądował. [Protestowaliście?] Oczywiście, od razu powiedziałem, że jeśli chcą z nas idiotów robić, 
to w my nie będziemy w żadnym omówieniu uczestniczyć (Moja czarna skrzynka, s. 39-40).      
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bo o ile na poziomie „prostej historii”, poukładanej z grubo ociosanych kawałków (wina 

pilotów, mgła, lądowanie w położeniu plecowym, wsie pogibli, nie było po co wzywać 

karetek), rzecz jest w miarę łatwa „do sprzedania” w środkach masowego przekazu, w których 

częstokroć cep cepa cepem pogania, a z pogłosek potrafi się robić mega-wydarzenia40 - o tyle 

na poziomie naukowo-badawczym wykazanie, że tak a tak zaszło (wykreowane medialnie) 

zdarzenie, a więc odtworzenie faktografii nieistniejącego wypadku, jest zwyczajnie 

niemożliwe. Niemożliwe. Im dłużej bowiem trwa „obróbka skrawaniem” całej narracji wokół 

„zdarzenia”, tym gorszy efekt powstaje. Im więcej cegiełek, tym bardziej rozlatuje się koślawa 

budowla, łatana w biegu, na chama, po rusku.  

 

Ocziewidców „smoleńskiej awarii” wprawdzie nad Dnieprem mnogo, ale co jeden smoleński 

leśny dziadek, to opowiada zupełnie inną historię – jak bowiem zrelacjonować coś, czego się 

nie widziało (nawet jeśli za to płacą) – tak by pasowało do zmieniającej się narracji lub też 

opowiedzieć coś, co się może i widziało, ale jako nie to, co „badają badacze”? Na szczęście 

(„dla badaczy”) w „godzinie zdarzenia” opada na XUBS taka potężna mgła, że zrozumiałe 

staje się (z biegiem czasu), iż mało kto widział cokolwiek dokładnie „w tamtym 

momencie”, zwłaszcza że była sobota, a ponadto ruskie, leniwe przedpołudnie, a więc 

„ciężar dowodu” spoczywa na niezawodnych ekspertach z Moskwy. Mgła była tak wielka, że 

zrazu pożarna straż szukała wypadku… „na szosie”. Ten zaś tak błyskawiczny miał przebieg, iż 

nie tylko nie doszło do pożaru na polance samosiejek, po którym dym spowiłby na kilka 

godzin pół miasta, ale też ruscy milicjanci, znalazłszy się przezornie na miejscu, kręcili 

                                                           
40 Por. historię „katastrofy” w Zambii http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-
4-do-CzsK.pdf  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf
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przecząco głowami41, stwierdziwszy, że pogotowie jest zbędne – jak to zwykle w przypadku 

lotniczych wypadków.    

 

Ktoś powie: to wszystko nie może być możliwe. Niemożliwe jest badanie nieistniejącej 

katastrofy. Problem w tym, że właśnie tej „katastrofy” wcale nie badano. Trudno bowiem to, 

co widzieliśmy, potraktować jako prowadzone na serio badanie zdarzenia lotniczego, zaś 

dokumentację zgromadzoną przez KBWLLP - przy tych wszystkich opisywanych wyżej 

brakach, cyrkach, uchybieniach, zniszczeniach etc. - jako poważne opracowanie badawcze. 

  

                                                                         

 

 

Free Your Mind 

                                                           
41 http://freeyourmind.salon24.pl/311503,milicjanci-przeczaco-kreca-glowami  

http://freeyourmind.salon24.pl/311503,milicjanci-przeczaco-kreca-glowami
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* * * 

 

Epilog. Noc z 10-04 na 11-04 

 

Na koniec tych rozważań, niejako na intelektualny deser, sięgnijmy do prac innej „komisji” i 

do innego „raportu”, tj. do Białej księgi, sporządzonej swego czasu, dokładnie w czerwcu 2011 

(a więc na miesiąc przed „raportem końcowym” KBWLLP) przez niedościgłą ekspercką grupę 

Macierewicza. Jest to dokument osobliwy pod wieloma względami42, ale zawiera też jedną 

wyjątkową ciekawostkę – kserokopię fragmentu43 tłumaczenia protokołu (jak zdobytego, 

jeden „przewodniczący” ZP wie) z posiedzenia prokuratorów na XUBS nocą z 10-04 na 11-04: 

                                                   

Uważni obserwatorzy oficjalnego „śledztwa” (nie tylko tego rządowego, lecz i antyrządowego, 

tj. prowadzonego przez ZP) pamiętają, że ów dokument miał być dowodem na to, iż już 10 

Kwietnia polska strona „wiedziała, że do katastrofy doszło o 8.40”, a nie o 8.56. Grzmiał 

zresztą na ten temat sam „przewodniczący” podczas słynnego posiedzenia (luty 2011) z 

udziałem moonwalkera, kiedy utknęło ono na kadrze z widokiem „czarnej skrzynki”44.   

                                                           
42 Np. pod tym, że nie zamieszcza obszernej dokumentacji związanej z korespondencją wewnątrz KP i między KP a 
innymi instytucjami, choć to KP była de facto głównym organizatorem uroczystości z 10-04. 
43 Treść całego dokumentu – co typowe dla opracowań a la „komisja Macierewicza” – nie jest podana.  
44 AM: Jeżeli można, ta sprawa jest jedną z ważniejszych, dlatego też pozwalam sobie jeszcze na chwileczkę 

pytania i komentarza do tej kwestii. Ustalenie rzeczywistego czasu wydarzeń, to jest jedna z większych, jeden z 

większych problemów przy tej tragedii. Jak państwo świetnie pamiętacie, przez bardzo długi czas żyliśmy w 

przekonaniu, że tra-, że katastrofa wydarzyła się o godz. 8.56. Utrzymywano blisko miesiąc 

społeczeństwo polskie i nie tylko w takim przekonaniu, w sytuacji, w której prokuratorzy ros. w 

obecności prokuratorów pol. już o godz. 23. wieczorem 10-04, ocenili, że katastrofa miała 

miejsce o godz. 8.40. No, dzisiaj przesunięto to na 8.41, a... świadectwa zgonu wydawano z godz. 8.50, .51, 

.55 – tutaj [chodzi o migawkę moonwalkera – przyp. F.Y.M.] zdjęcie czarnych skrzynek [chyba jednej – 
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Jak jednak nietrudno dostrzec z lektury tego skrawka45 niezbyt czytelnego dokumentu 

(zaprezentowanego w Białej księdze) naradę prowadził Bastrykin, a w związku z tym temat 

spotkania musiał być, co chyba zrozumiałe, zaproponowany przez „gospodarzy”, nie zaś przez 

stronę polską, ale mniejsza z tym. Nie wchodząc może w buty Macierewicza (zarzucającego 

polskiej stronie przy wielu okazjach, przypomnę, że „oddała śledztwo Rosji”, a nie prowadziła 

go „wspólnie”46), spróbujmy się teraz zastanowić nad jedną kwestią:  

 

skąd miano by wieczorem z 10/11-04 wiedzieć, o której doszło do „katastrofy”?  

 

No, skąd? Przecież jeszcze „zapisy rejestratorów” (owej nocy) nie zostały „zbadane”, tylko 

„przetransportowane w kartonach” do Moskwy, a wedle prześwietnego prok. Rzepy dopiero 

rankiem 11-04 (w siedzibie „MAK”) doszło do komisyjnego otworzenia czarnych 

skrzynek i zapisy zostały „zgrane na twarde dyski komputerów” 

(http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora)? 

                                                                                                                                                                                     
przyp. F.Y.M.] jest o 8.50.01 – to jest o tyle istotne, że oficjalny komunikat o znalezieniu czarnych skrzynek... SW 

(kiwa głową) AM: ...to jest godz. 16.  SW: A ja już je mia-, chodziłem po nich (?)... AM: To jest godz. 16., a ten film 

w telewizji ros. był emitowany już o godz. 12.27 czasu ros. Więc taka (...) jest sytuacja, sekwencja. To ma 

niesłychanie istotne znaczenie dla zabezpieczenia i oryginalności materiałów z czarnych skrzynek, którymi się 

po dzień dzisiejszy państwo pol. i opinia publ. posługują w sytuacji, w której nie mamy dostępu i nie możemy 

zweryfikować, czy te czarne skrzynki, w jakim stanie są ich nagrania. 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1   

45 Nie jest nawet skopiowany fragment oryginału potwierdzający złożenie podpisów przez polskich przedstawicieli 
pod tymże „protokołem”.  
46 Ten wątek pojawił się już pod koniec kwietnia w Misji specjalnej http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-
specjalna/wideo/28042010/1629837  

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/28042010/1629837
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/28042010/1629837
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Skąd więc 10-04 wieczorem mogła być znana komukolwiek dokładna godzina „katastrofy”, 

jeśli 1) chwili wypadku nie udało się nikomu „pochwycić w obiektyw”, 2) „zapisy radarowe” 

się „nie nagrały” na dyżurnym wideo w „wieży”, a 3) filmowy reportaż (polskiego montażysty) 

z „miejsca katastrofy” wałkowany w mediach od przedpołudnia do nocy, pozbawiony był 

tamtego dnia parametrów czasowych?  

                                  
Wyłącznym źródłem tej ekskluzywnej, specjalistycznej wiedzy (o precyzyjnej godzinie 

„smoleńskiej katastrofy”) mogły być, co tu dużo kryć, doskonale poinformowane o 

niesamowitym „zdarzeniu na XUBS”, ruskie władze. Tego samego wieczoru zaś, podczas 

posiedzenia wysokich przedstawicieli Kremla (bez wielkiego nieobecnego „Dimki” 

Miedwiediewa47) w jednym z błękitnych namiotów polowych na Siewiernym (już o godz. 

23:00, mówiąc słowami Macierewicza) nie kto inny a min. S. Szojgu relacjonuje 

Putinowi, o której co zaszło – i żeby było śmieszniej – fragment48 ruskiego stenogramu z 

tychże niezwykłych „obrad w namiocie” prezentuje w jednym z przypisów właśnie Biała 

księga:  

                                                           
47 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf s. 26 i n. 
48 Całość, a zwłaszcza wypowiedź cytowana przeze mnie w Czerwonej stronie Księżyca (s. 26) (jak i tu: 

http://www.freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku) Połtawczenki, który miał czekać 

na przylot delegacji na XUBS (Практически мы не слышали даже, как самолет приближался, не слышали 

шума двигателя. Потом - удар, странные звуки, не характерные для крушения. (Praktycznie nie 

słyszeliśmy nawet zbliżania się samolotu ani szumu silników. Potem uderzenie, dziwne dźwięki, 

nietypowe dla rozbicia się (samolotu)), pewnie nie za bardzo pasowałaby do eksplozyjnej narracji ZP.  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://www.freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku


 

47 
 

 

Szojgu podaje więc wieczorem tamtego dnia, publicznie, przed telewizyjnymi kamerami i 

swoim zwierzchnikiem - oficjalnie, że o 10.50 rus. czasu „przy podejściu do lądowania zniknął 

z radarów samolot Tu-154M”, co zresztą jest zgodne z niektórymi (były wszak i takie, które 

podawały godz. 10.56) „informacjami” ruskich państwowych mediów.  

 

                                       

Czemu tą (z urzędu podaną wieczorem przez ruskie władze) godziną nie zainteresował się 

min. Macierewicz, tylko akurat tamtą „wcześniejszą” z ruskiego „protokołu” (o której to 

bumadze jak na razie nie wiemy, kiedy i od kogo się szef ZP dowiedział), wszak Szojgu 

chyba byłby lepiej poinformowany o „katastrofie” niż ruscy prokuratorzy 

przystępujący dopiero do „dochodzenia”?  
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Zapewne z tego względu, że sam „przewodniczący” ZP miał w Katyniu już o ekskluzywnej 

godzinie 10.47 czasu moskiewskiego otrzymać tajemniczy telefon o tym, co się stało49. Czyżby 

jednak ów słynny telefon o godz. 8.47 pol. czasu (o którym Macierewicz wspominał w jednej z 

wczesnych „smoleńskich” Misji specjalnych, tej z 5-05-2010) późniejszy szef ZP otrzymał 

właśnie od kogoś z… braci Moskali50, a niekoniecznie od „borowca X”51 - i dlatego tak był 

pewien wcześniejszej „godziny katastrofy”, pewien wbrew temu, co w Polsce oficjalnie 

podtrzymywano (tj. godz. 8.56) przez wiele dni?  

                             

                                                           
49 http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595 (od 2’54’’): W momencie, 
kiedy dowiedziałem się o tej tragedii… jeszcze były to pierwsze informacje nie tak… do końca precyzyjne – 
spojrzałem na, na zegarek. Była 10.47 czasu… moskiewskiego, dlatego z olbrzymim zdziwieniem i 
niedowierzaniem później przyjąłem informację, że rzecz się wydarzyła o 10.56.  
Z kolei ówczesny smol-gubernator S. Antufjew (co do którego nie wiadomo, czy był na XUBS, czy potem się 
pojawił, por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf ) podaje tu 
(tzn. w kontekście „chwili katastrofy”) sczytaną osobiście z ruskiego, urzędniczego  zegarka godzinę 10.38 (rus. 
czasu  (por. http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38)). I bądź tu mądry.  
Por. też na marginesie Misję specjalną z końca kwietnia 2010: http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-
specjalna/wideo/28042010/1629837, gdzie Macierewicz mówi o… systemie ILS zamontowanym ponoć 7 kwietnia 
2010 na XUBS. ZP tego wątku na przestrzeni lat swojej (wyjątkowo aktywnej, jeśli chodzi o XUBS) działalności w 
ogóle nie podjął. Tak więc do dziś nie wiemy, skąd szef ZP miał dane o ILS-ie na XUBS 7-04. No bo chyba nie od 
pos. Zuby, która wtedy na katyńskie uroczystości przyleciała z rządową delegacją? 
50 Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, rzecz jasna, skoro 10 Kwietnia w Katyniu dziennikarze (np. R. 
Poniatowski z TVN24; por. film Poranek), jak i borowcy „dowiadywali się” zrazu od ruskich funkcjonariuszy, że 
„coś się stało z polskim samolotem”.  
51 http://freeyourmind.salon24.pl/501683,borowiec-x , por. też http://freeyourmind.salon24.pl/502558,ciekawy-
wywiad-z-profesorem-katastrofologii  

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/28042010/1629837
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/28042010/1629837
http://freeyourmind.salon24.pl/501683,borowiec-x
http://freeyourmind.salon24.pl/502558,ciekawy-wywiad-z-profesorem-katastrofologii
http://freeyourmind.salon24.pl/502558,ciekawy-wywiad-z-profesorem-katastrofologii
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Powinien był w takim razie (przysłowiowo) trąbić o tym na łamach Naszego Dziennika już w 

pierwszym wydaniu po 10-tym Kwietnia52. Mógł też ów Macierewicz poinformować o swym 

odkryciu (niewłaściwej godziny „katastrofy”) podczas nocnej, antenowej rozmowy z o. T. 

Rydzykiem – 10/11-04 – w której były szef SKW wspominał konspiracyjnym półgłosem przez 

telefon, wracając pociągiem ze Smoleńska, m.in. o możliwym istnieniu filmu z upadkiem 

samolotu – uderzającego o płytę lotniska53. I (samolotu) wybuchającego, oczywiście.  

 

                                                                                              

   

 

                                                           
52 Wydaje się, że pierwszy raz publicznie ta informacja (o telefonie) pojawia się w programie w RM z 16-04-2010: 
http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki: grupą dosyć rozproszoną – każdy szukał... tabliczek, czy 
krewnych, czy znajomych na tych grobach katyńskich, więc troszeczkę się nasza grupa rozproszyła. Szliśmy od 
tabliczki do tabliczki, od miejsca do miejsca... i o godzinie, pamiętam jak dzisiaj, choć wiem, że to jest sprzeczne 
z... czasem, jaki jest podawany oficjalnie, ale tak pamiętam, nic na to nie poradzę, o godz. 10.47 od jednego z 
oficerów dowiedziałem się, że... że są jakieś problemy z lądowaniem, że nie wiadomo, co się stało, że 
wprawdzie sytuacja jest już opanowana, ale, ale był jakiś kłopot z lądowaniem, więc się przedłuży oczekiwanie 
na... na delegację rządową.  
Czy otrzymawszy ten telefon Macierewicz zawiadomił o sprawie J. Sasina – niedoszłego mistrza ceremonii z 10-04 
(ten ostatni nic o tym przed ZP nie wspominał)?  
Ciekawe też, o której godzinie Macierewicz dostał informację telefoniczną o tym, że spadł samolot z Prezydentem, 
którą to wieścią podzielił się w Katyniu z pos. A. Górskim: Pamiętam, że czekając na rozpoczęcie uroczystości, 
oglądałem miejsca, w które kiedyś wsiąkła krew polskich oficerów, zamordowanych przez NKWD. Spacerując 
po cmentarnych alejkach spotkałem posła Antoniego Macierewicza, który szedł w wielkiej zadumie. Przez 
chwilę mu towarzyszyłem. Nagle ktoś do niego zadzwonił. Pan Antoni przystanął. Myślałem, że to jakaś tajna 
rozmowa i nie chce, bym słyszał jej treść. Po chwili podszedł do mnie i powiedział: „Nie uwierzy pan, ale spadł 
samolot z prezydentem” (http://www.artur-gorski.waw.pl/?p=1834). Nie wydaje się, by było to już o godz. 8.47 
pol. czasu, gdyż wtedy były szef SKW zapewne natychmiast zawiadomiłby będących w Katyniu licznych 
dziennikarzy i informacja tej wagi dotarłaby do mediów szybciej niż pierwsze, nerwowe relacje red. W. Batera 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html).  
53 http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu  

http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki
http://www.artur-gorski.waw.pl/?p=1834
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html
http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu

