
Zdarzenie  w  oczach  radzieckich  ekspertów  –  historia  pierwszej  bazy 

księżycowej

Konflikt wewnątrz osobowościowy - zderzenie przeciwnie skierowanych nie dających się pogodzić wzajemnie motywów w 
świadomości dowódcy statku powietrznego. W badanym przypadku, z jednej strony obecny był motyw odejścia na drugi krąg.  
Dowódca statku powietrznego był świadom niebezpieczeństwa i całej złożoności sytuacji, swego braku przygotowania do kontynuacji  
lotu w trudnych warunkach atmosferycznych poniżej dopuszczalnego dlań minimum. Z drugiej strony obecny był motyw  
konieczności wykonania zadania i życzeń pasażera Nr 1. Te życzenia nie były wyartykułowane wprost, ale istnieje dowód, że załoga 
uwzględniała prawdopodobną negatywną reakcję, w sytuacji, gdy nie wylądują na lotnisku Smoleńsk „Północny”. Spodziewana kara  
w przypadku odejścia na lotnisko zapasowe formułowała imperatyw kategoryczny „wylądować za wszelką cenę” i popychała do 
nieuzasadnionego ryzyka. Tym bardziej, że w 2008 roku miała miejsce sytuacja, w której podjęto surowe środki w stosunku do 
dowódcy statku powietrznego, który ze względów bezpieczeństwa odmówił lądowania w Tbilisi (dowódca statku powietrznego 
wykonujący lot krytyczny, w tamtym locie był drugim pilotem).
(raport komisji Burdenki 2, s. 135)

Spekulowanie na temat katastrofy polskiego Tu-154, w której 10 kwietnia ubiegłego roku zginął prezydent państwa Lech Kaczyński  
oraz przedstawiciele polskiej elity, jest bluźniercze.   

S. Ławrow1

Trzeba przyznać, że radzieccy eksperci (czy to z Moskwy, do których informacja dotarła „około 11-

tej” rus. czasu2, czy z Warszawy i okolic z genialnym płk. dr. E. Klichem w roli głównej3) mieli dość 

1  http://polish.ruvr.ru/2011/01/13/39622912.html oraz http://polish.ruvr.ru/2011/01/13/39566567.html 
2  Por. raport komisji Burdenki 2 (s. 12): „Informacja o zdarzeniu lotniczym dotarła do Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego  

(MAK) i Służby Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (SBP A WS RF) 10 kwietnia 2010 roku około  
11. 00. Niezwłocznie utworzona została grupa specjalistów. Grupa przystąpiła do pracy na miejscu zdarzenia lotniczego o 19.15  
tegoż dnia.” Jeśliby ktoś z paranoików smoleńskich chciał się tu wyzłośliwiać, że dopiero o 7-mej wieczorem, gdy zapadła zupełna  
ciemność nad pobojowiskiem, radzieccy eskperci zabrali się do pracy, to pragnę przypomnieć, iż przecież najpierw musiały zostać 
znalezione rejestratory,  przynajmniej niektóre,  a to nastąpiło dopiero o  13.02 rus.  czasu (s.  103),  z  których jeden miał widzieć 
„polski montażysta” o 10.50 rus. czasu, wg jednych szacunków lub też ca. 10.35, jeśli nie wcześniej, wedle innych – nie wiadomo  
jednak  do  dziś,  czy  S.  Wiśniewski  filmował  ten  rejestrator,  który  potem znaleźli  „ratownicy”,  mundurowi i  inni  poszukiwacze 
skarbów na „miejscu Zdarzenia” (na temat rejestratorów por. http://freeyourmind.salon24.pl/340982,dziwne-szpule-4). 
Ponadto konieczne było wcześniej uporządkowanie pobojowiska i „ewakuacja ciał”, z których 25 znaleziono dopiero albo już  (zależy 
jak patrzeć) o  16.20 rus. czasu (s. 104).  O znalezieniu pozostałych ciał raport komisji Burdenki 2 nie wspomina, lecz 
skoro przygotowano wtedy aż sto miejsc w kostnicy miejskiej i dodatkowe 5 w smoleńskim szpitalu klinicznym, to ciała na pewno się  
w końcu znalazły, wszak o 11.40 ustalono „fakt braku żywych poszkodowanych na miejscu zdarzenia lotniczego” , po 
którym to ustaleniu mogło się oddalić aż 7 brygad medycznego pogotowia ratunkowego (s. 103), to gdzie niby te ciała pozostałych 
osób miałyby być, jak nie na Siewiernym? Wprawdzie wg sejmowej relacji J. Sasina, gdy był na miejscu ok. 9.30, to „nie było 96 
ciał”  w okolicach  wraku  (a  jedynie  kilka,  kilkanaście),  zaś  akcji  poszukiwawczo-ratunkowej  już  nie  podejmowano  (sam Sasin 
podejrzewał, że reszta ciał jest przygnieciona szczątkami samolotu), ale to przecież jeszcze o niczym nie musi świadczyć, skoro, jak  
wiemy, „pracownice pogotowia” doliczyły się przy wraku ok. 90 ciał w przeciągu pół godziny, a więc pewnie wtedy, gdy podniesiono 
wrak.
Poza tym, żeby zebrać porządnych ekspertów, potrzeba czasu i  cierpliwości,  trzeba mieć ich numery telefonów (tak jak tow. A. 
Morozow, przewodniczący komisji Burdenki 2, miał akurat tylko numer  tow. dr. E. Klicha, który to ekspert akurat nigdy 
wcześniej  się  nie  zajmował katastrofami samolotów pasażerskich,  ale błyskawicznie się wyspecjalizował,  jadąc 
najpierw do nadwiślańskiego ministra transportu, a następnie lecąc do Smoleńska) - no i tacy najlepsi z najlepszych, cream of the 
cream, muszą się jakoś zebrać. To wszystko trwa. 
(Podobna historia była przecież z „najwyższym rangą ocalałym z katastrofy”, J. Sasinem, który po 9. rano pol. czasu nie mógł się  
dobudzić  ministrów,  do  których  wydzwaniał,  będących  w  kraju  (por.  co  mówi  jego  bliski  współpracownik  A.  Kwiatkowski:  
„Pamiętam, że  pan minister próbował się dodzwonić do któregoś z ministrów, którzy zostali  w Polsce.  To były jednak dwie  
godziny różnicy i większość nie odbierała telefonów, bo po prostu spała”, M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 93)). 

3 „Rozpocznę od pierwszej informacji, o której – jak większość pewnie z państwa – dowiedziałem się o katastrofie z mediów. Nawet  
dzwonił jeszcze syn. Mówi: tato czy wiesz, co się  dzieje? Włączyłem TVN 24, widzę, co się  dzieje, w związku z tym natychmiast  
zacząłem się pakować i jadę do Warszawy, bo wiedziałem, że już może być problem prawny. Dlaczego? Dlatego, że samolot jest  
samolotem  –  był  –  samolotem  lotnictwa  państwowego.  Załoga  była  wojskowa.  W  związku  z  tym  dotyczy  to  lotnictwa  
państwowego, którego nie obejmuje załącznik 13 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tak gdzieś w połowie 
drogi, chyba w rejonie Garwolina, bo ja mieszkam w Dęblinie i na weekendy jeżdżę do Dęblina, w tygodniu czy jak potrzeba to  
mieszkam w Warszawie, także nie ma jakiegoś problemu tutaj dojazdu, szybkości na miejsce wypadku czy coś. W połowie drogi  
dostałem  telefon  od  pana  Aleksieja  Morozowa,  to  jest  obecnie  przewodniczący  Komisji  Federacji  Rosyjskiej,  zastępca  pani 
Anodiny  –  szefowej  Mieżnonarodnej  Awiacionnej  Komisji...  Komitetu,  to  znaczy  Międzynarodowego  Komitetu  Lotniczego.  
Dlatego, że ten Komitet ma większe zadanie niźli badanie, a badanie prowadzi w dwunastu krajach byłego Związku Radzieckiego,  
to znaczy wszystkich oprócz Państw Bałtyckich. On zadzwonił i powiadomił mnie,  że jest katastrofa w Smoleńsku i traktuje to  
jako telefoniczne powiadomienie, natomiast formalne będzie później. I było od razu pytanie o procedury, według jakich będzie ten 
wypadek badany. On zaproponował załącznik 13 do konwencji, bo myślę, że i według jego wiedzy, i ówczesnej mojej wiedzy, to  
jest jedyny dokument, który podpisała i strona polska, i Federacja Rosyjska jako konwencję chicagowską tak zwaną z ’44 roku. Ja  
wtedy nie wypowiedziałem się jednoznacznie, ale też sądziłem, że to będzie jedyne rozwiązanie, to znaczy rozwiązanie, które ma 

http://polish.ruvr.ru/2011/01/13/39622912.html
http://freeyourmind.salon24.pl/340982,dziwne-szpule-4
http://polish.ruvr.ru/2011/01/13/39566567.html


ułatwione zadanie, jeśli chodzi o wyjaśnianie przyczyn Zdarzenia (jego godzina była do ustalenia),  

ponieważ  przyczyny,  przebieg  i  skutki  „wypadku lotniczego na Siewiernym”,  znane 

były niektórym funkcjonariuszom jeszcze przed „katastrofą”4.  Szczęśliwy los na loterii 

wyciągnęli też co poniektórzy, bardzo nieliczni, polscy dziennikarze (jak legendarny i wspominany 

już W. Bater),  którzy  uzyskali  ten wyjątkowy przywilej  bycia  powiadomionymi „o nieszczęściu” 

jeszcze  zanim  je  oficjalnie  ogłoszono5.  Jakieś  wyjątkowe  przeczucia  mieli  też  przedstawiciele 

nadwiślańskich mediów komunistycznych

podobnie  jak  niektórzy  przedstawiciele  ruskich  mediów,  zapobiegliwie  zamieszczający  nekrolog 

polskiego Prezydenta już nocą z 9 na 10 Kwietnia:

jasne  zasady  prawne”  (stenogram  posiedzenia  sejmowej  komisji  infrastruktury  6-05-2010,  s.  3-4).  Por.  też 
http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc.

4  Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/12/Zbrodnia-smole%C5%84ska-recenzja-Free-Your-Mind.pdf s. 50: 
„Pamiętam jak inny oficer powiedział mi: k..., takiej mgły to ja w życiu nie widziałem. I po drugim nieudanym podejściu samolotu  
powiedział nam dowodca: nasz Ił-76 poleciał do Moskwy. Ale polska załoga też zdecydowała się tu za chwilę lądować. Widzicie,  
jaka  jest  pogoda,  więc  jeśli  coś  się  stanie,  powiedzcie  prasie  albo  wszystkim,  że  cztery  razy  podchodził  do  
lądowania. Bo kto podchodzi w taką pogodę? Ten, kto zszedł z rozumu” (relacja jednego z ruskich mundurowych).

5 Por.  też  datę  i  godzinę  umieszczenia  tej  informacji: 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/12,114932,7752943,Wielka_tragedia____dekapitacja_Polski__.html (zwrócił  na  to 
uwagę kiedyś Kisiel): 10.04.2010  08:38.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/12,114932,7752943,Wielka_tragedia____dekapitacja_Polski__.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/12/Zbrodnia-smole%C5%84ska-recenzja-Free-Your-Mind.pdf
http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc


                                                                                      ^

(informacje na samym dole)

(rozwinięcie informacji po kliknięciu)

Przy takim rozwoju sytuacji nie należy się dziwić, iż niedługo „po katastrofie” już niemal 

wszystko o niej wiedziano.  Oczywiście  nie tak  szczegółowo,  jak  to potem w ciągu miesiąca 

intensywnych  prac  partyjnej  egzekutywy6 ustalili  radzieccy  badacze  (choć  Bogiem  a  prawdą 

wystarczył  im  niecały  tydzień,  po  którym  „miejsce  katastrofy”  po  prostu  zniknęło,  rozjechane 

buldożerami jak teren budowy7), ale na pewno zarysowo, z grubsza, tak, by pojął (i umiał wyjaśnić 

6  Określenie „egzekutywa” wydaje się na miejscu, skoro w samych „Uwagach” zgłaszano pretensje do strony radzieckiej, że jedynie 
sporą część swoich „badań” komunikowała „akredytowanemu”, por. http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag  

7 Raport komisji Burdenki nie czyni z tego faktu wielkiej tajemnicy, informując, że wrak przeniesiono z siewiernieńskiej polanki w dn.  

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


sobie oraz innym) nie tylko ruski chłop pańszczyźniany czy kierowca autobusu, co właśnie w czasie 

„katastrofy” przejeżdżał sobie szosą, a nad nim akurat bezwładnie frunął spadający „prezydencki 

tupolew” już po uderzeniu w brzozę8

13-16 kwietnia 2010 (s.  105).  Podejrzewam, że jeśli chodzi o historię badania katastrof lotniczych, to jest to rekord świata,  jeśli  
chodzi  o sprzątanie  „miejsca  wypadku”.  Warto  w tym miejscu zauważyć,  że  o  ile  w pierwszych  godzinach „po katastrofie”  i  w 
pierwszych  dniach  (tak  do  13  kwietnia,  przynajmniej  wg  tego,  co  opowiadał  radziecki  doc.  S.  Amielin),  dość  pilnie  strzeżono  
„miejsca”, o tyle po jego „uprzątnięciu” przestał się nim interesować nawet pies z kulawą nogą, o czym pisała choćby  „Rz”   z 15 
kwietnia 2010 w artykule  „Miejsce tragedii bez ochrony?” M. Wrony:  „Wycieczka szkolna z Wielkopolski bez kłopotu weszła na  
teren katastrofy prezydenckiego samolotu. Jedną z uczestniczek wyjazdu była żona posła PiS Zbigniewa Dolaty. - Zadzwoniła do  
mnie, mówiąc, że widziała na własne oczy szczątki samolotu – relacjonuje poseł. - Mówiła, że mogłaby podnieść mały fragment i  
schować do torebki. 
-  Sami  byliśmy zdzwiwieni,  że  nas  wpuścili  –  opowiada starosta  gnieźnieński  Krzysztof  Ostrowski,  organizator  i  uczestnik  
wyjazdu (...).  Jak relacjonuje  starosta,  niedaleko lotniska  na dużej  przestrzeni  porozrzucane są  szczątki  rozbitej  maszyny.  -  
Rosjanie wydzielili  kawałek terenu, gdzie potencjalnie wskazuje się miejsce śmierci prezydenta RP. Miejsce to oznaczone jest  
numerem 12 - opowiada Ostrowski. - Chwała Rosjanom, że udostępnili to miejsce
(...) - Jeżeli Rosjanie otworzyli teren katastrofy, by ludzie mogli oddać hołd poległym, to jest to jak najbardziej na miejscu –  
uważa Paszkowski (ówczesny rzecznik MSZ – przyp. F.Y.M.). - Jeżeli jednak miało to na celu zaspokojenie ludzkiej ciekawości, jest  
to niedopuszczalne”. 
Od czasu „uprzątnięcia wraku” za to zaczęły się na tym miejscu dziać tzw. smoleńskie cuda, jak pojawianie się coraz to nowych  
elementów  wyposażenia  samolotu,  rzeczy  pasażerów  czy  ludzkich  szczątków  ociekających  krwią.  Jak  pamiętamy  z  doniesień 
medialnych, co więksi znawcy tematu tłumaczyli te cuda w ten sposób, że „ziemia oddaje”, a więc, że spod ziemi wydostają się te  
wszystkie makabryczne rzeczy. Parę miesięcy później do zbadania tego zjawiska wysłano ekipę archeologów, która wykopawszy to, co  
jej Ruscy pozwolili wykopać, przekazała wszystkie wykopaliska ruskiej prokuraturze. 
Fakt ekspresowego „posprzątania pobojowiska” i pozostawienia go samopas wstrząsnął polską opinią publiczną, lecz powinniśmy 
mieć świadomość, iż  to polscy przedstawiciele na to pozwalali już w czasie „prac badawczych na Siewiernym” (nie kryli tego w 
wywiadach LINK), zaś gabinet ciemniaków też nie widział w tym większego problemu.

8 Jak zrelacjonowano losy „prezydenckiego tupolewa” po uderzeniu w brzozę ( „Syndrom katyński” , cz. IV, 0'13'') „Siłą bezwładności  
samolot dalej się wznosił. Na wysokości 10 m przeleciał ponad szosą, którą właśnie jechał autobus.” Teraz właśnie relacja leśnego 
dziadka N. Szewczenki siedzącego akurat za kierownicą:  „Widziałem jak zaczepił  o druty  (wysokiego napięcia – przyp. F.Y.M.), 
przyhamowałem - zaraz potem spadł.   (...)  On był na wysokości  12-13 m. Wtedy zaczął  się przekręcać,  bo był  bez  skrzydła.  
Zahaczył o drzewo, to spowodowało wyrównanie lotu. Przeleciał nad drogą i tu coś się od niego oderwało – część ogonowa. Zaraz  
za drogą uderzył o ziemię”.  To wszystko własnymi głazami dojrzał Szewczenko ze swego autobusu, dobrze więc, że przytomnie 
przyhamował, bo jeszcze chwila przecież i tupolew spadłby na niego. 
Mało kto pewnie jeszcze pamięta, że w samym raporcie komisji Burdenki 2, zamieszczono 4 pisemne relacje „świadków” (s. 143): 
„Świadek nr 1 (znajdujący się  na bliższej  radiolatarni  prowadzącej)  Sądząc z zeznań,  świadek znajdował się  na dworze (na  
zewnątrz)  obok obiektu,  wprost  na kursie  podejścia.  Z  zeznań  (tu  przypis  29 o  treści:  „We wszystkich  cytatach poprawiono 
ortografię  i  interpunkcję”  -  przyp.  F.Y.M.):  „…w tym czasie  gęstość  mgły,  w mojej  ocenie,  wzrosła,  widzialność  wynosiła  w 
poziomie do 50 metrów, a w pionie nie więcej niż 10-15 metrów. Usłyszałem huk silników, po lewej stronie, mniej-więcej o jakieś 
20-30 metrów,  z  mgły  wynurzył  się  samolot  na  wysokości  około  10  metrów,  zobaczyłem wypuszczone  podwozie  i  skrzydła  
samolotu do okien kadłubowych, samolot znajdował się w położeniu poziomym”. 
Świadkowie nr 2 i 3 (przemieszczali się  samochodem od ul. Kutuzowa w stronę  ul.  Gubienko m. Smoleńsk)  Świadek nr 2  (tu 
przypis 30 o treści: „Dany świadek odbywał służbę w JW 06755 na stanowisku nawigatora załogi Ił-76” - czy to nie czasem jeden z 
leśnych dziadków z tzw. drugiej fali, a więc tych pokazanych w filmie „10.04.10”? W niczym to by nie umniejszało dokumentalnych  
walorów owego filmu, a potwierdzałoby tylko starą prawdę, że świat jest mały, zwłaszcza ruski świat – przyp. F.Y.M.): „… po skręcie 
obok stacji  benzynowej usłyszałem narastający huk silników lotniczych. (Na zewnątrz  była dość  gęsta mgła i  dlatego byłem 
zdziwiony tym faktem). Następnie, z przodu, przed samochodem, pojawiła się  sylwetka samolotu. Samolot leciał na niewielkiej  
wysokości  z  dużym  lewym  przechyleniem  i  dodatnim  kątem  pochylenia  (przechylenie  przekraczało  45°).  Samolot,  ścinając 
wierzchołki  drzew,  nabrał  nieco  wysokości  i  skrył  się  we  mgle.  Powiedziałem do  żony,  znajdującej  się  w samochodzie,  aby 
wezwała MCzS. Na podstawie danych jej połączenia mogę określić czas - godzina 10, 41 minut”. 
Świadek nr 3: „10.04.2010, zjeżdżając z ul Kutuzowa w ulicę Gubienko i przejeżdżając obok (przez?) stacji benzynowej, usłyszałam 
narastający huk pracującego silnika samolotu. Dźwięk nie był charakterystyczny dla podchodzącego (do lądowania - przyp.  
tłum.) samolotu (bardzo głośny, co mnie bardzo zaniepokoiło i  wystraszyło.  …W tym czasie była silna mgła. …Spróbowałam  
wybrać numer MCzS, to było o godz. 10, 41 min.”. 
Świadek nr 4 (znajdował się  w OOO „KIA Centrum Smoleńsk”)  Świadek nr 4: „…usłyszałem nienaturalnie głośny huk silników 
samolotu,  podchodzącego do lądowania.  Zechciałem popatrzeć  na tego  śmiałka,  który odważył  się  lądować  w takiej  mgle,  i  
wyjrzałem przez  okno.  Zobaczyłem sylwetkę  samolotu  lecącego nisko  nad drzewami,  lewe  skrzydło  prawie  dotykało  ziemi,  
zaczepiało  o  drzewa.  Podwozie  było  wypuszczone  i  znajdowało  się  już powyżej  samolotu,  tzn.  spadał  on do  góry  kołami  z  
wyprzedzeniem na lewe skrzydło”.”



ale i porządnie odchowany intelektualista czujnie śledzący przekaz medialny Ministerstwa Prawdy i 

dzięki  temu  czujący  mądrość  etapu.  Taki  choćby  intelektualista,  jak  z  redakcji  „Tygodnika 

Powszechnego”,  która  uroczyście  i  gremialnie  dziękowała  „państwu  rosyjskiemu”  (jako  „Мы, 

граждане Польши” ) „z całego serca za dobro, które od was doświadczamy w tych dniach” („Мы 

от всего сердца благодарны вам за добро оказанное нам в эти дни”) oraz apelowała, jakżeby 

inaczej, o pojednanie:



Można było jedynie  ubolewać,  że te  serdeczne podziękowania i  wzruszające  apele,  na szczęście 

wyrażone  w  międzynarodowym,  doskonale  znanym  „гражданoм Польши” jazyku 

(http://freeyourmind.salon24.pl/218370,rosyjski-jezykiem-urzedowym-w-polsce)  i  wsparte 

odwołaniem się do bł. Jana Pawła II („Мы — граждане польского государства, но в то же  

время духовные дети Папы-поляка Иоанна Павла II” ),  opublikowano dopiero 12 kwietnia 

2010,  a  nie  już  10-go  zaraz  po  Zdarzeniu.  Na pewno miałyby  one  jeszcze  szerszy  oddźwięk  w 

radzieckich  środkach  przekazu.  Miejmy  jednak  nadzieję,  że  ta  tradycja  publikowania  w  nowej 

mowie wejdzie na trwale do kulturowych zdobyczy nowoczesnego, XXI-wiecznego, tak zasłużonego 

dla  lewicy  laickiej  i  nielaickiej,  krakowskiego tygodnika,  zwłaszcza że  akcja  została  doceniona i 

odnotowana  w  dokumentalnym  filmie  „Syndrom katyński” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html), kończącym się nie tylko 

(sformułowanymi  we  właściwym  jazyku)  wypowiedziami  A.  Kwaśniewskiego  i  Jaruzela,  ale  też 

deklaracjami geopolitycznymi gajowego oraz fragmentami planowanej na uroczystości katyńskie 

mowy nieżyjącego Prezydenta L. Kaczyńskiego, którego słowa zawarte w tymże niewygłoszonym 

przemówieniu katyńskim przypominano tym wszystkim paranoikom, co po „wypadku lotniczym w 

Smoleńsku” nie chcą żadnego pojednania z braćmi Moskalami.

A  propos  tego  właśnie  wypadku,  bo  nieco  odbiegliśmy  od  tematu  –  radzieccy  eksperci 

właściwie zbyt wiele do badania i rekonstruowania9 nie mieli (z tego też powodu tak mało 

9  Dokonano z pewnością bezprecedensowej, jeśli chodzi o badanie katastrof lotniczych, rekonstrukcji wraku. Jak informował potem  
raport komisji Burdenki 2:  „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  (rysunek  37),  rozkładanie  
oprzyrządowania  pilotażowego  i  radioelektronicznego  według  systemów,  rozkładanie  elementów  systemu  sterowania  
samolotem. W wyniku ułożenia elementów konstrukcji samolotu w rzeczywistym obrysie stwierdzono, że: ·  Samolot rozpadł się  
na wiele fragmentów w wyniku zderzenia z drzewami i ziemią; · Największymi fragmentami są: lewa i prawa część centropłata z  
nasadami domontowalnej części skrzydła i z głównymi goleniami podwozia, ogonowa część kadłuba z silnikiem nr 2, 1 - szy i 3 -  
ci  silnik lotniczy D-30KU-154,  fragmenty przedniej  i  środkowej  części  kadłuba,  lewa i  prawa demontowalna część  skrzydła,  
statecznik pionowy z fragmentami owiewki, lewą  i prawą  konsolą  statecznika poziomego” (s. 105). Resztę załatwiło radzieckie 
„modelowanie matematyczne” (odwołujące się do modelu matematycznego wykorzystywanego w ruskich symulatorach lotów (s. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html
http://freeyourmind.salon24.pl/218370,rosyjski-jezykiem-urzedowym-w-polsce


do  badania  pozostało  dla  ekspertów  z  „bliskiej  zagranicy”,  tj.  znad  Wisły,  gdy  ci  nadludzkim 

wysiłkiem  woli  w  końcu  dotarli  na  „miejsce  Zdarzenia”).  To  takie  badawcze  szczęście  w 

nieszczęściu.  Jak  się  bowiem  okazało,  nim  przystąpiono  do  jakichkolwiek  pomiarów  czy 

sporządzania ekspertyz,  piloci  nie słuchali  poleceń wieży,  nie przejęli  się  mgłą,  wyglądali  ziemi 

wzrokiem, ignorując wskazania przyrządów, „nie kwitowali”,  czyli  nie  potwierdzali  kontrolerom 

wysokości i innych parametrów, cztery razy podchodzili do lądowania, gubili paliwo etc. – słowem, 

lądowali  na  pałę10,  a  nie  tylko  na  polanę.  Dziwował  się  temu  wszystkiemu,  jak  pamiętamy, 

znakomity  pilot  myśliwców  oraz  główny  energetyk  lotniska  A.  Koronczik 

(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,7760745,Piloci_zdecydowali__Ladujemy.htm, 

który  chodził  między  pocharatanymi  drzewami,  chodził,  chodził  i  tylko  głową  kręcił  (warto  to 

obejrzeć  na  „Syndromie katyńskim”,  choć  podobną  komedię  można  też  znaleźć  na  filmie 

„10.04.10”11). „Prezydent Łukaszenka” natomiast dość szybko wiedział (a przynajmniej rozgłaszał 

na  konferencji  prasowej),  że  zawinił  po  prostu  Prezydent  Kaczyński 

(http://www.fakt.pl/lukaszenka-jatrzy-Kaczynski-winny-katastrofy,artykuly,69387,1.html)12.  Z 

pewnością  ten  ostatni  zawinił  tym,  że  w  ogóle  zdecydował  się  wybrać  tamtego  ranka  drogą 

powietrzną na uroczystości katyńskie, ale nie on jeden był winien wypadku, bo przecież także tępi  

piloci,  którzy  Prezydentowi i  innym zwierzchnikom nie  umieli  się  sprzeciwić,  i  polecieli  z  nimi 

(http://wyborcza.pl/1,75478,9169106,Awantura_przed_Smolenskiem_.html).   

Radzieccy badacze połączyli  zatem oba wątki  – winy pilotów i  winy zwierzchników pilotów,  od 

106)), precyzyjne „wykresy” oraz komputerowe „wizualizacje”. Dodajmy, że w „Uwagach” (s. 61) nieśmiało utyskiwano: „Jedynym 
zastrzeżeniem ze strony polskiej jest brak uczestnictwa akredytowanego lub jego doradców w analizie lotu metodą modelowania  
matematycznego. Prawo do takiego uczestnictwa zapewnia punkt 5.25 Załącznika 13”.
Warto  jednak  wspomnieć  przy  tej  okazji,  że  Ruscy  zrazu,  tj.  kilka  dni  „po  katastrofie”  (http://www.fakt.pl/Krew-byla-pod-
wrakiem-,artykuly,69204,1.html)  opowiadali,  że  zrekonstruują  wrak...  w  hangarze:  „Wszystkie  kawałki  rozbitej  maszyny  będę  
złożone w hangarze w Smoleńsku, gdzie specjaliści ułożą z nich zarys samolotu. – Przewiezienie do Moskwy takich olbrzymich  
części byłoby praktycznie niemożliwe – tłumaczy Andriej Iwsiejenkow, rzecznik gubernatora okręgu smoleńskiego. W hangarze  
specjaliści  zaczną badać każdą śrubkę i  najmniejszy nawet kawałek przewodu, by ustalić,  czy przyczyną katastrofy nie była  
jednak usterka techniczna. Już wiadomo, że badaniami technicznymi zajmie się specjalna komisja złożona z polskich i rosyjskich  
śledczych i techników. Jej prace na miejscu wypadku prawdopodobnie potrwają przynajmniej dwa tygodnie ”. 
Łza się w oku kręci, ale takie są ruskie bajki właśnie.

10  Na s. 169 raportu komisji Burdenki 2 badacze radzieccy piszą wprost  „załoga wykazała się  słabą  znajomość  techniki”.  Por. też 
choćby  http://www.rp.pl/artykul/488344.html,  gdzie  P.  Reszka  i  L.  Majewski  (co  nie  powinno  być  tym  żurnalistom  nigdy, 
podkreślam,  nigdy  zapomniane)  piszą:  „Ujawniono  zapisy  czarnej  skrzynki.  Piloci  świadomie  lądowali  przy  fatalnej 
pogodzie. (...) Zapisy są niekompletne, w wielu miejscach nie rozszyfrowano fraz i autorów wypowiedzi. Jest jednak pewne,  
że  załoga  zdawała  sobie  sprawę  z  fatalnych  warunków  na  lotnisku.  Uprzedzał  ich  o  tym  rosyjski  kontroler  na  
kwadrans przed wypadkiem, mówiąc:  "Warunków do lądowania nie  ma". Poinformował,  że widoczność wynosi  ledwie 400  
metrów. Ostrzegał też polski lotnik z jaka40, który wylądował wcześniej. Na cztery minuty przed katastrofą podawał kolegom, że  
widoczność  spadła  do  200  metrów.  Minimum,  by  lądować,  wynosiło  1000.  Mimo  to  kapitan  Arkadiusz  Protasiuk 
kontynuował podejście, a rosyjski kontroler nie zgłaszał zastrzeżeń.” Kwestia listy ludzi mediów, którzy aktywnie włączyli się w 
szerzenie kłamstwa smoleńskiego, to rzecz na osobne opracowanie, ale w blogosferze kompletuje się imiona i nazwiska takich osób,  
które kiedyś powinny utracić prawa do uprawiania zawodu dziennikarza w wolnej Polsce.  Podobnie „opcję zerową” w służbach  
mundurowych i cywilnych trzeba będzie przeprowadzić na zasadzie: kto starał się dążyć do ujawnienia prawdy o zamachu, a kto  
osłaniał zamach i samych zamachowców. Por. też http://www.rp.pl/artykul/61991,559911-Katastrofa-wedlug---instrukcji.html 

11 Por. „10.04.10” od 46'. Tu Koronczik ubrany jest w galowy mundur, bo występuje przed kamerą polskiej telewizji. Występ ten zaś jest 
niedługo po tym,  jak  Koronczik,  wysiadłszy  z  auta,  obsztorcowuje  ruskich  milicjantów,  że  czepiają  się  polskich  dziennikarzy  i  
zakazują  robienia  zdjęć.  Ruscy  funkcjonariusze  lubują  się  w odgrywaniu  takich  spektakli,  wszak  od dwóch wieków już  żyją  w 
potiomkinowskiej rzeczywistości.

12  Łukaszenka dodawał  jeszcze:  „Dla mnie i  takich jak ja,  to bardzo ważna lekcja.  My prezydenci powinniśmy pamiętać,  że w  
samolocie znajduje się jeszcze 100 osób, które mają rodziny.  Z techniką było wszystko w porządku. Niewłaściwa była  
decyzja głównego człowieka.”  Można by spytać, skąd białoruski satrapa wiedział, iż z techniką „było wszystko w porządku”, 
tylko decyzja Prezydenta była niewłaściwa? I jaką naprawdę decyzję miał Łukaszenka na myśli? Czyżby bowiem był wtajemniczony w 
jakiś proces decyzyjny związany z polską delegacją 10 Kwietnia?: „Prezydent pyta, czy możliwe jest lądowanie i ostatnie słowo i tak 
należy do niego, a pilot musi się podporządkować”.   I wcześniej:  „Wiadomo kto za to odpowiada. Winny czy niewinny, ty jesteś  
pierwszą osobą i ty za to odpowiadasz. I dlatego mówienie, że winę ponoszą piloci, że oni zadecydowali o lądowaniu  
jest niewłaściwe.”  O jakie, o które miejsce lądowania mogło chodzić Łukaszence? O Witebsk? 
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początku bowiem jasne dla Moskwy i Warszawy (dwóch bratnich stolic) było, że nie zawiniła ruska 

technika,  nie zawiniła ruska infrastruktura,  nie zawiniły ruskie szympansy i  nie zawiniła nawet 

ruska  flora  ani  tym  bardziej  fauna.  Załoga,  lecąc  do  Smoleńska  powinna  była  przecież  znać 

ukształtowanie  terenu,  mieć  aktualną  prognozę  pogody,  wiedzieć,  jak  odczytywać  przyrządy, 

posiadać jakąś znajomość ruskiego, nie spieszyć się po głupiemu itd., a poza tym wiedzieć, jak się 

ląduje  na  ruskich  wojskowych  lotniskach  -  nie  zaś  zgrywać  gierojów,  co  zwykle  prowadzi  do 

nieszczęścia. Co nagle to po diable, mówi zresztą przysłowie. W rezultacie badania znakomitych 

i zasłużonych13 radzieckich badaczy,  którzy przecież z  sercem na dłoni  i  odrywając się  od 

innych  odpowiedzialnych  zajęć,  przybyli  na  siewiernieńskie  pobojowisko,  by  ustalić  przyczyny 

wypadku, chcąc nie chcąc, musiały się przesunąć do obszaru psychologii lotniczej, czyli 

do  analizy  czegoś,  co  się  fachowo  po  angielsku  nazywa  человеческий  фактор14. 

Polegało to na rekonstruowaniu nie tyle tego, co się działo z samym statkiem powietrznym, lecz  

tego, co zachodziło w umysłach pilotów, że nie wiedzieli oni jak pilotować. Oczywiście, 

ważne były odczyty rejestratorów, 

ale znano ich zawartość jeszcze przed otworzeniem15.  Ważne były też  inne przyrządy, lecz i  tak 

13  Ci zasłużeni są wymienieni na s. 107 raportu komisji Burdenki 2: „zasłużony pilot-oblatywacz Rosji, pilot doświadczalny LII  
im M.M. Gromowa; -  zasłużony pilot wojskowy ZSRR, głównodowodzący Sił Powietrznych w okresie 7 lat, który latał na  
ponad 20 typach statków powietrznych, włącznie z Tu-104B, Tu-22M2, Tu-160; - pilot - instruktor linii lotniczych „Azerbejdżan 
chawo jołłary”, posiadający ogólny nalot ponad 19500 godzin na samolotach, w tym na Tu-154 ponad 14000 godzin, posiadaj ący 
dopuszczenie do lotów szczególnie ważnych; - pilot instruktor LMO UTC NAK „Uzbekistan chawo jułłari”, posiadający ogólny 
nalot ponad 10000 godzin, w tym na Tu-154 ponad 8000 godzin; -  zasłużony działacz nauki,  doktor nauk medycznych,  
profesor psychologii, członek akademii RAO i międzynarodowej akademii nauk”. 
Ponadto  na  s.  133  możemy  uzyskać  dodatkową  informację,  że  poszczególne  zagadnienia  dotyczące  stanu  „nerwowo-
psychologicznego”  dowódcy załogi  badała:  „Grupa ekspertów składająca  się  z  doktorów habilitowanych oraz  doktorów nauk  
medycznych i psychologii, psychologów lotniczych i pilotów”. W tak znamienitym gronie mogły się począć niedoścignione dzieła nie 
tylko radzieckiej, ale po prostu ludzkiej myśli.

14  Jemu także poświęcił trochę miejsca najwybitniejszy radziecki badacz drzew smoleńskich doc. S. Amielin (o którym jeszcze będzie 
mowa,  rzecz  jasna),  który  na  swym  międzynarodowym  blogu  (jest  jego  wersja  ruska,  polska,  niemiecka 
(http://smolensk.ws/blog/184.html oraz  angielska  http://smolensk.ws/blog/187.html,  tak  pracowity  jest  bowiem  smoleński 
fotoamator))  zacytował  obszerne  fragmenty  radzieckiego  podręcznika,  a  ściśle  rozdział  (http://smolensk.ws/blog/225.html): 
„ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАХОДА  НА  ПОСАДКУ  В  РАЗЛИЧНЫХ  РЕЖИМАХ  
УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ”. Por. też http://smolensk.ws/blog/170.html 

15  „...na blisko 10 min przed lądowaniem, wieża kontrolna poinformowała załogę, że w Smoleńsku jest gęsta mgła. Zasugerowano,  
by lecieli na lotnisko zapasowe w Mińsku ewentualnie w Moskwie. - Piloci byli chętni do lądowania, co kilka razy powtarzali  
przez radio. Spekulacje, że ktoś ich mógł do tego zmuszać, wydają mi się pozbawione podstaw - mówi pracownik lotniska, który  
zna  treść  rozmów  załogi  z  wieżą.”  (tekst  z  12  kwietnia  2010) 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,7760745,Piloci_zdecydowali__Ladujemy.html „Prezydencki  samolot  trzy razy 
okrążył  lotnisko,  ale  zdaniem specjalistów to też  nic nadzwyczajnego.  -  Piloci  w ten sposób zapoznają  się  z  topografią albo  
wyznaczają  sobie  właściwy  kurs,  który  zapisują  w pamięci  autopilota  -  mówi  Korocznin.  Pomaga  im potem naprowadzać  
maszynę na pas, której lot korygują ręcznie.”
Rysowały  się  też  pewne  problemy  z  rejestratorami,  jak  donosiła  nazajutrz  po  zamachu  „Czerska  Prawda” 
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7757743,Sledczy_badaja__czarne_skrzynki__samolotu__Moga_byc.html): 
„Eksperci ustalili, że taśma z zapisem parametrów lotów przemieściła się wewnątrz "czarnej skrzynki", "najprawdopodobniej z  

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7757743,Sledczy_badaja__czarne_skrzynki__samolotu__Moga_byc.html
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wiedziano, co na nich jest zapisane. Poza tym części oprzyrządowania nie udało się znaleźć, takiego 

bowiem  bigosu  narobili  polscy  piloci  w  Smoleńsku  nie  umiejąc  porządnie  wylądować,  czemu 

zresztą dziwiło się szczerze wielu pilotów radzieckich czy to z neo-ZSSR, czy z Polskiej SSR. Na  

szczęście sporo było śladów na drzewach, po nich bowiem można było odtworzyć kolejne etapy 

Zdarzenia, które, co naturalne w takich sytuacjach, nasuwało pewne analogie z innymi wypadkami 

lotniczymi w neo-ZSSR:   

ale nie należało tych analogii rysować grubymi kreskami, ponieważ w przypadku katastrofy Tu-204 

w okolicach  Domodiedowa  nie  tylko  chodziło  o  inny  typ  tupolewa,  ale  też  o  zwykłe  awaryjne 

lądowanie w lesie  (http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj)

powodu wstrząsu" - poinformował komitet w komunikacie.  Nie sprecyzował, czy rejestrator został uszkodzony”  - czas jednak 
pokazał, że te trudności dość szybko zostały zażegnane (http://freeyourmind.salon24.pl/340982,dziwne-szpule-4). No ale po prostu 
dmuchano na zimne.

http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj
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zaś w przypadku smoleńskiego Siewiernego chodziło „lądowanie w położeniu plecowym”, tak jak to 

pokazywał  przykładowo  ten  leśny  dziadek 

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

Czy też, jak to bardziej naocznie przedstawi wnet wirtuoz dendrologii, doc. S. Amielin, o którym 

jeszcze będzie mowa:

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


Wprawdzie historia katastrof lotniczych zna przypadki „lądowania w położeniu plecowym”, które 

nie  kończyły  się  ani  totalną  destrukcją  samolotu,  ani  śmiercią  wszystkich  pasażerów 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/trzy-katastrofy.html),  zaś  grudzień  2011 

przyniósł  nawet  przypadek  takiej  dramatycznie  wyglądającej  katastrofy  w  Kirgistanie,  podczas 

której  samolot  nawet  stracił  skrzydło  (http://www.fakt.pl/Katastrofa-tupolewa-w-

Kirgistanie,artykuly,141152,1.html), zapalił się, ale nikt z pasażerów i załogi nie zginął

nie  od dziś  jednak wiemy od radzieckich ekspertów (także tych nadwiślańskich),  że  wypadków 

lotniczych  nie  należy  ze  sobą  porównywać,  gdyż  są  nieporównywalne.  Na  tej  właśnie  zasadzie  

rozwija się radziecka nauka, iż się niczego z niczym nie porównuje, dzięki temu myśl radziecka 

zaszła najdalej  ze wszelkich myśli  badawczych i  jest w stanie odtworzyć to,  czego nie tylko nie  

istnieją  żadne dowody,  ale  i  co  w ogóle  nie  zaistniało.  W języku średniowiecza nazwano by to 

creatio  ex  nihilo  –  w języku nowoczesnej  radzieckiej  nauki:  uwzględnienie  czynnika ludzkiego, 

który  czasami  może  mieć  charakter  destruktywny (vide  polscy  piloci  nieumiejący  lądować),  a 

czasami  konstruktywno-kreatywny (radzieccy  badacze dokonujący badań).  W języku niniejszej 

publikacji  można  by  działanie  tego  konstruktywno-kreatywnego  czynnika  nazwać 

zagospodarowywaniem  pierwszego  sztucznego  satelity,  ruskiego  księżyca, 

wyniesionego na orbitę okołoziemską przez radzieckie siły powietrzne i kosmiczne . 

To  zagospodarowywanie  polega  na  zbudowaniu  (wokół  nieistniejącego  Zdarzenia)  całej 

skomplikowanej,  wielopoziomowej,  księżycowej  bazy,  w  której  krzątają  się  miesiącami  ludzie  i 

przeprowadzają coraz ciekawsze prace badawcze, eksperymentalne, pomiarowe etc., jak to zwykle 

w takich bazach bywa.

http://www.fakt.pl/Katastrofa-tupolewa-w-Kirgistanie,artykuly,141152,1.html
http://www.fakt.pl/Katastrofa-tupolewa-w-Kirgistanie,artykuly,141152,1.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/trzy-katastrofy.html


(http://fymreport.polis2008.pl/?p=6197)

Niezastąpione  okazały  się  właśnie  konstruktywno-kreatywne  wizualizacje (jak  ta  przywołana 

wyżej)  pozwalające  unaocznić  specyfikę  arcyboleśnie  prostej  „katastrofy  smoleńskiej” 16.  Nie 

wszystko  bowiem  udało  się  10-go  Kwietnia  udokumentować,  sfilmować  czy  sfotografować  ze 

względu na błyskawiczny, a zarazem katastrofalny, przebieg elementów Zdarzenia. Jak to zwykle 

przy wypadkach lotniczych bywa,  wiele rzeczy po prostu uległo zniszczeniu.  Nie tylko w 

samolocie, który „miał wypadek”, ale także w tzw. wieży kontroli lotów17 (której pracownicy mieli 

16 Wizualizacji dokonywano też za pomocą mapek i wykresów. Por.  krytyczne analizy J.  Rachowskiego wykazujące manipulowanie 
danymi  zarówno  w  raporcie  komisji  Burdenki  2,  jak  i  w  (powielającej  ruskie  „ustalenia”,  dokumentacji  millerowców):  
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/09/trudne-do-wytumaczenia-anomalie-w.html, 
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/08/raporty-koncowe-mak-i-min-millera.html, 
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/08/trasa-tu-154-odtworzona-komputerowo-na.html, 
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/10/anomalie-w-raportach-mak-i-komisji-j.html, 
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/10/anomalie-w-raportach-mak-i-komisji-j_24.html,
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/08/trasa-tu-154-za-punktem-askil-z-korekta.html. 
Swoją  drogą,  wizualizacje  stały  się  jakąś  plagą  instytucji  zajmujących  się  ustalaniem  „przyczyn  katastrofy”  (nie  stroniła  od 
wizualizacji  ani  „komisja  Millera”,  ani  Zespół).  Tymczasem wizualizacje  oddziałują  tylko  na  wyobraźnię  odbiorców  (pomijając 
imaginację samych twórców wizualizacji) i o ile pozwalają bez wątpienia na to, by pewne rzeczy sobie odbiorcy unaocznili, o tyle  
niekoniecznie odtwarzają to, co rzeczywiście zaszło. To, że coś daje się komputerowo czy matematycznie wymodelować wcale nie  
implikuje  tego,  iż  taki  był  przebieg  jakiegoś  zdarzenia  –  do  zwizualizowania  takiego  przebiegu  trzeba  mieć  najpierw  pewne,  
zweryfikowane, faktualne dane. To jest elementarz jakichkolwiek badań naukowych. Biorąc dane z czapki można wymodelować  
wszystko, co dusza zapragnie, czego najlepszym dowodem są „prace rekonstrukcyjne” doc. S. Amielina (a w każdym razie sygnowane 
takim nazwiskiem, bo w ruskiej rzeczywistości nawet tego nie możemy być pewni, czy sam Amielin stoi za swoimi „badaniami”).

17 Jak donosił potem raport komisji Burdenki 2: „Zgodnie z Protokołem sprawdzenia lotniska z 27 marca 2010 roku stan techniczny  
błony fotograficznej dla PAU-476M nie spełniał wymagań normatywnych. W etacie JW 06755 sekcje obiektywnej kontroli i foto -  
laboratorium  nie  zostały  przewidziane.  W  takiej  sytuacji,  10  kwietnia  przystawki  fotograficzne  nie  były  wykorzystywane.  
Podczas odtwarzania danych z kasety wideo stwierdzono brak nagrań. 10 kwietnia w czasie przygotowania do lotów  
sprawdzono  tylko  gotowość  magnetowidu  do  pracy,  bez  oceny  jakości  zapisu.  Analiza  wykazała,  brak  wideo  zapisu  z  
powodu skręcenia (zwarcia) przewodów pomiędzy kamerą  a magnetowidem. Po zaizolowaniu przewodów można 
było nagrywać” (s. 82). Pocieszająca więc wiadomość na koniec. 
Por. też wywiad z W. Targalskim: „- Co się stało z nagraniem obrazu radiolokatora RSP? - Dla mnie to było od początku  
zastanawiające. Najpierw nam powiedziano, że to jest zabezpieczone, a później powiedziano, że coś tam się stało. Nie bardzo chce  
mi się w to wierzyć. Jestem sceptyczny. - Dlaczego Pan jest sceptyczny? - [śmiech] -  Przecież  była  taka  dobra 
współpraca z Rosjanami, ba, bezprecedensowa. - Do pewnego czasu. Odniosłem wrażenie, że kiedy pracowaliśmy w MAK  
przy rejestratorach, to nie było jakichś animozji. Może tak było w Smoleńsku. Kiedy oni powiedzieli, że nie ma tego nagrania,  
kiedy to zostało wyartykułowane, to było już dwuznaczne. Jak to jest? Nie ma bardzo ważnego dowodu. Może rzeczywiście tak  
było. A może nie. - Na czym Pan opiera swój brak zaufania? - Mogłoby się okazać, że ten kontroler nie do końca wszystko  
widział  na  tym  radarze.  Nie  chcę  dywagować.  Nikogo  z  Polski  nie  dopuszczono  do  tego  radiolokatora”  
(http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt). Por.  też  na  temat  radzieckich  ekspertów 
http://freeyourmind.salon24.pl/337462,jednym-glosem. 
Jak jednak mówił na konferencji prasowej 16 stycznia 2012 prokurator generalny A. Seremet po powrocie z uroczystości związanych  
z  obchodami  290-lecia  ruskiej  prokuratury  (http://www.polskatimes.pl/artykul/493540,seremet-u-miedwiediewa-obchody-290-

http://www.polskatimes.pl/artykul/493540,seremet-u-miedwiediewa-obchody-290-lecia-prokuratury,id,t.html
http://freeyourmind.salon24.pl/337462,jednym-glosem
http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/08/trasa-tu-154-za-punktem-askil-z-korekta.html
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/10/anomalie-w-raportach-mak-i-komisji-j_24.html
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/10/anomalie-w-raportach-mak-i-komisji-j.html
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/08/trasa-tu-154-odtworzona-komputerowo-na.html
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/08/raporty-koncowe-mak-i-min-millera.html
http://suwerennosc.blogspot.com/2011/09/trudne-do-wytumaczenia-anomalie-w.html
http://fymreport.polis2008.pl/?p=6197


wprawdzie za zadanie bezpiecznie sprowadzić statek powietrzny na ziemię, lecz przecież nie mogli 

pilotować za pilotów, co nie wiedzieli jak się pilotuje), no i także na lotnisku, z którego „prezydencki 

tupolew”  wyleciał.  Sporo  też  zniszczyło  się,  jeśli  chodzi  o  dokumentację  wojskową  związaną  z 

„prezydenckim tupolewem”18 – nawet tę, która nie leciała z załogą19. 

Na szczęście – to już zasługa badań nadwiślańskich radzieckich badaczy – wiele udało się odzyskać 

na  podstawie  ustnych  oświadczeń  różnych  pracowników  (a  to  ochrony,  a  to  samego  pułku 

lotnictwa, a to jeszcze kogoś) lub też cudownie po wielu miesiącach odnalezionej  dokumentacji  

pisemnej. Z pewnością do największych takich bibliofilskich odkryć „komisji Millera”, która nad 

Wisłą  kontynuowała  prekursorskie  badania  psychologiczno-lotnicze  specjalistów  moskiewskich 

dotyczące  „tunelowania  poznawczego”,  należało  odnalezienie  „notatki”  dotyczącej  przeróbki  3. 

salonki „prezydenckiego tupolewa”, o której to przeróbce swego czasu ta sama komisja, a z nią i 

prokuratura  wojskowa,  niczego  nie  wiedziały,  formułując  wspólnie  tzw.  Uwagi 

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

lecia-prokuratury,id,t.html) (por. tekst Starego Wiarusa  http://wtemaciemaci.salon24.pl/380279,jubileusz) – ponoć jakieś zapisy 
wideo z wieży szympansów mają się mimo wszystko odnaleźć po latach (tzn. się odnalazły)  i  nawet zostać przekazane polskiej  
prokuraturze. Nic zatem w ruskiej przyrodzie nie ginie. 
Fragment komentarza Starego Wiarusa dot. wyprawy Seremeta: „Dlaczego polski prokurator generalny udaje się na jubileusz 290-
lecia prokuratury rosyjskiej, czyli na obchody jej osiągnięć od 1722 roku? Ten okres obejmuje całość zaborów Polski. Obejmuje  
zatem wszystkie sukcesy rosyjskich prokuratorów cywilnych i wojskowych żądających skazywania patriotów polskich na śmierć,  
katorgę i zeslanie przez imperialne sądy. Obejmuje także krwawe stalinowskie procesy pokazowe, w których oskarżał Andriej  
Januariewicz Wyszyński, Polak z pochodzenia, wychowany w polskiej katolickiej rodzinie w Odessie i Baku.  Polski prokurator 
generalny udaje się do Moskwy dla uczczenia pamięci i dziedzictwa oskarżycieli Waleriana Łukasinskiego i Romualda Traugutta?  
Dla uczczenia tradycji profesjonalizmu rosyjskich prokuratorów żądających kary śmierci dla Polaków w procesach nakazanych  
przez oslawionego "wieszatiela", Michaiła Murawjowa, generał-gubernatora Litwy podczas tłumienia Powstania Styczniowego?”

18 „Nie zachował się fragment „Książki obsługi statku powietrznego Nr 101 90A837”, zawierający podpisy starszego technika klucza  
O w „Raporcie  technicznym z  lotu.  Parametry”,  na str.  20/109, w części  VI „Potwierdzenie  wykonania obsługi  technicznej  i  
nadzór”, w kolumnach „Nadzór”, „Podpis”, w rubrykach „Elektro” i „Przyrządy” (we wszystkich rubrykach w kolumnach „Nadzór”  
„Nazwisko” zachowały się jedynie początkowe litery jego nazwiska). Starszy podoficer obsługi samolotu URE nr 1 potwierdził  
wykonanie czynności obsługowych w „Książce obsługi statku powietrznego Nr 101 90A837”. Nie zachował się fragment „Książki  
obsługi statku powietrznego Nr 101 90A837”, zawierający podpis starszego technika samolotu URE nr 1 w „Raporcie technicznym  
z lotu. Parametry” wykonanym w dniu 10.04.2010 r., na str. 20/109, w części VI „Potwierdzenie wykonania obsługi technicznej i  
nadzór”, w kolumnach „Nadzór”, „Podpis”, w rubryce „Radio” (w rubryce w kolumnach „Nadzór” „Nazwisko” zachował się jedynie  
zapis jego nazwiska). (...) Około godz. 03.30 starszy technik klucza PiS potwierdził w „Książce obsługi statku powietrznego Nr 101  
90A837” wykonanie wszystkich prac  w specjalności płatowiec i silnik. Ustalono to na podstawie  oświadczenia,  ponieważ  ten 
fragment  „Książki  obsługi  statku  powietrznego Nr 101  90A837”  uległ  uszkodzeniu w katastrofie  samolotu.  Nie  zachował się  
fragment  „Książki  obsługi  statku  powietrznego Nr 101  90A837”,  z  podpisem starszego technika  klucza  PiS  potwierdzającym 
zakończenie prac obsługowych we wszystkich specjalnościach. Samolot dopuścił do lotu starszy technik klucza PiS o godz. 03.40  
(zgodnie  z  jego  oświadczeniem),  dokonując  stosownego  wpisu  w  „Książce  obsługi  statku  powietrznego  Nr  101  90A837”.  W  
„Książce obsługi statku powietrznego Nr 101 90A837” w „Raporcie technicznym z lotu.  Parametry”, na str. 20/109, w części I  
„Dane  ogólne.  Dopuszczenie  i  przyjęcie  samolotu”,  w  kolumnie  „Przyjęcie  statku  powietrznego  przez  pilota”,  w  rubryce 
„Nazwisko” wpisu  nazwiska dowódcy statku powietrznego  dokonał  prawdopodobnie  starszy technik  obsługi  pokładowej  Tu-
154M,  natomiast  brakuje  podpisu  dowódcy  statku  powietrznego.” (http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-
TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf, s. 11-12).

19  Por.  http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf s.  18-19,  gdzie  dokładnie 
opisywana jest  skala fałszowania dokumentacji,  poczynając  od usuwania czegoś korektorem,  nadpisywania  na nowo,  zaklejania 
wpisów, naklejania nowych, poprzez nieodnotowywanie niesprawności samolotu i wykonywania rozmaitych czynności, na ręcznym 
poprawianiu wpisów i nieprawidłowych obliczeniach kończąc.
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Przykład ten świadczył, iż nie myli się Pismo, powiadając: szukajcie, a znajdziecie. Wiele rzeczy w 

ten sposób się odnajdywało i to niejednokrotnie na oczach przybywających na „miejsce wypadku” 

świadków.  Dajmy  na  to  J.  Bahr,  jak  już  to  mieliśmy  okazję  prześledzić,  gdy  była  mowa  o 

lunatykowaniu,  widział  rumowisko  ze  szczątkami  na  wysokość  ca.  1,5  metra  (jak  po  trzęsieniu 

ziemi),  a  ze  zdumieniem  potem  w  telewizji  oglądał  „odwrócone  koła”  i  „kadłub” 

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

Wierzchowski widział „odwrócone koła”, ogon i „złomowisko” (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 133-

134;  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/woko-zeznan-wierzchowskiego.html), 

zaś przybyły  z  borowcami później  (ok.  9.30) J.  Sasin miał już widzieć (sejmowe przesłuchanie 

1h20')  oprócz  „centropłata  z  kołami”,  ogon,  „takie  długie  fragmenty  blach  z  oknami”20, 

zapewne te na zdjęciu poniżej (Sasin w innym miejscu - 1h47' - powie: „kadłub pognieciony – rząd 

okien”,  podkreśli  jednak,  że  kokpitu21 nie  widział).  Mogły  te  rozbieżności  być  wynikiem  braku 

20  Przesłuchanie  sejmowe  „najwyższego rangą  ocalałego  z  katastrofy”  przynosi  wiele  niespodzianek,  jeśli  chodzi  o  opis  wyglądu 
pobojowiska (sam J. Sasin tego określenia zresztą parokrotnie używa, choć też posługuje się frazą „miejsce katastrofy”, rzecz jasna),  
ponieważ  prezydencki  minister  dość  już  chłodnym  okiem  (w  przeciwieństwie  do  M.  Wierzchowskiego)  dokonuje  oglądu 
siewiernieńskiej polany. Rzuca mu się w oczy kilka zaskakujących cech charakterystycznych schematu rozkładu szczątków, na które 
to cechy w kontekście badań radzieckich ekspertów teraz warto zwrócić uwagę.
1.  Wrak wygląda tak, jakby samolot  spadł  pionowo w dół,  nie  zaś,  jakby pod jakimś kątem leciał  w kierunku 
polany.
2.  (1h49')  „Idąc  do  tej  drogi (chodzi  o  ul.  Kutuzowa  –  przyp.  F.Y.M.)  też nie widziałem żadnych fragmentów tego  
samolotu, więc nie było tak, że te części były rozsypane na jakiejś dużej przestrzeni.  Wszystko było skupione w 
jednym miejscu, tak jakby samolot uderzył w tym miejscu i w tym miejscu pozostał.”  To wyjaśniałoby brak filmowego zapisu S. 
Wiśniewskiego od ul. Kutuzowa do „miejsca wypadku” - po prostu po drodze nie było szczątków.
3. (1h50') „Osobiście nie widziałem tam żadnej nierówności terenu (...) droga, na której stał samochód ambsadora, ona  
była na takiej grobli trochę, na takim podwyższeniu – natomiast sam teren, który zaczynał się od tej drogi i ciągnął do 
lotniska, to był teren płaski (...) (Samolot – przyp. F.Y.M.) musiał spadać w jakiś sposób pionowo w dół. Uderzenie musiało  
nastąpić pionowo w dół. (...)  (Wrak – przyp. F.Y.M.)  był tak jakby w jednym miejscu tak bardzo zniszczony, tak jakby z jakiejś  
dużej wysokości spadł po prostu w to miejsce”.
4.  Zdaniem  Sasina,  brzózki,  które  widoczne  były  w  okolicy,  powinny  były  zostać  ścięte,  jeśli  po  nich  spadałby  
samolot. (1h18') „Dla mnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wtedy, który brałem pod uwagę, była awaria samolotu  
(...)  Ten samolot  się  po prostu  zepsuł  i  się  rozbił  (...)  W żaden sposób nie  przypuszczałem wtedy,  będąc tam na miejscu,  że  
przyczyną katastrofy może być zawadzenie o drzewo, dlatego bo obserwując jakby te drzewa, no to tam jakby no nie było...  
Wydawało mi się, że tego typu drzewka, jakie tam rosły, no to normalnie przez samolot po prostu powinny być skoszone (...) One  
nie mogły stanowić jakiegoś niebezpieczeństwa”.   

21  A  propos  kokpitu  A-Tem  zwrócił  uwagę  w  jednym  ze  swych  komentarzy  (http://freeyourmind.salon24.pl/327510,squawk-
tupolewa#comment_4727294):  „Na  zdjęciu  z  pobojowiska  kolportowanym jako  "cockpit"  widoczne  są  obok  leżącej  w błocie  
kolumny przedniego podwozia kołowego, w obrysie oderwanego fragmentu poszycia kadłuba, dwa reflektory do lądowania.  
Obydwa  schowane.  Transkrypt  zapisu  dźwiękowego  z  kabiny  pilotów  zawiera  informację  o  ich  wysunięciu  i  zapaleniu  

http://freeyourmind.salon24.pl/327510,squawk-tupolewa#comment_4727294
http://freeyourmind.salon24.pl/327510,squawk-tupolewa#comment_4727294
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/woko-zeznan-wierzchowskiego.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/woko-zeznan-bahra.html


spostrzegawczości świadków22.

Analogiczny  proces  odnajdywania  się  tego,  czego  z  początku  jacyś  niezbyt  spostrzegawczy 

świadkowie nie dostrzegali, wystąpił w przypadku ciał pasażerów, o czym zresztą informował sam 

raport komisji Burdenki 2 (jak już wspomnieliśmy niedawno w przypisie), na s. 104: „16.20 na 

miejscu AP  znaleziono  25 ciał”.  Tylko  ciężki  paranoik  smoleński  mógłby  wątpić  w  to,  że 

pozostałych ciał tam nie znaleziono, z tego powodu, że raport komisji Burdenki 2 o tym, jeśli chodzi 

o działania związane z 10-tym Kwietnia i „miejscem katastrofy”, właśnie nie zdążył poinformować.  

(jedna z symulacji „3D” niezmordowanego doc. S. Amielina - niestety, tak jak raport komisji Burdenki 2, nie uwzględniająca tego, że 

„skrzydło tupolewa” uszkodzone zostało od tyłu, na co zwrócił kiedyś uwagę ukraiński bloger vlad-igorev; zdjęcia poniżej)

(reflektorów schowanych w luki kadłubowe nie zapala się z uwagi na wytwarzane ciepło). Coś tu się nie zgadza, bo gaszenia, i  
chowania reflektorów "w trakcie katastrofy" nie stosuje się. Nie ma na to czasu, poza tym - po co chować potrzebne do orientacji  
oświetlenie?  Reflektory  wypuszczono  i  zapalono  co  najmniej  9km  od  pasa.  Patrz:  08:39:17  Szt  Reflektory.  08:39:20  KBC  
Włączone i wypuszczone. 08:39:22 Szt Podwozie. 08:39:22 IP Wypuszczone.” 

22 Do wyjątkowo spostrzegawczych natomiast świadków można zaliczyć komentatora „kmet” z ruskiego forum, który miał zauważyć (12 
kwietnia 2010), że: „Тело одного из пилотов висело на дереве (!!!) до сегодняшнего утра” (Ciało jednego z pilotów wisiało na  
drzewie do dzisiejszego ranka) (http://freeyourmind.salon24.pl/363583,nieznani-smolenscy-swiadkowie). Można tylko żałować, iż 
nie wiecznił tego na zdjęciu.

http://freeyourmind.salon24.pl/363583,nieznani-smolenscy-swiadkowie




Komisja  Burdenki  2  nie  wyjaśniła  też,  co  to  za  hoboczki,  jakby  po  jakichś  łatwopalnych 

substancjach  udało  się  sfilmować  moonwalkerowi  S.  Wiśniewskiemu,  podczas  jego  krótkiego  i  

emocjonującego  pobytu  w  zonie  Koli 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/moonwalker-w-zonie-koli.html)?  Zdjęcia 

poniżej z kadrów moonfilmu zmontował 154:

   (Zdaniem vlada-igoreva to mogły być takie hoboczki, jak powyżej, czyli służące do zadymiania; „bomby dymne” uruchamiane butem).

Zrozumiałe jednak było, że nie wszystko jest możliwe do wyjaśnienia i do wypatrzenia, ponieważ  

zaszła, co tu dużo kryć, lotnicza katastrofa, a więc pewnych rzeczy, jak np. kokpitu samolotu, wielu 

foteli  (http://freeyourmind.salon24.pl/310086,z-punktu-widzenia-strazaka-smolenskiego), 

laptopów, telefonu satelitarnego, a nawet ciał etc., po prostu nie ma, bo być nie może, ale to nie 

znaczy, że zupełnie niczego pośród szczątków nie można już znaleźć, jeśli się dobrze szuka. 

http://freeyourmind.salon24.pl/310086,z-punktu-widzenia-strazaka-smolenskiego
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/moonwalker-w-zonie-koli.html
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Poza  tym,  nie  okłamujmy  się,  inaczej  patrzy  laik  (perspektywa  „oka  żaby”),  a  inaczej  ekspert 

(perspektywa boska), zwłaszcza jeśli laik komplikuje to, co dla eksperta jest arcyboleśnie proste. 

Pewne więc było, iż badaczy radzieckich czeka bardziej  rabota koncepcyjna niż, jak to ujął kiedyś 

niezapomniany szef  „komisji Millera”, jakieś skomplikowane „prace polowe w terenie”, które, jak 

wiemy,  zakończono  w  ciągu  kilku  dni  na  pobojowisku. Nie  miało  większego  sensu  ani 

rekonstruowanie wraku, ani skrupulatne zbieranie szczątków, należało po prostu zrobić porządek 

na „miejscu katastrofy”, w czym pomógł sprzęt stosowany do przenoszenia części wraku.

Z jednej  strony zadanie radzieckich ekspertów było więc łatwe, jak sobie powiedzieliśmy do tej 

pory. Z drugiej strony powinniśmy mieć świadomość, że w niektórych aspektach było niezwykle 

trudne, złożone, wymagające wielkiego badawczego zaangażowania (dlatego też do prac naukowo-

śledczych  wzięto  cream  of  the  cream radzieckich  uczonych).  Oto  bowiem  w  toku  badań 

okazywało się, iż pewne fizyczne wielkości są pozaobliczeniowe, a więc niemierzalne 

i  właściwie  nieustalalne.  Jak  donosił  raport  komisji  Burdenki  2  na  s.  105:  „Na podstawie 

analizy rzeczywistego ułożenia elementów konstrukcji samolotu można wyciągnąć jednoznaczny  

wniosek, że zniszczenie konstrukcji i systemów samolotu  na skutek działania pozaobliczeniowych  

obciążeń powstałych w wyniku zderzenia samolotu z ziemią; oznak powstania pożaru w czasie  

lotu samolotu nie stwierdzono.”

Radzieccy  eksperci  odkryli  więc  w  rejonie  wojskowego  lotniska  smoleńskiego,  na  kilkuarowej 

polance w brzozowym lasku, zjawiska porównywalne z osobliwościami czarnych dziur w 

kosmosie,  w  których  to  (czarnych  dziurach)  dochodzi  do  zaniku  typowych  fizykalnych 

parametrów i pojawiają się wielkości trudne do matematycznego wyznaczenia związane właśnie z 



nadzwyczaj  silnymi  grawitacyjnymi  oddziaływaniami.  Obciążenia  były  pozaobliczeniowe  -  na 

szczęście  działania  tych  obciążeń  były  dla  badaczy  rekonstruowalne23.  Nic  innego  przecież  nie 

mogło  doprowadzić  do  takiego  rozkładu  szczątków  samolotu,  jaki  widzimy  poniżej  na  zdjęciu 

zrobionym ze śmigłowca, jak pozaobliczeniowe obciążenia24.

23  Jakiś paranoik smoleński mógłby dopytywać, a jakże to ustalono nieustalalne obciążenia? Odpowiedź na to pytanie zawiera  
oczywiście raport komisji Burdenki 2. Otóż drogą wnioskowania redukcyjnego, a ściślej, na podstawie... analizy obrażeń, jakich  
doznać miała załoga tupolewa. Nie żartuję, tak dosłownie jest napisane w ruskiej bumadze (s. 99): „Zgodnie z Instrukcją badań 
medycznych  zdarzeń  lotniczych,  analiza  charakteru  obrażeń  traumatycznych,  odniesionych  przez  członków  załogi,  z  
uwzględnieniem właściwości  biomechanicznych tkanek organizmu ludzkiego (np.  kości  nosa  wytrzymują  przeciążenie  do  30  
jednostek, dolna szczęka – do 40 jednostek, kości policzkowe do – 50 jednostek, obszar zębów – do 100 jednostek, obszar czoła –  
do  200  jednostek)  pozwalają  ustalić  przybliżoną  wielkość  przeciążenia  hamującego  w  moment  zderzenia  samolotu  z  
przeszkodami.” 
Akapit wyżej zaś jest dodane: „Sądząc z charakteru obrażeń głowy (wieloodłamowe złamania kości czaszki z rozbryzgami części  
mózgu),  klatki piersiowej i  kręgosłupa  na ciała członków załogi w krótkim odcinku czasu oddziaływało udarowe  
przeciążenie  hamujące rzędu 100 i  więcej  jednostek,  w wyniku czego powstały  informatywne obrażenia  pierwotne,  
pozwalające sądzić o pozycji i możliwych czynnościach roboczych załogi w chwili zderzenia samolotu ziemią.”
Wychodziłoby więc na to, iż radzieccy badacze ustalali „przyczyny katastrofy” na podstawie obrażeń, jakich doznali piloci. (Podobną 
pionierską metodę badawczą zostosuje „komisja Millera”, która „ustali” obecność gen. A. Błasika w kokpicie tupolewa na podstawie 
analizy  „kontekstu  sytuacyjnego”).  Oczywiście  dalej  jest  jeszcze  ciekawiej  –  o  ile  bowiem,  jak  sam raport  komisji  Burdenki  2 
stwierdza, kokpit tupolewa uległ całkowitemu zniszczeniu („nosowa owiewka kadłuba samolotu, oszklenie kabiny załogi, górna  
część kadłuba od wręgi 4-tej do 67A zostały zniszczone całkowicie, rozbite na małe trudno identyfikowalne fragmenty”, s. 105), o 
tyle można było przynajmniej dokładnie stwierdzić, co się działo z dłońmi pilotów i „kończynami dolnymi”: 
„Na tylnej powierzchni lewej dłoni i lewego przedramienia pilota wykryto obrażenia charakterystyczne dla ześlizgiwania się ręki  
z „rogu” wolantu i zderzenia się  jej z tablicą  przyrządów. Pozwala to, twierdzić  o znajdowaniu się  lewej górnej kończyny na 
wolancie z względnie słabym chwytem dłonią „rogu” wolantu, co nie jest typowe dla sytuacji stresowych, realnie zagrażających 
życiu pilota - zwykle ma miejsce odruchowe zaciskanie przez pilotów dłoni na „rogach” wolantu, którym towarzyszą obrażenia 
wewnętrznych części dłoni. Przypuszczalnie taka nietypowość związana jest z dezorientacją przestrzenną pilota, spowodowaną 
nietypowym  położeniem  samolotu  względem powierzchni  ziemi  i  odruchowym przeniesieniem wysiłku  mięśniowego  w  celu  
zachowania odpowiedniej pozycji ciała w fotelu pilota. Na tylnej i wewnętrznej powierzchni prawej dłoni pilota brak jest obrażeń 
typowych  dla  trzymania  w  niej  „rogu”  wolantu  do  chwili  zadziałania  uderzeniowego  przeciążenia  hamowania.  
Najprawdopodobniej,  prawa  ręka  dowódcy  statku  powietrznego  znajdowała  się  na  dźwigniach  sterowania  silnikami,  
rozmieszczonych na centralnym pulpicie sterowania z jego prawej strony, w celu przestawienia ich na zakres startowy. Odnośnie  
położenia dolnych kończyn pilota, to do chwili zderzenia samolotu z powierzchnią ziemi, znajdując się w położeniu odwróconym,  
pilot próbował prawą nogą dosięgnąć do pedału i nacisnąć na niego w celu skontrowania lewego przechylenia, o czym świadczy 
wyraźnie  czytelne  w  wyniku  pośmiertnego  stężenia  (jako  skutek  nadmiernego  wzrostu  napięcia  nerwowo-emocjonalnego)  
wyprężone położenie prawej stopy. A zatem, w wyniku przeprowadzonej analizy medyczno-trasseologicznej można twierdzić, że  
dowódca  statku  powietrznego,  w  chwili  zderzenia  samolotu  z  powierzchnią  ziemi,  znajdował  się  w  lewym  fotelu  pilota  w 
odwróconym (głową  w dół)  położeniu,  przypięty pasami,  utrzymując aktywną  pozycję  roboczą.  W lewej ręce trzymał „róg”  
wolantu,  prawa pozostawała swobodną  i  najprawdopodobniej  znajdowała  się  na  dźwigniach sterowania  silnikami.  Zwraca  
uwagę  całkowicie  wyciągnięta  w  przód  prawa  dolna  kończyna  (ze  stopą  włącznie)  próbująca  nacisnąć  na  prawy  pedał,  
prawdopodobnie w celu skontrowania szybko narastającego przechylenia samolotu w lewo” (s. 99-100).
Gwoli ścisłości dodajmy, że radzieccy badacze znad Wisły, a więc „komisja Millera”, także zajęli się urazami pilotów (pseudoraport  
Millera, s. 69 i n.), choć dalibóg zwłok żadnego z tychże zabitych pilotów nie mieli okazji widzieć. 

24  Z jednej strony moce piekielne o wielkościach pozaobliczeniowych oddziałujące na „prezydencki samolot”, z drugiej „względnie mały 
obszar rozrzutu szczątków” tupolewa, co odnotowywała nawet „komisja Millera”: „Ze wstępnych ustaleń dokonanych bezpośrednio  
na miejscu zdarzenia wynikało, że samolot uległ katastrofie podczas próby podejścia do lądowania. Przed upadkiem, na odcinku 
około 600 m, samolot zderzał się z drzewami. Miejsce upadku znajdowało się w odległości około 500 m od progu drogi startowej i  
około 100 m w lewo od jej osi. Teren, na który spadł samolot, był grząski, podmokły i zadrzewiony. Zasadnicze elementy wraku 
zostały rozrzucone na względnie małym obszarze. Zaraz po zderzeniu  samolotu z ziemią powstał niewielki pożar, który objął  
tylko  niewielką  część  szczątków  samolotu  i  rozprzestrzenił  się  zgodnie  z  kierunkiem  wiatru”  (http://mswia.datacenter-
poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf,  s.  34).  Gdyby  tego  było  mało,  jakieś  dziwne  relacje 
świadków:  „Świadkowie  zdarzenia  między  innymi  stwierdzili,  że  słyszeli  odgłos  pracy  silników,  które  podczas  zbliżania  się  
samolotu do lotniska pracowały cicho, a następnie odgłos ich pracy sprawiał wrażenie zwiększenia obrotów. Jeden ze świadków 
sądził, że rozbiła się awionetka, a nie duży samolot. Świadkowie, którzy widzieli samolot tuż przed katastrofą, stwierdzili,  
że leciał on tuż nad ziemią. Nikt nie widział, by samolot palił się lub rozpadał w powietrzu” (s. 34). Awionetka? Co to za świadka 
przesłuchiwała „komisja Millera”?

http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf
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(zauważmy z tej perspektywy, jak szczęśliwie się niektóre rzeczy dla badaczy ułożyły – przy numerze 57 jedna szachownica,  a przy  

numerze 54, doskonale nam znana z moonfilmu, druga; tak jakby do zdjęcia; na uwagę zasługują też spore koleiny usytuowane pod 

numerami 72 i 71 stanowiące, jak sądzę, ślady po ciężkim sprzęcie, który przenosił fragmenty wraku na „miejsce wypadku”)

Na czym więc polegała autentyczna trudność badawcza? Może nie badawcza,  co eksplanacyjna. 

Radzieckiego uczonego przecież nie zrażają pozaobliczeniowe obciążenia. Nie stanowią one muru 

nie do przejścia dla umysłu radzieckiego.  Większym problemem jest umiejętne przekazanie 

wiedzy na temat zjawisk nadprzyrodzonych przeciętnemu odbiorcy.  Tę wiedzę wszak 

muszą  potem żurnaliści  głosić  na  dachach  za  pomocą  megafonów  i  po  kołchozach  za  pomocą 

kołchoźników.  W  tym  jednak  popularyzacyjno-naukowym  celu  bystrzy  radzieccy  eksperci 

stwierdzili,  że  wystarczy  się  odwołać  do  zjawisk  elementarnych,  które  każdy  potrafi  i  sobie 

unaocznić, i pojąć, zajadając w przerwie śniadaniowej kromkę z kiełbasą. Jakich? Takich np. jak 

zderzenie z brzozą. Co do tego, że samolot uderzył w brzozę, nikt nie mógł mieć wątpliwości, skoro 

postawiono przy wielkim drzewie patrole milicyjne i to nawet z owczarkiem niemieckim.



Pewne  więc  było,  że  „prezydencki  tu-154m”  po  tej  brzozie  miał  się  zetknąć  z  działaniem 

pozaobliczeniowych przeciążeń, więc tylko bałwan, który nie jest w stanie wziąć się za precyzyjne 

matematyczne obliczenia trajektorii po wyrżnięciu maszyny w pancerne drzewo25 oraz kąta obrotu 

tracącej  skrzydło  maszyny  (jego  kawałek  miał  odlecieć  jakieś  sto  metrów  dalej  w  kierunku 

przeciwnym do tego, z którego „podchodził prezydencki tupolew”), mógł się zdumiewać, jakim to 

smoleńskim cudem pęd powietrza „lądującego tupolewa” nie porwał całej sterty rupieci , 

które  leżały  pod  brzozą,  ptasiego  gniazda  na  wysokości  „uderzenia” 

(http://fymreport.polis2008.pl/?p=6134) oraz drewnianych szop po prawej stronie26. 

Odpowiedź na takie głupie pytanie była prosta, choć w raporcie komisji Burdenki 2 jej, zapewne by 

nie  dolewać  oliwy  do  ognia,  nie  wpisano.  Rupiecie  widoczne  na  zdjęciach  musiały  wypaść  z 

rozpadającego się w locie tupolewa jako te bagaże, których nie mógł znaleźć na siewiernieńskiej 

polance  moonwalker.  Tak  więc  samolot  bezmyślnie  sprowadzony  przez  pilotów  szukających 

wzrokiem ziemi27 w gęstą jak ruskie mleko mgłę, trafia w pewnym momencie na tzw. przeszkodę 

terenową  i  w  wyniku  tego  zderzenia  podlega  później  błyskawicznemu,  nieodwracalnemu  i 

totalnemu zniszczeniu na smoleńskiej ziemi (raport komisji Burdenki 2, s. 18). Uderzenie w brzozę 

jest pierwszym ogniwem łańcucha destrukcji, na końcu którego pojawiają się właśnie te niepojęte, 

pozaobliczeniowe  obciążenia,  o  których  przytomnie  może  myśleć  już  tylko  umysł  radziecki.  

25  Przypomnę,  że  określenie  „pancerna  brzoza”  wprowadził  zezorro.  Por.  też  badania  M.  Dakowskiego  przeprowadzone  o  wiele  
miesięcy wcześniej niż te prof. W. Biniendy, a omówione w książce L. Szymowskiego (s. 38-45). Nawiasem mówiąc Dakowski przez  
jakiś czas był ekspertem Zespołu (do czasu gdy zaczął się skłaniać ku hipotezie 2m). 
Por. też „analizę” ekspertów w specjalnym wydaniu  „Lotnictwa”  (kwiecień 2011; s. 12):  „samolot zniżał się nadal, błyskawicznie  
dochodząc do wysokości,  na której  był już nie do uratowania. 30 m nad terenem dowódca załogi ściągnął wolant na siebie.  
Spowodowało  to  odłącznienie  się  autopilota  w  kanale  podłużnym.  Sekundę  później  ktoś  zwiększył  obroty  silników  do  
maksymalnych, co wyłączyło automat sterowania ciągiem. Samolot zadarł nos do góry pod kątem 18,9°, ale wysokość nie rosła.  
Zamiast tego zaczął się przechylać w lewo i  niemal w tym samym momencie zderzył się z  owym nieszczęsnym drzewem, co  
gwałtownie  przyspieszyło  obrót.  Gdyby to  zderzenie  nie  następiło,  samolot  przypuszczalnie  runąłby  na ziemię  kilka  sekund  
później z powodu przeciągnięcia i zainicjowania korkociągu”.  Rekonstrukcja tak drobiazgowa i dokładna (ze zmierzonym kątem 
zadarcia nosa tupolewa włącznie), jakby autorzy (M. Fiszer i J. Gruszczyński) byli na miejscu i widzieli własnymi głazami Zdarzenie 
przy „nieszczęsnym drzewie”. No ale dysponując porządnymi, ruskimi danymi, niejedną można mieć wizję.

26  „W wyniku zderzenia z drzewem (brzozą) o średnicy pnia 30-40 cm oderwana została część lewego skrzydła o długości około 6 m  
wraz z lotką i dwiema sekcjami slotów, co doprowadziło do gwałtownego spadku siły nośnej wytwarzanej przez to skrzydło.  
Powstałe  niezrównoważenie  siły  nośnej  zapoczątkowało  obrót  samolotu  w lewo,  wokół  osi  podłużnej,  z  jednoczesną  zmianą 
kierunku lotu.  Pomimo  obrotu wolantu w prawo,  co spowodowało wychylenie  prawej lotki,  nie  było możliwe skorygowanie 
obrotu  samolotu  w  lewo  ze  względu  na  wielkość  powstałego  uszkodzenia”  (http://mswia.datacenter-
poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf, s. 30).

27  http://wyborcza.pl/1,76842,7842978,Rosyjscy_eksperci__Pilot_szukal_ziemi_wzrokiem.html 
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Umysłowi prostszemu powinna wystarczyć wiedza o brzozie. Wot, wsio28.

Łatwo powiedzieć, że to wszystko, kiedy zarówno to, co pozaobliczalne, jak i to, co nieobliczalne 

trzeba było jednak jakoś wyliczyć. Od czego jednak są najlepsze mózgi elektronowe świata na ziemi 

radzieckiej? Zabrano się zatem za dokładne obliczenia, rekonstruowanie trajektorii, przeglądanie 

zawartości  rejestratorów,  zapisów komputera pokładowego,  „dziennika pokładowego samolotu,  

znalezionego  w miejscu  zdarzenia”  (raport  komisji  Burdenki  2,  s.  37)  itd.  Poza  tymi  pracami 

matematyczno-symulacyjnymi, radzieccy eksperci, wiedząc doskonale, że jakiś udział w Zdarzeniu 

mieli też nadwiślańscy mundurowi koledzy, zebrali przy okazji (zapewne jako swoiste memento) 

trochę danych z dokumentacji wojskowej przedstawionej przez 36 splt, takich jak: 

1) „dane o dopuszczeniu specjalistów wykonujących obsługę  (techniczną 2 kwietnia 2010 – 

przyp. F.Y.M.), przedstawiono tylko odnośnie jednego spośród jedenastu” (s. 37)

2) „Polska  strona  przedstawiła  listę  specjalistów,  wykonujących  10.04.2010  obsługi  

samolotu Tu 154M b/n 101. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, dopuszczenie do  

prowadzenia prac z grupy sześciu posiadało trzech” (s. 37) , 

3) (tu  uwaga)  „Zgodnie  z  informacją,  znajdującą  się  w  oświadczeniu  kierownika  sekcji  

28  Choć oczywiście nie do końca. L. Szymowski przywołuje analizę jednego ze specjalistów od materiałów wybuchowych, który całkiem 
słusznie  powiada  na  temat  wyglądu  silników:  „W  wyniku  uderzenia  o  ziemię  ciężki  silnik  musi  się  rozpaść,  a  potężna  siła  
spowodowana wybuchem benzyny lotniczej  powinna rozrzucić jego fragmenty w promieniu nawet kilku kilometrów. Rzeczą  
oczywistą jest, że z owalnych komór, w których montuje się silniki, wykonanych z duralowej blachy, mógł pozostać co najwyżej  
ślad. Tymczasem na zdjęciach widzimy je prawie w stanie nienaruszonym. (...) (Jeśliby „próbnie lądując” dodano mocy silników do 
maksimum, jak chce moskiewska narracja - przyp. F.Y.M. - to)  [p]rzy takiej prędkości pracy turbiny, w wypadku uderzenia o  
ziemię, części powinny ulec jeszcze większej dewastacji niż w przypadku, gdy turbina pracuje z prędkością 12 tys. obr./min –  
mówi major Robert T. Zdaniem eksperta całą sytuację można wytłumaczyć tylko w jeden możliwy sposób: w momencie uderzenia  
o ziemię silniki nie pracowały!!! W każdym innym przypadku, zostałyby z nich tylko drobne fragmenty rozrzucone w promieniu  
kilku kilometrów” (s. 65). 
Może być jednak jeszcze drugie wytłumaczenie – takie, że silniki zostały dostarczone na siewiernieńską polanę w inny sposób aniżeli  
się  to  oficjalnie  podaje,  czyli,  że  nie  znalazły  się  na  niej  w  wyniku  żadnej  katastrofy (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/307129,maskirowka-wybrane-zagadnienia, gdzie pokazany jest amerykański plan filmowy imitujący 
miejsce po katastrofie lotniczej – ruscy bowiem nawet swoją inscenizację zrobili niedbale, nieudolnie – nie przejmując się właśnie 
takimi  drobiazgami,  jak  powinien  wyglądać  silnik  „po  takiej  katastrofie” 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/silnik.html; wyszli jednak z założenia, że „eksperci od wypadków” wyjaśnią 
wszystko).  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/silnik.html
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techniki lotniczej (szefa służby inżynieryjno-lotniczej eskadry), na samolocie Tu-154M b/n  

101 w okresie  od 08.  04.  do 10.  04.  2010 wykonywano prace  związane z  usunięciem 

uszkodzeń  nosowej owiewki  stacji radiolokacyjnej samolotu po zderzeniu z ptakiem 08.  

10.  2010.  Danych  o  charakterze  uszkodzeń,  sposobie  ich  usunięcia  oraz  decyzji  o  

możliwości dalszej eksploatacji strona polska nie przedstawiła”  (s. 37-38)29.

Na  szczęście  eksperci  z  „komisji  Millera”  podjęli  się  potem  trudu  wynajdywania  zaginionych 

dokumentów, certyfikatów itd. w ramach swoich prac wykopaliskowych w wojskowych archiwach30, 

odkrywając to, czego jeszcze w ramach dyplomatycznej odpowiedzi na raport komisji Burdenki 2 

nie  byli  w stanie  jeszcze  parę  miesięcy  wcześniej  odnaleźć,  jak  choćby wspomnianej  „gumowej 

salonki” nr 3 (wyśledzonej przez blogera 154), w której w „prezydenckim” tupolewie z ośmiu miejsc 

zrobiło  się  (dzięki  pomysłowości  fachowców  wojskowych  w  36  splt)...  osiemnaście  (obszernie 

pisałem o tym w poście: http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag).

Trzeba  też  oddać  honor  radzieckim  badaczom,  że  pochylili  się  nie  tylko  nad  wojskowością 

nadwiślańską, ale i nad bieda-infrastrukturą ruskiego lotniska:  „Określenie widzialności ze stacji  

meteorologicznej  utrudnione jest  z powodu tego,  że  widok z  ziemi i  z  dachu jednopiętrowego 

budynku stacji meteorologicznej (skąd meteorolog obserwuje warunki pogodowe) przeszkadza  

stojanka  ze  znajdujących  się  na  niej  samolotami  Ił–76,  umieszczona  naprzeciwko  stacji  

meteorologicznej” (raport  komisji  Burdenki  2,  s.  49,  pisownia  oryg.31).  Była  to  jednak  praca 

bardziej  dla  kolekcjonerów  technikaliów32 związanych  ze  smoleńskim  Siewiernym  aniżeli 

pogłębianie  prac  nad  „przyczynami  katastrofy”,  to  bowiem,  że  stojanka  iłów  zasłaniała  coś  

skromnemu  ruskiemu  meteorologowi  nie  miało  znaczenia,  bo  przecież  nie  mogła  ta  stojanka 

zasłaniać niczego polskiemu pilotowi, a poza tym ów meteorolog i tak żadnej prognozy polskiemu 

pilotowi nie przekazywał. 

Badacze nie wgłębiali się w problematykę wyjątkowo równych, jak na katastroficzne zdarzenie, 

29  Por. Załącznik 4 (http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf) – gdzie dane 
te się potem jednak „odnalazły” głównie dzięki „oświadczeniom” składanym przez fachowców wojskowych, aczkolwiek w przypadku 
„praskiego ptasiego incydentu” w Zał.  4 zwracano uwagę:  „brak odnotowania  przez dowódcę  statku powietrznego  zderzenia z  
ptakiem w „Książce obsługi statku powietrznego Nr 101 90A837” w dniu 08.04.2010 r.” (s. 23). Było więc to zderzenie, czy raczej 
powstało  jako  pewien  fakt  medialny? Por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/340380,zalacznik-4 i 
http://freeyourmind.salon24.pl/341320,zalacznik-4-2.

30  Otwarcie o tych pracach wspominał nieoceniony mgr inż J. Miller: „Gdy nie mieliśmy jakiegoś regulaminu, szukaliśmy na własną  
rękę, co zajmowało sporo czasu. Byliśmy w tym samym Układzie Warszawskim, więc w końcu znaleźliśmy potrzebne papiery. Ale  
chodzi  o  zasady.  Jeśli  strony  pracują  nad  tą  samą  sprawą,  to  powinny  sobie  pomagać,  a  tak  nie  było.”  
(http://www.rp.pl/artykul/107684,695503.html). Nie ma jak porządne peerelowskie, wojskowe archiwa.

31  Do dziś nie wiadomo, kto był translatorem ruskiej bumagi,  ale możliwe, że po prostu Rusek. Takie podejrzenia budzi składnia  
rozmaitych sformułowań (np.  „Memorandum o wzajemnym zrozumieniu” (s. 71), „W celu poprawy „zrozumiałości” mowy” (s. 70),  
„widok z ziemi i  z  dachu jednopiętrowego budynku stacji  meteorologicznej  (skąd meteorolog obserwuje warunki  pogodowe)  
przeszkadza  stojanka”),  jak  i  nieznajomość  (lub  niedbalstwo  w  tłumaczeniu)  niektórych  polskich  skrótowców  (por.  na  s.  70: 
„dowódca WWS Rzeczpospolitej Polskiej” zamiast np. „Dowódca SP RP” - WWS jest ruskim skrótem od „Wojenno-Wozdusznyje 
Siły”). Niewykluczone też, że jakiś wojskowy geniusz translacji za tymi lingwistycznymi popisami stoi.

32 Radzieccy eksperci pisali o odtworzonym 14 kwietnia 2010 „systemie świetlnym” lotniska, które to odtworzenie zostało potwierdzone 
oblotem 15 kwietnia (s. 63-65). Można było tylko żałować, iż organizatorzy uroczystości katyńskich nie poczekali te parę dni na  
odtworzenie systemu świetlnego na Siewiernym.
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krawędzi poszczególnych części samolotu, tj. i skrzydła, i ogona: 

W  tym  chaosie,  wywołanym  przez  pozaobliczeniowe  przeciążenia,  bowiem  jakaś  metoda  się 

ujawniała, mimo wszystko. Taka, jak przy cięciu starego boeinga 737:



lub cięciu tupolewów na Domodiedowie

    (albo jeszcze na innym ruskim lotnisku – prawie jak katastrofa, prawda?33)

No ale ponieważ na smoleńskim Siewiernym katastrofa była wyjątkowa, to należało do niej podejść 

wyjątkowo w trakcie badań, a nie szukać jakichś paranoicznych analogii. Nie trzeba było się więc 

np. dziwić,  iż  rów po „skrzydlatej orce”,  jakiej miał dokonać prezydencki tupolew przed totalną 

destrukcją spowodowaną przez 100g, wygląda właśnie w taki sposób, jak poniżej:

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

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


-  to  jest,  że  te  ślady  wskazują  na  to,  że  ziemię  zryto  w  różnych  porach  dnia  (por.  też  filmik  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/08/co-to-za-szczatki.html z  okolic  tego 

smoleńskiego rowu)).

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/08/co-to-za-szczatki.html


Wyjątkowo  ciekawie  natomiast  i  owocnie  zaprezentowały  się  radzieckie  prace  badawcze  dot. 

rejestratorów katastroficznych (http://freeyourmind.salon24.pl/340982,dziwne-szpule-4). 

Nieistotne było,  kiedy i  gdzie te rejestratory odnaleziono, nieważne (jeśli  weźmiemy pod uwagę 

wspomniane już pozaobliczeniowe obciążenia (por. też  http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-

diablach-co-rejestratory-sponiewierali)) były „uszkodzenia mechaniczne” - ważne było to, że mimo 

tych wszystkich niezwykłych sił, jakie „zadziałały” na te rejestratory, zachował się zapis rozmów w 

kokpicie i to w takiej obfitości, że mimo iż zwykle, jak mogliśmy przeczytać wyżej, „czas rejestracji” 

to ca. 30 minut, tym razem nagrało się aż 38 minut, co na pewno stanowiło dodatkowe ułatwienie 

w badaniach i szczęśliwy zbieg okoliczności, nawet, jeśli (jak się miało okazać na przełomie maja i  

czerwca,  2010,  spora  część  zarejestrowanych  wypowiedzi  jest  niezrozumiała 

(http://naszdziennik.pl/tu154m.pdf –  stenogramy  sygnowane  podpisami  S.  Michalaka  i  W. 

Targalskiego34; brak podpisu B. Stroińskiego)).

34  Por. rozmowę z Targalskim w „NDz”  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt: „- Uczestniczył  
Pan w odczytywaniu przez Rosjan głosów z rejestratora akustycznego?
- Tak naprawdę Rosjanie tego nie odczytali. Cały materiał, którym dysponowali, jeśli chodzi o deszyfrację nagrań z  
kokpitu, powstał z tego, co my odczytaliśmy. Oni na tym polegali. To, co nam udało się odczytać, MAK uznał za pełną  
deszyfrację  tego rejestratora  CVR.  Ich  raport  mówi,  że  to  oni  odczytali.  Ja  to  wiem.  Ale  było  inaczej.  Jedynie  tłumaczenie  
weryfikował rosyjski tłumacz przysięgły. Ja brałem w tym udział od początku, od 11 kwietnia 2010 roku, gdy tylko się okazało, że  
zapis jest zachowany. Co mogliśmy, to odczytaliśmy. Całe dwa tygodnie, które tam spędziłem, i potem następne, pracowaliśmy z  
ppłk. Michalakiem i płk. Rzepą na odsłuchiwaniu. Przy czym, o ile z korespondencją radiową nie było większych problemów, o  
tyle już tzw. głosy tła, czyli to, co wychwytują mikrofony umieszczone w kabinie, było bardzo niewyraźne i złej jakości. Czasem  
nad minutą materiału pracowaliśmy godzinę.  I  każdy słyszał,  co innego. Wtedy robiliśmy przerwę i  wracaliśmy do danego  
fragmentu później. Jeszcze dochodziła kwestia identyfikacji odczytanych głosów. Ja sam znałem osobiście śp. Roberta Grzywnę i  
śp.  Arka  Protasiuka,  z  pozostałymi  mieliśmy  problemy.  Ich  rozpoznał  inny  pilot.  Tak  to  wyglądało.  MAK  poprzestał  na  
wykorzystaniu wyników naszej pracy. Z tym że ja nie jestem specjalistą od akustyki. ”
I jeszcze a propos fotodokumentowania prac na pobojowisku: „wszystko robili Rosjanie. My nawet nie mieliśmy aparatów. Całość  
sprzętu specjalistycznego została dostarczona na miejsce 11 kwietnia w godzinach porannych wraz z przybyciem przedstawicieli  
Inspektoratu Bezpieczeństwa Lotów. Wtedy oni robili zdjęcia. Ja byłem przekonany, koledzy chyba też, że te materiały (robione 
przez Rusków – przyp. F.Y.M.) zostaną nam przekazane później. Będąc tam, myśleliśmy, że pracujemy wspólnie.” 
Por. też relację E. Klicha: „nie pozwolono nam nigdy nagrywać żadnych prowadzonych wywiadów czy rozmów, czy przesłuchań  
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Niewykluczone zresztą, że ta „ogólna długotrwałość ~38 minut”, jako to określili radzieccy badacze,  

przyczyniła się do tego, iż z zapisów czarnych skrzynek można było odczytać podczas „odtwarzania, 

obróbki  i  deszyfracji”,  zarówno  „Jezu,  Jezu!” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/cvr.html)35,  jak  i  zupełnie  inne 

– chociaż ja unikam słowa „przesłuchanie”, bo przesłuchanie bardziej kojarzy się z procesem prowadzonym przez prokuraturę,  
myśmy  raczej  wysłuchiwali.  Więc  tylko  można  było  zapisywać.  Po  każdym  takim  wysłuchaniu  był  sporządzany  protokół,  
tłumaczony na język polski i te protokoły były przez nas podpisywane. Ja natomiast w czasie wszystkich wysłuchań zapisywałem  
bardzo szczegółowo wszystkie wypowiedzi. Umożliwiało mi to – to zapisywanie – to, że najpierw pytania były po polsku czy po  
rosyjsku,  później  tłumaczenie,  więc  czas  pozwolił  na  to,  żeby  te  notatki  bardzo  szczegółowo  wykonywać” 
(http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag). Czas jednak pokazał, iż tenże „akredytowany” całkiem nieźle radził sobie 
ze  sprzętem  nagrywającym  usytuowanym  tak,  powiedzmy,  niekoniecznie  na  widoku  rozmówców  (http://niezalezna.pl/21303-
rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc). Czy nagrywał również towarzyszy radzieckich, czy wyłącznie swoich przełożonych 
nad Wisłą, czas pokaże.

35  „– To bardzo dziwnie wygląda. Ostatnie 30 minut nagrania z rejestratora lotu w większości nie wskazuje na to, aby coś złego  
działo się z samolotem – zaczyna swoją relację. – Przez większość czasu piloci zachowują się spokojnie. Nie mają sygnałów o tym,  
aby coś się psuło, było nie tak, aby musieli interweniować. Po prostu rozmawiają, mówią sobie, jak to zwykle bywa w kabinie, o  
prywatnych rzeczach – opowiada prokurator. Zapamiętał, że w pewnej chwili, jakieś kilkanaście minut przed katastrofą, piloci 
zaczęli żartować czy nawet się śmiać. – Mówią o jakimś spotkaniu.  Pytają: „Czy przyjdziecie”, czy będzie czyjaś  
żona. Pamiętam, że jeden z nich zapytał: „Czy przyjdziecie z rodziną?”  (...)
W pewnej chwili piloci przerywają pogawędkę i zaczynają przekazywać sobie komendy. – Było słychać, jak mówią miedzy sobą o  
parametrach lotu, o ustawieniu samolotu, o jego kierunku i wysokości. Wszystko jest w porządku – relacjonuje nasz rozmówca.  
Nie pamięta dokładnie, jakie to były komendy, ale jest przekonany, że była to rutynowa rozmowa dotycząca przygotowania do  
podchodzenia do lądowania. Trwa wymiana komunikatów z wieżą, padają klasyczne komunikaty i normalne odpowiedzi. I z  
pewnością, jak dodaje, nic z tej rozmowy nie wskazywało, że załoga ma jakiś problem, czy choćby jest czymś zaniepokojona.
I 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...
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.” (http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html)
Mało  znanym  epizodem  historii  nagrań  z  rejestratorów  jest  pewnie  ten  z  maja  2010,  kiedy  to  „polska  strona”  dostała 
przedpremierową  wersję  „stenogramów”,  o  czym  wspominano  w  „Uwagach” (s.  6):  „Otrzymano  wersję  roboczą  odpisu  
korespondencji – maj 2010 r.” . Na ile ta wersja była zgodna z tą premierową upublicznioną na przełomie maja i czerwca 2010, nie 
wiemy, tak czy tak w lipcu 2010 proszono o sprawdzenie taśmy (s. 10):  „Wnioskujemy o przeprowadzenie sprawdzenia taśmy 
rejestratora MARS w miejscu zniekształcenia zapisów na wszystkich kanałach w obu kierunkach zapisu” (co oczywiście radzieccy 
badacze uczynili z typową dla siebie skwapliwością, bo we wrześniu 2010), więc może nie wszystko grało. 15 kwietnia 2010 „Rz”  w 
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wypowiedzi padające pod koniec lotu. Nasuwało to bowiem rozmaitym paranoikom smoleńskim 

niezdrowe skojarzenia oraz przypuszczenia, iż ten nadmiar „nagrania”, tudzież różnice w wersjach 

„końcówki  lotu”,  wynikają  z  kompilacji  zapisów  różnych  rozmów  w  kokpicie  „prezydenckiego 

tupolewa” albo też pojawiają się dlatego, że pewne fragmenty nagrania pochodzą z 10 Kwietnia, a 

inne nie36. 

Znaną  tylko  nielicznym,  sądzę,  ciekawostką,  jest  to,  że  radzieccy  badacze  w  raporcie  komisji  

Burdenki 2, wspominali, iż są 2 wersje transkrypcji „zapisów rozmów w kokpicie”:

tekście G. Zawadki informowała zaś o wiedzy, jaką posiadał ówczesny szef NPW: „Piloci musieli zdawać sobie sprawę z tego, że się  
rozbiją.  Kiedy około  kilometra  od pasa  startowego usłyszeli  huk i  to zauważyli.  Wtedy to musiało do nich  dotrzeć  – mówi  
„Rzeczpospolitej” płk K. Parulski (...). Z nieoficjalnych informacji wynika, że świadomość nieuchronnej katastrofy potwierdzają  
ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów, a utrwalone w zapisie z czarnej skrzynki. Jak brzmiały i czy także pasażerowie  
tragicznego lotu mieli świadomość, że nie ma szans na ratunek – nie wiadomo.
- Na temat zapisanych na taśmie zdań nie mogę nic powiedzieć – zaznacza płk Parulski. Według innego z polskich śledczych płk.  
Zbigniewa Rzepy, który z Rosjanami analizuje czarne skrzynki, końcówka utrwalonego na niej zapisu – jak powiedział „Gazecie  
Wyborczej” - „była dramatyczna”” (s. A 11).

36  Por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/265753,dziwne-szpule,  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Byl-klopot-techniczny-z-
odczytem-czarnej-skrzynki,wid,12355250,wiadomosc.html?ticaid=1dae6 („Parulski  informował,  że  w  przygotowanym  piątym  
wniosku  o  pomoc prawną polska  prokuratura prosi  o  "czasowe wydanie  czarnych  skrzynek jako  niezbędnych dowodów w  
postępowaniu karnym"”  -  dawne dzieje, prawda? Polska prokuratura prosi o „czasowe wydanie” rejestratorów – przyp. F.Y.M.), ale 
jest jeszcze jeden ważny fragment tamtego archiwalnego materiału: „- Odbyłem z naczelnym prokuratorem wojskowym rutynową  
wizytę, bo - jak państwo wiedzą - przywiązujemy dużą wagę do tego naszego badania - a pan prokurator - do śledztwa. W trakcie  
naszej wizyty spotkaliśmy się w MAK z Tatianą Anodiną. Podzieliliśmy się pewnym kłopotem w odczycie jednej z taśm, które  
przywieźliśmy.  W  związku  z  tym  dostaliśmy  prawo  kolejnego  skopiowania,  żebyśmy  nie  mieli  tego  kłopotu  w  przyszłości.  
Wracamy w jeszcze lepszych nastrojach co do dalszego pozyskiwania dokumentów - ocenił Miller. Jak wyjaśnił, czarna skrzynka  
rejestrująca dźwięk w rozbitym 10 kwietnia pod Smoleńskiem Tu-154M to bardzo stara technologia - magnetofon szpulowy. - A w  
związku z tym przy tzw. rewersie, czyli gdy szpula dochodzi do końca i cofa, mieliśmy kłopot z odczytaniem tej  
końcóweczki, więc jeszcze raz otwieraliśmy sejf,  jeszcze raz kopiowaliśmy, żeby tę końcóweczkę jeszcze raz  
dokładnie sobie przekopiować. W czasie tego rewersu doszło do zmiany prędkości zapisu. To jest mechanizm, który ma swoje  
wady – mówił”.  
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co było zupełnie zrozumiałe, skoro na przestrzeni czasu, od „dnia wypadku”, pojawiało się wiele 

wersji tego, co mówiono w kabinie załogi. Wersji było tak wiele, że w pewnym momencie można  

było dostać  „zawrotu głowy od sukcesów”,  jakie  odnosili  specjaliści  od fonoskopii37 –  czy to  w 

Moskwie czy w nadwiślańskim Ministerstwie Prawdy. A to odczytując to, co zrazu było, a potem się 

okazało, że nie ma (http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116170,krzyk-cierpienia-zapis-czarnej-

skrzynki.html)38,  a to odczytując to, co miałoby być,  a się potem okazywało,  że tego też nie ma 

(http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-

debesciaki,id,t.html)39 (http://www.tvn24.pl/0,1664953,0,1,jak-nie-wyladujemy--to-mnie-

zabijeja,wiadomosc.html)40.  Z  jakiego  powodu  tyle  trudności  radzieckim  badaczom  nastręczało 

odsłuchanie i zdeszyfrowanie zapisu rozmów załogi? Zapewne z takiego, że wielkim problemem 

okazało się odnalezienie oryginalnych taśm z tymi zapisami. To z kolei przełożyło się na 

niemożliwość  skopiowania  tych  oryginałów.  To  zaś  przełożyło  się  na  powstawanie  wielu  wersji 

zapisów. Te trudności mógł kumulować też fakt, iż delegacja rozdzielona została na dwa samoloty, a 

nie leciała jednym, stąd też należało dokonać syntezy rozmów z różnych rejsów i różnych kokpitów. 

Na domiar złego sprawę komplikował ruski prąd, którego buczenie zagłuszało sporą część nagrań 

(http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/zaklocenia-na-nagraniach-z-czarnych-skrzynek-nie-

d_158836.html)41.  

37  Na  temat  badać  fonoskopijnych  por.  rozmowę  „NDz”  z  B.  Rozborskim,  biegłym  w  dziedzienie  fonoskopii 
http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20120201&typ=po&id=po13.txt 

38  „"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”  (Materiał 
zamieszczony 18-04-2010, a więc 8 dni po tragedii). Czy to były zarejestrowane głosy przed atakiem na polską delegację?

39  „Jak udało się ustalić "Polsce",  na nagraniach czarnych skrzynek, które obecnie są analizowane przez polskich ekspertów w  
Warszawie i w Krakowie, jest więcej tego typu wypowiadanych zdań. Jedno z nich - według osoby zbliżonej do śledztwa - nie  
zostało  jednak zawarte  w stenogramie  upublicznionym 1  czerwca.  Miało  ono brzmieć:  "To  patrzcie,  jak  lądują  debeściaki".  
Prawdopodobnie  stwierdzenie  to  padło  tuż  po  tym,  jak  załoga  samolotu  Jak-40  poinformowała  prezydenckiego  Tu-154  o  
pogarszającej się pogodzie i nieudanej przez to próbie posadzenia na pasie startowym w Smoleńsku wojskowego iła. ”

40  „"Jak nie wyląduję/wylądujemy, to mnie zabije/zabiją". Takie słowa kilkadziesiąt sekund przed katastrofą prezydenckiego TU-
154 pod Smoleńskiem miał wypowiedzieć kapitan Arkadiusz Protasiuk - dowiedziała się nieoficjalnie TVN24. To fragment, który  
wcześniej  w  stenogramie  pojawił  się  jako  "niezrozumiały".”  Paradoksalnie,  gdyby  takie  słowa  zostały  wypowiedziane 
podczas ataku na polską delegację wcale nie mogłyby być dalekie od prawdy.

41  „Cała  nadzieja  na  ustalenie  prawdy  leży  w ekspertach  z  Instytutu  Ekspertyz  Sądowych  w  Krakowie,  którzy  pracują  nad  
dokładniejszą opinią fonoskopijną. Specjaliści utknęli jednak w martwym punkcie. Na drugich już kopiach nagrań z czarnych  
skrzynek natrafili  na  buczenie.  Nowe uszkodzenie  to  wina częstotliwości  rosyjskiego prądu.  Podczas przegrywania  taśm na  
cyfrowe nośniki powstało zakłócenie. Teoretycznie da się je zlikwidować, ale eksperci muszą poznać dokładną częstotliwość prądu  
w Moskwie w dniu, w którym kopiowano nagranie z czarnych skrzynek.”
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W rezultacie tych zupełnie nieprzewidzianych komplikacji tak prostej zdawałoby się czynności, jak 

odtworzenie  i  przetransponowanie  na  formę  graficzną,  rozmów  w  kokpicie  „prezydenckiego 

samolotu” radzieccy badacze musieli się posługiwać niezawodną intuicją, zwłaszcza że w niektórych 

rejestratorach (oczywiście chodzi o te odnalezione, nie o jakiś nieodnaleziony, jak K3-6342) szpule 

zachowywały trwałość i funkcjonalność, mimo zniszczenia obudowy43 i dostania się błota do środka, 

w innych zaś, w podobnych okolicznościach, te taśmy jednak budziły wątpliwości uczonych. Tak 

było choćby z jedną szpulą, co miała zarejestrować parametry lotu:  

okazało się wszak, że zawiera wiele błędów. Było to oczywiście zrozumiałe, skoro tak się zniszczył  

rejestrator. Należało więc się cieszyć, że w ogóle się taśma uratowała, a nie smucić tym, że zapis  

okazał się błędny.

Podobnie, niestety, wyszło z działaniem TAWS-a oraz FMS-a. W przypadku tego pierwszego, swego 

czasu zdziwienie wyraził  rzecznik firmy44,  w przypadku tego drugiego, jak zwracali  na to uwagę 

42 Por. raport komisji Burdenki 2, s. 80: „W związku z tym, że analogiczne parametry rejestrowane są przez system MSRP-64, brak  
rejestratora K3-63 nie miał wpływu na jakość badań”.

43  Por. http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali. Na marginesie mówiąc, sprawa tych diabłów 
jest cały czas niewyjaśniona, skoro w pseudoraporcie Millera możemy przeczytać na s. 60, że obudowa ochronna takiego rejestratora  
powinna  spokojnie  wytrzymać  „przeciążenia  impulsowe  o  wartości  do  200g”,  „udary  masy  250  kg  z  wysokości  1  m  na 
powierzchnię  nie  mniejszą  niż  1,6  cm²”,  temperaturę  „do  1000°  C  przez  15  min  przy  oddziaływaniu  na  50%  powierzchni  
pojemnika” itd. i skoro na siewiernieńkiej łączce aż tak diabelnie ekstremalnych warunków, jak te wymienione przez millerowców, 
nie było.  

44  „Na zagadkowość katastrofy pod Smoleńskiem zwrócił uwagę John Hamby, rzecznik producenta urządzenia zwanego Terrain  
Awareness and Warning System (TAWS). TAWS zawiera skomputeryzowane mapy świata i ostrzega pilotów za każdym razem,  
gdy za bardzo zbliżą się do szczytu, wieży radiowej lub innej przeszkody – a także w przypadku zbyt małej odległości od ziemi. Od  
końca lat  90.,  gdy zaczęto montować ten system w starych i  nowych maszynach,  żaden wyposażony weń samolot  nie uległ  
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autorzy Uwag: zachował się tylko jeden blok. 

katastrofie”  (L. Misiak i G. Wierzchołowski,  „Smoleńsk jak Watergate” , w: „Nowe Państwo” 8/2010, s. 26-27). Por. też tekst J. 
Mieszko-Wiórkiewicz  (http://niemcy.salon24.pl/378756,rosyjskie-badania-i-amerykanskie-ekspertyzy),  która  pisała:  „ujmując  to 
najkrócej w punktach, fakty są następujące:

1. Amerykańska NTSB (National Transportation Safety Board) nie wykonywała żadnych badań, bo nie ma takiego prawa.  
Badania wykonywał MAK, wszystkie od A do Z.

2. MAK zwrócił się o pomoc prawną do strony konwencji ICAO (International Civil Aviation Organization) -  NTSB w badaniu 
skrzynki FMS i TAWS wyprodukowanej przez firmę amerykańską, czyli z jurysdykcji NTSB wykazując tym samym  
nadprogramową dobrą wolę.

1. NTSB w ramach pomocy przekazał materiały do Redmond, aotrzymane wyniki przekazał do MAK. Fachowcy w Redmond  
odczytali zamówione wybrane dane i zwizualizowali je na papierze. Nic ponadto. Nie wypowiadali się na tematy  
wiarygodności lub integralności tych danych, bo nie byli o to pytani.

2. MAK na mocy konwencji ICAO przekazał swój raport ze śledztwaz odczytami z Redmond do publikacji w NTSB.
3. NTSB opublikowała raport MAK z zaznaczeniem autorstwa MAK. Widnieje tam do dziś godzina zdarzenia 8.56!
4. NTSB i w ogóle Amerykanie nie mogli i nie wykonali niczego w tej sprawie, poza rolą skrzynki pocztowej, zatemnie  

mogli nic z własnej inicjatywy badać,ogłaszać, publikować, ponad to, co zostało zlecone przez Rosjan. Nie są oni bowiem  
prawnie zainteresowaną stroną w tej sprawie. Wszystko, co mogli, to spełnić czyjeś prośby na mocy  
umówmiędzynarodowych.

Redmond wykonało zleconą przez NTSB ekpertyzę skrzynek otrzymanych z Moskwy, w zakresie wskazanym przez Moskwę. Nie  
musieli wykonać tego na zlecenie MAK wprost, a na polecenie NTSB musieli wykonać to,o co poproszono i w ścisłym zakresie  
tylko to,  o co poproszono (patrz link- klik)Taki  mówi konwencja o współpracy.  Czyli  powtórzmy jeszcze raz:  NTSB poleca 
odczytać skrzynki i dokonać ich zapisu na osi czasu z wizualizacją w postaci wykresu i zrzutem danych w np.  
.xls  (Excel)  I  to  Redmond wykonuje.  Nic  ponadto.  Nie  może  wyrażać opinii  o  prawidłowości  danych,  albo  o  stanie  
skrzynki, jeśli nie jest o to proszona. MAK mógł wysłać rozbebeszone pudełko z podmienionymi częściami i poprosić o odczyt.  
Redmond wykonuje. I koniec! Choć byłoby nawet oczywiste, że to fałszerstwo, nie mogą nic o tym mówić, bo o to nie pyta urząd  
NTSB.  To  jest  jasne  jak  słońce  dla  każdego,  kto  jest  obeznany  z  procedurami  administracyjnymi  dobrze  funkcjonujących  
organizacji”. 
Nie dziwili  się natomiast,  w przeciwieństwie do rzecznika producenta TAWS, najznakomitsi eksperci z „komisji  Millera”,  pisząc  
wprost: „załoga niewłaściwie użytkowała system TAWS. Podchodząc do lądowania na lotnisko, które nie jest ujęte w bazie danych  
tego systemu,  załoga powinna wyłączyć  przyciskiem TERRAIN INHIBIT ostrzeżenia o zbliżaniu się do ziemi. Załoga nie użyła  
tego przycisku, a lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY nie było w bazie danych TAWS/FMS. W takim przypadku komendy TERRAIN 
AHEAD oraz PULL UP zostałyby wygenerowane bez względu na parametry, z jakimi samolot zbliżał się do ziemi. Sygnały te, nie 
wnosząc żadnej informacji,  powinny zostać wyłączone (zablokowane).  Pozostawienie aktywnych funkcji  terenu spowodowało  
jednocześnie zablokowanie (przysłonięcie) sygnałów ostrzegawczych o mniejszym znaczeniu FIVE HUNDRED oraz SINK RATE.  
Innym przejawem niewłaściwego użytkowania systemu TAWS był brak reakcji na komendy TERRAIN AHEAD oraz PULL UP. Po  
ich  wygenerowaniu  załoga  powinna  niezwłocznie  przerwać  zniżanie,  przejść  na  drugi  krąg  i  przeanalizować  powód  
wygenerowania powyższych komend; dane punktów nawigacyjnych, znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej, wpisane  
do systemu nie zostały przeliczone na system WGS-84, co spowodowało powstanie  niewielkich błędów w ich odwzorowaniu” 
(http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf,  s.  29).  Było  to  wierne 
powtórzenie tez z raportu komisji Burdenki 2, zwłaszcza że w innym miejscu pseudoraportu „millerowców” przyznawano wprost, że  
zapoznano się z  raportami dot.  TAWS-a i  FMS-a, nie zaś,  że brano udział  w znalezieniu,  wydobyciu i  analizie  zawartości  tych  
urządzeń (s. 37).
Z kolei w „Uwagach” „strona polska” prosiła (20 sierpnia 2010, s. 15), by „Umożliwić Akredytowanemu Przedstawicielowi RP i jego  
doradcom zapoznanie się z dokumentacją zabudowy TAWS i FMS na samolocie Tu-154 M nr 101 w celu uzyskania szczegółowych  
informacji na temat: współpracy TAWS i FMS, współpracy FSM i ABSU, nadajnikami oraz systemami z których przekazywane  
są dane do TAWS; zapoznaniem się z wykazem oraz wynikami testów, które zostały przeprowadzone po zamontowaniu TAWS i  
FMS na samolocie”  – co  z  kolei  sugerowało,  iż  radzieckie  badania  nad  TAWS-em odbywają  się  z  pominięciem niezawodnych 
ekspertów znad Wisły, co naturalnie, nie przeszkodziło tymże ekspertom mieć własne koncepcje na temat TAWS-a:
„załogi nie znały zasad prawidłowej eksploatacji urządzenia TAWS. Doprowadziło to do wyrobienia nieprawidłowego nawyku 
ignorowania  generowanych  przez  system TAWS  ostrzeżeń”  (s.  150)  i  nieco  dalej  (s.  227):  „Przestawienie  wysokościomierza 
dowódcy  ponownie  na  wartość  1013  hPa  podczas  podejścia  związane  było,  zdaniem  Komisji,  z  wystąpieniem  sygnalizacji  
alarmowej  sytemu  TAWS.  Urządzenie  to  ma  zdolność  pracy  przy  ciśnieniach  QFE,  jednak  właściwość  ta  może  być 
wykorzystywana przy lądowaniach na lotniskach będących w bazie danych urządzenia, a lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY w 
niej nie było. Tak więc przestawienie wysokościomierza wykonano w celu „oszukania” TAWS. Pozbawiło to jednak informacji o  
wysokości lotu samolotu względem poziomu lotniska (QFE) wyświetlanej na jednym z trzech dostępnych wysokościomierzy. Ze  
sposobu, w jaki wykonano tę  czynność, można domniemywać,  że dowódca znał  zasady pracy urządzenia TAWS i wiedział, jak 
zareagować  w celu  wyciszenia  alarmu.  Potwierdzeniem tej  hipotezy  było  użytkowanie  TAWS w dniu  7.04.  podczas  lotu  do  
SMOLEŃSKA zgodnie z instrukcją w trybie pracy TERRAIN INHIBIT. Urządzenie znajduje się na tablicy przyrządów po stronie 
drugiego pilota i jest przez niego obsługiwane. Funkcję tę pełnił w tym dniu dowódca statku powietrznego z dnia 10.04. Pomimo  
tej wiedzy zadziałanie systemu TAWS było dla załogi zaskoczeniem, dlatego że drugi pilot (z 10.04.) nie znał dobrze zasad pracy 
urządzenia TAWS i nie przygotował w odpowiedni sposób urządzenia TAWS do pracy na tym lotnisku.”
Innymi słowy dowódca statku, lecąc drugi raz z rzędu na to samo lotnisko (po trzech dniach), nie powiedziałby drugiemu pilotowi,  
jak ustawić urządzenie, ten ostatni zaś (zakładając, że nie wiedziałby, jak ustawić) nie spytałby dowódcy, jak je ustawić. Wot, logika  
badaczy znad Wisły. Cenniejsza niż diamenty smoleńskie. 

http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/ZalacznikNr4-TechnikaLotniczaIJejEksploatacja.pdf
http://www.ntsb.gov/aviationquery/AccList.aspx?month=4&year=2010
http://niemcy.salon24.pl/378756,rosyjskie-badania-i-amerykanskie-ekspertyzy


Tego typu uwagi jednak wynikały z niedostatecznego zrozumienia głębi nauki radzieckiej,  która 

nawet  nie  mając  wiarygodnych  danych,  jest  w  stanie  odtwarzać  przeróżne  zdarzenia,  ze 

szczególnym uwzględnieniem tych zdarzeń, które nie zaistniały. Kiedyś mądrość Stalina zmieniała 

niewłaściwy  bieg  rzek  –  z  tej  zaś  mądrości  wiele  pozostało  we  współczesnej  nauce  radzieckiej 

umiejącej  korygować  rozliczne  błędy  napotykane  przez  radzieckich  badaczy.  Tak  też  się  stało 

podczas deszyfracji parametrycznej (raport komisji Burdenki 2, s. 73): „W procesie przetwarzania  

informacji  zostały  częściowo  usunięte  błędy  systematyczne  i  przypadkowe.  Jako  podstawa  

przyjęte  zostały  dane  rejestratora  eksploatacyjnego  KS-13,  który  zarejestrował  informację 

lepszej jakości” -  a to zaledwie jeden z wielu przykładów sprawności radzieckich badaczy. 

Innym przykładem była analiza TAWS-a (systemu ostrzegającego przed zbliżaniem się do ziemi), 

który,  jak  stwierdzili  badacze,  nie  był  w  36  splt  aktualizowany  przez  siedem  lat45,  a  którego 

ostrzeżenia  miała  załoga  tupolewa  zignorować,  nurkując  przed  Siewiernym  w  smoleńskim 

piekielnym jarze, we mgle46. Zapisy TAWS-a, jak się potem okazało (alert records opublikowane w 

45 Por.  report  komisji  Burdenki  2,  s.  117:  „W  chwili  zdarzenia  lotniczego  ostatnia  wersja  pliku  konfiguracji  TAWS  była  
przeprowadzona 08 sierpnia 2002 roku (wersja 10.6.2), baza danych ukształtowania terenu posiada wersję  0209 z września 
2002 roku, a baza danych portów lotniczych – wersję 0304 z kwietnia 2003 roku. Lotnisko Smoleńsk „Północny” w bazie danych  
0304 nie występowało”.
Sporo  uwagi  TAWS-owi  poświęcił  maxoo  na  swoim  blogu.  Por.  http://maxoo.salon24.pl/389133,watpliwy-taws-cz-1, 
http://maxoo.salon24.pl/344492,pierwszy-komunikat-taws-czyli-start-z-nieistniejacego-pasa oraz 
http://maxoo.salon24.pl/346854,niezgodnosc-parametrow-miedzy-taws-fms-a-atm. 
Por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/cay-ten-taws-i-luki-w-dokumentacji.html i 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/taws-tupolewa.html.  Brak aktualizacji  danych TAWS-a wydaje  się jedną z 
kolejnych ruskich dez,  jakich zresztą w historii  smoleńskiej  jest  multum. Tupolew w grudniu  2009 przechodził  trzeci  poważny 
remont,  po którym musiały zostać wprowadzone aktualne dane do systemu,  poza tym 7 stycznia 2010 dokonywano komisyjnie 
czynności weryfikacyjnych po tymże remoncie (pseudoraport Millera, s. 32), a potem jeszcze przeglądów technicznych. Co więcej, 6 
kwietnia 2010 odbywa się oblot komisyjny kończący się werdyktem, iż samolot może brać udział w lotach o statusie HEAD.

46  „Organizatorzy i uczestnicy rosyjskiej konferencji prasowej jednoznacznie obarczyli stronę polską winą za katastrofę. Zarzucili  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/taws-tupolewa.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/cay-ten-taws-i-luki-w-dokumentacji.html
http://maxoo.salon24.pl/346854,niezgodnosc-parametrow-miedzy-taws-fms-a-atm
http://maxoo.salon24.pl/344492,pierwszy-komunikat-taws-czyli-start-z-nieistniejacego-pasa
http://maxoo.salon24.pl/389133,watpliwy-taws-cz-1


Załączniku  4  przez  „komisję  Millera”)  zawierały  przeróżne  ciekawe  informacje,  jak  choćby  tę 

poniżej o „podchodzeniu do lądowania” (Flight Phase: APPROACH) (zaraz po starcie) na Okęciu i o 

docelowym lotnisku EPWA (Destination Airport: EPWA): 

Innym  dowodem  na  tę  rekonstrukcyjną  sprawność  radzieckich  ekspertów  była,  oprócz 

wspomnianej  już  umiejętności  wyjaśnienia  przyczyn  obrażeń,  jakich  doznały  ofiary 

„katastrofalnego lotu”47, zdolność do odtworzenia procesów decyzyjno-myślowych członków załogi 

załodze  brak profesjonalizmu i  kompetencji,  a  stronie  polskiej  -  błędy w całym systemie  organizacji  lotu  samolotu,  którym  
podróżowały  najważniejsze  osoby  w  państwie.  Rosjanie  mówili,  że  samolot  Tu-154M  był  świetnie  przygotowany  podczas  
niedawnego przeglądu w Rosji. Kilkakrotnie powtarzali że systemy samolotu zostały opracowane tak, by mogli nimi latać - jak to  
określili - "nawet idioci". - Nie mogę zrozumieć jak mogło dojść do sytuacji, w której system pokładowy powtarza alarmujące  
słowa PULL UP! PULL UP! - W górę, w górę! - a załoga nie reaguje - mówił jeden z rosyjskich pilotów. Prowadzący konferencję  
kilkakrotnie mówili, że obsługa wieży kontrolnej w Smoleńsku działała właściwie i doprowadziła samolot do punktu, w którym  
załoga samodzielnie musiała podjąć decyzję o lądowaniu lub odejściu. Zabronić lądowania prezydenckiej maszynie nie mogła.  
Zdaniem  rosyjskich  specjalistów  samolot  cały  czas  był  dobrze  naprowadzany  i  znajdował  się  na  ścieżce  zejściowej .” 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/313897,Polska-komisja-strona-rosyjska-manipuluje-opinia-publiczna 

47  Dodajmy jednak, że o ile dość drobiazgowo „opisano” urazy pilotów, jak też człowieka rozpoznanego przez ruskich znawców jako 
„Dowódca  SP  Rzeczpospolitej  Polskiej”  (s.  127),  o  tyle  resztę  osób  potraktowano  w  dość  lakoniczny  sposób:  „Na  pokładzie  
znajdowało się  96 osób, wśród nich 4 członków załogi i 3 osoby personelu pokładowego. Badania medyczno - trasseologiczne  
wykazały,  że  w chwili  rozpadu konstrukcji  samolotu,  w locie  odwróconym,  na  znajdujących  się  na  pokładzie  ludzi  działały 
przeciążenia  o  wartości  przekraczającej  100g.  Według  rezultatów  ekspertyz  sądowo  -  medycznych,  śmierć  tych  osób,  
znajdujących się na pokładzie, nastąpiła błyskawicznie, w chwili zderzenia samolotu z powierzchnią ziemi, wielokrotnych wyniku  
licznych,  mechanicznych  uszkodzeń  ciała,  niemożliwych  do  przeżycia,  odniesionych  w  wyniku  działania  pozagranicznych  
udarowych przeciążeń hamowania i ulegających niszczeniu elementów statku powietrznego” - najwyraźniej odkrycie 100g miało 
ten  niekłamany  urok  eksplanacyjny  dla  radzieckich  badaczy,  że  po  prostu  wyjaśniało  wszystko.  To  coś  tak,  jak  z  Trójkątem  
Bermudzkim – gdy dostawały się do niego statki powietrzne, to także przedziwne i niepojęte moce na nie oddziaływały. 
Na szczęście dla nas, czyli czytelników raportu komisji Burdenki 2, w paru jeszcze miejscach nawiązywano do kwestii losów ofiar, ale  
im więcej o pasażerach tupolewa pisano, tym bardziej ponury obraz się wyłaniał, bo badaczom z badań wychodziło, iż np. wszyscy  
Dowódcy nie byli zapięci pasami w trakcie „podejścia do lądowania”:  „Na podstawie analizy dokumentacji sądowo-lekarskiej i  
fotograficznej wszystkich znajdujących się na pokładzie pasażerów i personelu pokładowego, stało się możliwe podzielenie ich (ze  
względu  na  charakter  obrażeń  ciała)  na  trzy  grupy:  -  przypięte  pasami  w  fotelach,  znajdujące  się  w  tylnej  części  kabiny  
pasażerskiej  (personel  ochrony  Prezydenta,  część  członków  delegacji  i  jedna  ze  stewardes);  -  przypięte  pasami  w  fotelach,  
znajdujące się w przedniej  części  kabiny pasażerskiej  (część członków delegacji); -  znajdujące się  głównie w przedniej  części  
kabiny pasażerskiej, nie przypięte pasami, które uległy wielokrotnemu rozczłonkowaniu (w praktyce wszyscy wyżsi dowódcy,  
dwoje członków delegacji i stewardesa)”. 
Niestety te ruskie banialuki o nieprzypięciu się pasami polskich Dowódców są w stanie powtarzać nawet...  pełnomocnicy rodzin  
ofiar, jak choćby mec. B. Kownacki: „Fakt, że szczątki generałów, którzy tak jak gen. Błasik nie byli przypięci pasami, zostały  
znalezione praktycznie na całym terenie, świadczy o tym, że wyciąganie wniosków na tej podstawie, gdzie kto przebywał w chwili  

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/313897,Polska-komisja-strona-rosyjska-manipuluje-opinia-publiczna


na podstawie śladów zacisków rąk na wolancie, jak też, że się posłużę takim fachowym określeniem 

„komisji Millera”, na podstawie „kontekstu sytuacyjnego”, dającego się odtworzyć z zapisów CVR. 

W obliczu całkowitego roztrzaskania samolotu moskiewscy badacze wsparci majestatem psychiatrii 

radzieckiej byli w stanie poniekąd zarysowo, bo na wiele szczegółowych prac (typu sporządzenie  

dokumentacji  medyczno-sądowej  „miejsca  katastrofy”,  przeprowadzenie  kompleksowych  badań 

ciał ofiar) zapewne zabrakło już czasu (ale też i nie było takiej potrzeby, bo, jak wiemy, przyczyny 

wypadku  znano  jeszcze  zanim  do  niego  doszło)  zrekonstruować  przebieg  różnych  zdarzeń,  jak 

choćby właśnie myślowe procesy dowódcy statku:

„Po  otrzymaniu  informacji  od  służby  kierowania  ruchem  o  gwałtownym  pogorszeniu  warunków  

atmosferycznych załoga niejednokrotnie omawiała tę  informację, również  z osobami postronnymi, które  

znajdowały się w kabinie i wyrażała zaniepokojenie w kwesti możliwości lądowania na lotnisku. Dowódca 

statku  rozumiał  złożoność  wykonania  podejścia  w tych  warunkach,  ale  uwzględniając  jak  ważne  jest  

postawione zadanie, a także możliwość  negatywnej reakcji ze strony Głównego Pasażera w przypadku 

odejścia na zapasowe lotnisko bez „próbnego” podejścia do lądowania, podejmuje decyzję  o kontrolnym 

podejściu „.. no, jeśli można spróbujemy podejście, ale jeśli nie będzie pogody, wtedy odejdziemy na drugi  

krąg” (10:25:01). Taka decyzja, jak już wspomniano, może być uzasadnioną tylko w przypadku posiadania  

dostatecznej ilości zapasu paliwa do wykonania dalszego lotu na lotnisko zapasowe (a zapas na około 1,5h  

lotu znajdował się  w samolocie) i pod bezwzględnym warunkiem przestrzegania zasady nie zniżania się 

poniżej wysokości minimum dla danego lotniska i danego samolotu przy istniejącym systemie podejścia do 

lądowania  (100m).  Najwidoczniej,  dowódca  statku  tak  właśnie  zamierzał  postąpić.  O  godz.  10:32:59,  

znajdując się pomiędzy drugim i trzecim zakrętem, dowódca informuje załogę: „Podejście do lądowania. W 

przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie”.  Oprócz tego, przy wykonywaniu trzeciego  

zakrętu,  na  ostrzeżenie  kontrolera:  „polski  101,  od  100m  bądźcie  gotowi  do  odejścia  na  drugi  krąg”,  

odpowiada wyraźnie i po wojskowemu „Tak jest!”.

Jednakże, obecność  w kabinie załogi w trakcie podejścia do lądowania osób postronnych z kręgu ludzi 

towarzyszących  Głównemu  Pasażerowi,  na  pewno  zwiększyła  napięcie  i  odwróciła  uwagę  załogi  od 

wykonywania swoich obowiązków. Charakterystyki tła dźwiękowego, zarejestrowane przez magnetofon  

pokładowy  świadczą  o tym,  że drzwi do kabiny załogi były otwarte. 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:  „On wścieknie  się,  jeśli  jeszcze…”)  świadczą  o  tym,  że 

dowódca  statku  był  w  trudnym  psychicznym  stanie48.  Oczywistym  jest,  że  w  przypadku  nieudanego  

katastrofy,  jest  niemożliwe  –  mówi  "Rz"  mecenas  Bartosz  Kownacki,  pełnomocnik  Ewy  Błasik,  wdowy  po  dowódcy  Sil  

Powietrznych (http://www.rp.pl/artykul/459542,796731-NPW--ciala-generalow-w-dziewieciu-sektorach.html). 
Jeśliby bowiem „w praktyce wszyscy wyżsi Dowódcy” faktycznie mieli być nieprzypięci pasami, to tylko wtedy, gdyby już było po 
bezpiecznym lądowaniu,  nie  zaś  podczas  „podchodzenia do lądowania” w takich,  jak wieść moskiewska niesie  od 10 Kwietnia,  
warunkach.  Nie  trzeba  zresztą  być  wysokim  rangą  wojskowym,  by  stosować  się  do  przepisów  związanych  z  bezpieczeństwem  
pasażerów. To jednak, co dla zwykłego człowieka może być logiczne, niekoniecznie takie musi być dla umysłu prawnika. Tymczasem 
warto  byłoby  się  (właśnie  prawnikom)  nieco  wgryźć  w  problem tego,  jak  to  było  możliwe,  iż  generałowie,  członkowie  sztabu,  
najwybitniejsi polscy (i zarazem znakomici natowscy) wojskowi, wedle tego, co nam przekazują radzieccy badacze, nie byli przypięci  
pasami. Może po prostu lecieli innym samolotem, tylko już ex post „dołączono ich” do listy pasażerów „prezydenckiego tupolewa”?

48  To bez wątpienia majstersztyk w radzieckim rekonstruowaniu ludzkiej psychiki, ale i konstruowaniu fachowej wypowiedzi: „Szereg 
zdań (...) świadczą o tym, że dowódca statku był w trudnym psychicznym stanie” . Dodajmy, że chodzi o zdania innych osób. Te 
zdania mają świadczyć o stanie psychicznym pilota. Abstrahuję od tego, iż „zdanie”: „On wścieknie się, jeśli jeszcze...” było wytworem 
bujnej wyobraźni fonoskopijnej, a ściślej: elementem poetyckiej licencji „ekspertów”. 

http://www.rp.pl/artykul/459542,796731-NPW--ciala-generalow-w-dziewieciu-sektorach.html


podejścia  i  odejścia  na lotnisko zapasowe dowódcę  statku mogła czekać  negatywna reakcja ze  strony 

Głównego Pasażera.

(Teraz uwaga – przyp. F.Y.M.) 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 

planu49.

Poza tym, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że dowódca statku powietrznego znajdował się 

stanie  psychologicznego  „starcia”  (walki)  motywów.  Z  jednej  strony,  dokładnie  rozumiał,  że 

lądowanie w takich warunkach nie jest bezpieczne  (o czym  świadczy jego pierwotna decyzja o  

odejściu  na  drugi  krąg  z  wysokości  100  m),  a  z  drugiej  strony  istniała  silna  motywacja  na  

wykonanie lądowania na danym lotnisku50. Taka sytuacja, mówiąc językiem psychologii lotniczej,  

nazywana jest „starciem motywów”. W stanie psychicznego „starcia motywów” zawęża się  pole uwagi i  

wzrasta  prawdopodobieństwo  podjęcia  nieadekwatnych  decyzji.  Te  dwie  przyczyny  (brak  nowego,  

wyraźnego  planu  działania  i  psychologiczne  „starcie”)  wyjaśniają  pasywność  dowódcy  statku  na 

końcowym  etapie  podejścia  do  lądowania  (brak  reakcji  na  dużą  prędkość  pionową,  na  informację  o 

wysokości radiowej, podawaną przez nawigatora, na zadziaływanie sygnalizacji układu TAWS „PULL UP,  

PULL UP”, na komendę drugiego pilota „Odchodzimy!” i na komendę kontrolera o zaprzestanie zniżania 

„Horyzont, 101!”) i  jego opóźnione i nieadekwatne działania w celu naprawy sytuacji” (raport komisji 

Burdenki 2, s. 114-115, pisownia oryg.).

 

Na te badania psychologiczno- czy może psychiatryczno-lotnicze zwrócili  uwagę potem badacze 

radzieccy  z  „komisji  Millera”,  którzy  także  sporo  miejsca  poświęcili  odpowiedzialnemu  i 

arcytrudnemu  zadaniu  parapsychologicznego  odtwarzania  zawartości  świadomości  członków 

załogi51. Prace tej ostatniej grupy eksperckiej, w obliczu nieposiadania przez nią ani dokumentacji 

49  Dowódca więc zmienia decyzję, ale nikogo o niej nie informuje. 
50  Pomijając już ruską składnię tego opisu  („silna motywacja na wykonanie”), to wychodziłoby z ruskich badań na to, iż dowódca 

statku wiedząc, że lądowanie jest jest niebezpieczne, a więc, że nie powinien lądować, i tak lądował, ponieważ uznał, że nie może nie 
wylądować. 

51  I napisali wprost tak:  „Analiza prowadzonej wówczas korespondencji  i  rozmów pilotów w kokpicie wskazuje na rozpoczęcie  
sięzjawiska tunelowania poznawczego u dowódcy statku powietrznego, polegającego na silnej selekcji uwagowej, skupionej na  
danych niezbędnych do realizacji aktualnego priorytetu zadaniowego. Selekcja ta jest tym bardziej wyraźna, im wyższy poziom  
stresu oddziałuje na pilota. Główne czynniki psychologiczne, które istotnie wpływały na podwyższenie poziomu stresu na tym  
etapie lotu, to duży poziom nieprzewidywalności sytuacji i konflikt wewnętrzny dowódcy statku powietrznego, rozumiany jednak  
nie jako dylemat lądować, czy nie lądować (dążenie - unikanie), ale związany z planowanąprzez dowódcę statku powietrznego  
próbą podejścia  do lądowania (jak nisko  zejść i  jaki  tryb podejścia zastosować).  W tym konkretnym momencie  należy więc  
zakładać istnienie  wysokiego poziomu stresu,  wynikającego z koncentracji  na realizowanym planie  działania”  (pseudoraport 
Millera, s. 232; por. też http://freeyourmind.salon24.pl/329274,tunel-millera i http://freeyourmind.salon24.pl/330132,bladzac-w-
tunelu-millera). 
Na tym wcale nie koniec, jak można było bowiem przeczytać nieco dalej:  „Doszło do sytuacji, w której dowódca statku  
powietrznego  zbudował  plan  podejścia  do  lądowania  na  podstawie  subiektywnego  modelu  mentalnego  
(wyobrażenie  aktualnej  pozycji  samolotu). Jednym  z  czynników  zaburzających  prawidłową  ocenę  sytuacji  było 
wykorzystywanie  podczas  podejścia  nieprecyzyjnego  wskazań  radiowysokościomierza  w  miejsce  wysokościomierzy 
barometrycznych. Dodatkowym, ale bardzo istotnym elementem dezinformującym było przekazywanie przez KSL uspokajającej  
informacji wskazującej,  że przez cały czas „są  na  ścieżce i na kursie”. Był  to czynnik negatywnie wpływający na całą  załogę,  
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miejsca, ani kompleksowych badań wraku, ani oryginałów rejestratorów, ani wielu innych ważnych 

dowodów „katastrofy”, należy uznać za przełomowe dla nauki neopeerelowskiej i powinny zostać 

nagrodzone wysokimi odznaczeniami państwowymi. 

Pominęliśmy jednak najważniejszy element radzieckiej rekonstrukcji. Nie, nie chodzi o pancerną 

brzozę, nie chodzi także o „zapisy FMS-a” ani nawet o mgłę. Chodzi o dwie rozmowy polskich załóg,  

które odbywają się na przestrzeni kilku minut między (jak podają ruskie „stenogramy”) 10.24.33 

rus.  czasu  a  10.29.4052.  Pierwsza  rozmowa  odbywa się  w  kontekście  zawiązanego  przez  załogę 

tupolewa kontaktu z wieżą szympansów, która dwukrotnie sygnalizuje to, co już przekazała o 10.14 

wieża mińska, a więc, że „widzialność 400 m”. Zwracam na to uwagę, właśnie dlatego, że to samo 

powie A. Wosztyl: „No witamy ciebie serdecznie. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to pizda tutaj jest.  

Widać jakieś 400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów, grubo.”  Chwilę 

potem jednak doda: „No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No, natomiast powiem  

szczerze,  że  możecie  spróbować,  jak  najbardziej.  Dwa  APM-y  są,  bramkę  zrobili,  tak  że 

możecie spróbować...” 

ponieważ ugruntowywał przekonanie, że mimo braku odniesienia, położenie samolotu było pod kontrolą. Te potwierdzenia miały 
miejsce pięciokrotnie,  podczas gdy w rzeczywistości  samolot  był  znacznie  powyżej  ścieżki,  a  w końcowej fazie  lotu  znacznie  
poniżej.  Na wysokości  90 m wskazywanej przez  radiowysokościomierz  dowódca statku powietrznego poinformował  załogę: 
„Odchodzimy na drugie zajście”, a drugi pilot potwierdził: „Odchodzimy”. Po tej komendzie nie została bezzwłocznie zainicjowana 
procedura odejścia” ( s. 232). 
W ten sposób za jednym zamachem wyjaśniało się wszystko – zarówno nurkowanie we mgle i zlekceważenie przepisów związanych z  
bezpieczeństwem lotu, jak i milczenie dowódcy statku podczas nierozważnego, lekkomyślnego podejścia do lądowania. O ile więc 
komisja  Burdenki  2  mówiła  zaledwie  o  „starciu  motywów”,  o  tyle  bratnia  „komisja  Millera”  poszła  jeszcze  dalej  drogą  takiej 
psychiatrycznej i  zarazem parapsychologicznej  rekonstrukcji przyczyn (i właściwie też przebiegu) katastrofy,  ponieważ w trakcie 
badań odkryła „subiektywny model mentalny” w umyśle nieżyjącego już pilota. 
(Taką  drogę  rekonstrukcji  zapowiedziała  też  na  jednej  z  konferencji  prokuratura  wojskowa  nad  Wisłą 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/natowscy-oficerowie-konferuja.html). Gdzie diabeł bowiem nie może, tam 
radzieckiego psychiatrę posyła. Kto wie, czy w ten sposób nie szykuje się jakaś większa rewolucja w kryminalistyce, a nie tylko w  
badaniu lotniczych wypadków.)  

52  Tak  jak  już  kiedyś  (czerwiec  2011)  sygnalizowałem  Zespołowi  w  poście 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/konferencja-zespou-smolenskiego.html,  rozmowa  załóg,  wielokrotnie 
przywoływana w raporcie komisji Burdenki 2 jest jednym z najważniejszych elementów ruskiej narracji wypadkowej. 
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Dwukrotnie pada więc ze strony Wosztyla  zachęta do  próbnego lądowania,  mimo że (jeśli 

wierzyć tym przekazywanym danym) widoczność jest poniżej pogodowych minimów lotniska53 – co 

więcej,  nawet jeden z szympansów stwierdza w komunikacji  z załogą tupolewa: „warunków do 

lądowania nie ma”. Jeśli więc nie ma warunków do lądowania, to nikt niczego w tym względzie 

próbować nie tylko nie musi, ale nawet nie powinien, lecąc „prezydenckim tupolewem”. Wosztyl zaś 

dorzuca  jeszcze  jedną  rzecz,  którą  warto  przypomnieć  sobie  w  kontekście  tego,  co  pisałem  o 

„godzinie Batera”, czyli momencie „pierwszej katastrofy”, zainscenizowanej w okolicach 8.30: „Jeśli  

wam  się  nie  uda  za  drugim  razem,  to  proponuję  wam  lecieć  na  przykład  do  Moskwy  albo  

gdzieś...”  (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-

batera)54

53  Por. K. Galimski i P. Nisztor, s. 51: „Każde lotnisko na świecie ma swoje minima pogodowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo  
lądującym samolotom. Określają je dwa parametry: podstawa chmur w metrach, czyli widzialność w pionie oraz widzialność w  
poziomie.  W  wypadku,  gdy  przy  określonych  wysokościach  nie  widać  ziemi  piloci  są  zobligowania  zakończyć  podejście  do  
lądowania i albo czekać na poprawę warunków krążąc nad lotniskiem, albo wylądować na innym lotnisku, gdzie pogoda jest  
lepsza. Jakie minima posiada lotnisko Siewiernyj? Z karty podejścia, którą posiadała załoga Tu-154M wynika, że lądować w  
Smoleńsku można wówczas, gdy podstawa chmur nie jest niższa niż 100 metrów, a widzialność w poziomie nie gorsza niż 1000  
metrów. Oznacza to, że kilometr przed lotniskiem z wysokości 100 metrów można dostrzec pas startowy. Polscy piloci są jednak  
też związani standardami określonymi przez Siły Powietrzne. Według nich polscy piloci nie powinni lądować, gdy podstawa  
chmur jest niższa niż 120 metrów, a widzialność jest poniżej 1800 metrów”.  Nietrudno więc odkryć, że polskie ograniczenia są 
nawet większe niż ruskie, no ale Galimski z Nisztorem nie zakładają, że tupolew nie lądował 10-go Kwietnia na Siewiernym.
Por.  też  lipcową (2010)  rozmowę telewizji  rządowej z  R.  Musiem z  załogi  jaka-40 (http://www.tvn24.pl/1,1663248,druk.html): 
„wyszedłem na około dwie minuty, na tę ostatnią fazę lądowania, żeby nasłuchiwać jak lądują. Porucznik Wosztyl rozejrzał się i  
powiedział: „Nie, teraz to już w ogóle nic nie widać. W tych warunkach to się chyba nie da wylądować. Może lepiej żeby nie  
lądowali?”. Mgła wchodziła na lotnisko takimi pasami. Wtedy to był moment, że nie było widać już drzew, które stały obok nas.  
Ja na to: „Dobra, to wrócę”. Wróciłem i powiedziałem o tych 200 metrach. Odpowiedzieli: „Dzięki””. Dlaczego nikt z załogi jaka-40 
nie przekazuje załodze tupolewa prostego komunikatu: „przerwijcie podejście”? Zwracam na to uwagę w kontekście „powrotu po 
latach” właśnie Musia w materiałach śledczych „GP” (http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40).

54  Pamiętajmy zresztą  o tym,  że  „godziny połączeń”  między załogą jaka-40 a  tą  tupolewa podali  Ruscy.  W trakcie  wywiadu dla  
„Czerskiej Prawdy” Wosztyl przyznaje, że nie sprawdzał czasu połączenia: „- W sumie były trzy rozmowy: o 8.25, 8.30 i 8.37. Tak  
podał Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK). (AW)  - Nie spoglądałem na zegarek. Podałem pilotom warunki pogodowe”  
(http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html).
Dalej w tym wywiadzie też jest ciekawie (wypowiedzi pogrubione pochodzą od przedstawicieli „Czerskiej Prawdy”): „Pan odradzał 
tupolewowi lądowanie? Tak twierdzi  MAK.  -  Nie  mogę  o  tym mówić.  Powiem tyle:  ja osobiście  rozmawiałem z  mjr.  
Robertem Grzywną, drugim pilotem Tu-154. Przekazałem mu informacje o warunkach meteorologicznych i ostrzegłem go, że są  
nieciekawe.  Nieciekawie, czyli nie ląduj? - Przekazałem swoje sugestie. Nie powiem, jakie to były sugestie.  Była kłótnia? 
Pan odradzał lądowanie, a mjr Grzywna chciał lądować? - Nie! Nie było ostrej wymiany zdań? - Nie! Powiedział:  
"dzięki,  porozmawiam  z  Arkiem",  czyli  dowódcą  kpt.  Protasiukiem.  I  zapytał,  jak  my  wylądowaliśmy.  Lądowaliśmy  przy  
widzialności 1500 m, a dla nas to minimum pogodowe, odpowiedziałem , że nam się udało. Mamy zwyczaj, że po lądowaniu  
załoga sobie  dziękuje,  a  ja  mówię:  "kolejny  raz się  udało".  Czekając na wylądowanie Tu-154,  słyszał pan rozmowę  
pilotów z  wieżą?  -  Tak.  Wieża  odradzała  lądowanie?  -  Nie  mogę  o  tym mówić.  Podała,  że  warunki  są  poniżej 
minimum? - Tak, to standardowa procedura. Z tego, co wiem, wieża podała pilotom te same dane co my. Pytała o zapas paliwa,  
zapasowe  lotniska,  dawała  ciśnienie,  widzialność.  Tyle  mogę  ujawnić.  (...)  Jak  się  pan  dowiedział,  że  Tu-154  nie  
wylądował? - To było słychać. Siedziałem w jaku jakieś 700-800 m od miejsca katastrofy. Samolot podchodził do lądowania na  
ustalonym zakresie pracy silnika. I nagle usłyszałem, że dodał obrotów, potem dźwięk jednego milknącego silnika, potem jakieś  
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Wróćmy jednak do rozmów załóg. Jeśliby Wosztylowi nie towarzyszył akurat jakiś „przedstawiciel” 

FSB,  który  za  pomocą  makarowa  nakazywał  takie  właśnie  prowadzenie  rozmowy  z  II  pilotem 

tupolewa, to ciężko byłoby zrozumieć zarówno to dwukrotne zachęcanie do próbnego podejścia, jak 

i mówienie o odlocie „do Moskwy albo gdzieś...”, jeśli  w planie lotu tupolewa wpisany był 

Mińsk i  Witebsk55.  O której  dokładnie  się  ta  rozmowa odbywa też trudno powiedzieć,  skoro 

pojawia  się  pytanie:  „A  wyście  wylądowali  już?”  -  jeśliby  bowiem  wierzyć  danym  ze 

„stenogramów”, to byłoby to przecież dobre 3 godziny po wylocie jaka-40. Co więcej, ta rozmowa 

ma się kończyć o 10:25:29 rus. czasu, zaś dwie minuty później A. Protasiuk ma mówić:  „Spytaj 

Artura, czy grube są te chmury” -  na co R. Grzywna:  „Ja nie wiem, czy oni będą, ten... Czy oni  

jeszcze będą.”  I pyta: „Artur, jesteś tam jeszcze?” No i jak wiemy, pojawia się tym razem R. Muś 

jako rozmówca załogi tupolewa. Czy jednak wypowiedź i pytanie Grzywny nie sugerują, że odległość 

między pierwszą rozmową a drugą jest większa niż 2 minuty?56 

trzaski, huki. Pomyślałem: "no, chyba chłopaki się rozbili". Akurat wtedy z wieży wyszedł jakiś człowiek. Zapytaliśmy, gdzie jest  
tupolew. - Odleciał - odpowiedział. Byliśmy w szoku. Jak to?! Nie słyszeliśmy silników odlatującego tupolewa! Nie wiedział, że 
samolot prezydencki się rozbił? - Nie wiem. Dosłownie kilka sekund potem zawyły syreny alarmowe. ”
Por.  też:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/10/dwoch-wosztyli-w-smolensku.html:  „w  wywiadzie  dla  TVN  na  
pytanie dziennikarki: „Pan nie był w samolocie, pan był na płycie lotniska?” (Wosztyl – przyp. F.Y.M.) odpowiada: „Tak, byłem na 
płycie lotniska i nasłuchiwałem jak tupolew podchodzi do lądowania”.  Po chwili  zresztą dodaje: „Cała załoga była razem ze  
mną”.” No więc był w jaku czy na płycie i która to była godzina? 

55  Autorzy „Zbrodni smoleńskiej” piszą, że „załoga bardzo wcześnie ten plan przesłała – jeszcze przed południem 9 kwietnia, chociaż  
z  powodzeniem  mogła  go  wykonać  17  godzin  później  (na  3  godziny  przed  lotem).  Dała  więc  dużą  ilość  czasu  polskim  i  
zagranicznym służbom na analizę tego planu i wzięcie go pod uwagę w procesie zabezpieczania lotu. Wszystko wskazuje jednak  
na to, że Centralne Organy Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego w Polsce, Rosji i Białorusi nie były w stanie w ciągu 20  
godzin, do momentu gdy samolot wystartował, nawet zweryfikować, c w tym planie lotu zostało zawarte. Na żadnym etapie nie  
dokonano jego oceny merytorycznej. 
W  czasie  wypełniania  formularza  wkradł  się  pierwszy  błąd  –  załoga  nieprawidłowo  wybrała  jedno  z  lotnisk  zapasowych,  
ponieważ wpisała w planie lotu port lotniczy w Witebsku, który wedle danych z NOTAM – czynny był tylko od poniedziałku do  
piątku. 10 kwietnia przypadała sobota.
Niedopatrzenie kpt. Ziętka nie było bardzo istotne, ponieważ w planie lotu wpisane były dwa lotniska zapasowe (drugim był  
Mińsk), lecz nie zostało dostrzeżone na briefingu przygotowującym załogę do lotu, pomimo że dokumentacja lotniska w Witebsku  
została skopiowana w jego toku. Nie sam błąd, lecz to, jaką odsłonił skalę nieprawidłowości, jest tutaj tym, co najbardziej szokuje.  
Przesłanego planu lotu nie zweryfikowała najwyraźniej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, przyjmując i wprowadzając go do  
swojego systemu, a następnie niejako odkładając go ad acta. Sytuacja ta ujawnia zaskakującą lukę w systemie kontroli lotów –  
plan lotu można odrzucić z powodu najmniejszego błędu literowego, natomiast z podanym nieczynnym lotniskiem zapasowym  
jest on akceptowany – samolot może startować. (...) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie sprawdziła nawet, czy lotnisko to jest  
czynne.
Dokładnie ta samo zachowali się Rosjanie w Głównym Centrum w Moskwie. Takie postępowanie jest szczególnie zatrważające,  
biorąc po uwagę, że taka obsługa aeronawigacyjna dotyczyła lotu HEAD. Plan nie został odrzucony z powodu błędnych lotnisk  
zapasowych,  a następnie przesłano go do Mińska i  Moskwy.  Zaniedbania polskich kolegów powielili  specjaliści  zarządzania  
przestrzenią powietrzną Białorusi. Oni również nie odrzucili planu lotu, chociaż to na ich terenie znajdowało się nieczynne tego  
dnia lotnisko. Najwyraźniej strona białoruska zlekceważyła dobre praktyki gwarantujące bezpieczeństwo lotu i nie powiadomiła  
lotnisk  zapasowych,  o  tym że  mogą spodziewać  się  tego  dnia  samolotów (zwłaszcza  tak ważnego  lotu!)  inaczej  odmowa z  
Witebska poskutkowałać by musiała brakiem akceptacji planu lotu” (s. 400-401). 
Powraca więc pytanie: skoro tyle specjalistycznych instytucji nie dostrzegło problemu z witebskim lotniskiem i nie odrzuciło planu  
lotu, to może po prostu ono działało? Właśnie wyjątkowo tamtego przedpołudnia? Dodajmy, że mowa o tym lotnisku także była w  
trzech depeszach ATS (tj. służb ruchu lotniczego – na ich temat szerzej por.  http://www.bl.mw.mil.pl/news.php?id=231) z 10-go 
Kwietnia  (treść  depesz  podają  K.  Galimski  i  P.  Nisztor:  s.  144-145;  trzykrotnie  jest  w nich  literówka:  „AKSIL”;  trzykrotnie  też 
wymienia się UMII oraz UMMS, tj. oznaczenia wschodniego witebskiego oraz mińskiego lotniska). Na temat depesz służb ruchu  
lotniczego por.  http://www.bl.mw.mil.pl/news.php?id=272; por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-
lotu.html i  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html oraz 
http://lewczuk.com.pl/materialy/prawo/PL-2.pdf.
 Z kolei „komisja Millera” w swym pseudoraporcie powiada (s. 204):  „Zdaniem Komisji, złożone plany lotu na dzień 10.04.  były 
powieleniem planów z dnia 7.04., gdyż w tym dniu lotnisko WITEBSK było czynne i mogło być lotniskiem zapasowym, natomiast  
zgodnie  z  AIP  FR i  WNP,  10.04.2010 r.  (dzień  wolny od pracy) było nieczynne.”  Inaczej  mówiąc,  piloci  byli  tak  tępi,  że  nie 
sprawdzili lotniska, tylko powielili plan sprzed paru dni. Co w takim razie z instytucjami, przez których biurka ów plan przechodził? 

56  R. Muś przytacza opowieść z lotniska:  „wyszedłem na około dwie minuty, na tę ostatnią fazę lądowania, żeby nasłuchiwać jak  
lądują. Porucznik Wosztyl rozejrzał się i powiedział: „Nie, teraz to już w ogóle nic nie widać. W tych warunkach to się chyba nie  
da wylądować. Może lepiej, żeby nie lądowali?”. Mgła wchodziła na lotnisko takimi pasami. Wtedy to był moment, że nie było  
widać już drzew, które stały obok nas. Ja na to: „Dobra, to wrócę”. Wróciłem i powiedziałem o tych 200 metrach. Odpowiedzieli:  
„Dzięki”” http://www.tvn24.pl/1,1663248,druk.html Abstrahując od tego, kto (i skąd) Musiowi to „dzięki” odpowiedział, to przecież 
nawet gdyby wtedy polski tupolew (jak chce oficjalna moskiewsko-warszawska narracja) zniżał się na „wysokość decyzji”, to przecież 
jeśli Wosztyl z resztą ludzi z jaka-40 widział, jak fatalne są warunki i mówił, że chyba się nie da wylądować, to należałoby radiem  
przekazać załodze tupolewa wyłącznie: przerwanie podejścia i pozostanie na wysokości kręgu, czyli na 500 metrach , by 
przeczekiwała niesprzyjające, nielotne warunki. Nic innego. No, chyba że w korespondencji radiowej pomagał ludziom z jaka-40 
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Ta druga rozmowa dotyczy grubości chmur, rozstawienia APM-ów oraz, co chyba najistotniejsze, ił-

a-76:  „A Rosjanie już przylecieli?” - „Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli”.  Tu znowu 

pojawia  się  słowo  „już”,  tak  samo,  jak  w  przypadku  cytowanego  wyżej  pytania.Wosztyl,  jak 

cytowałem w jednym z przypisów wyżej, „nie spoglądał na zegarek”, rozmawiając z załogą tupolewa, 

nie ma więc żadnej pewności, iż podawane oficjalnie dane czasowe połączeń załóg są wiarygodne, 

można natomiast wnioskować, że załoga tupolewa miała większy zapas czasu, niż to się oficjalnie za 

Moskwą podaje57. Nie dysponując zaś oryginałami zapisów rozmów w kokpicie58, nie jesteśmy w 

stanie konkluzywnie stwierdzić, które części tych nagrań są poprzestawiane i w jaki sposób, jak też, 

co zostało wycięte, a co (poza sygnalizacją alarmową urządzeń59) doklejone. 

Jeśli jednak zakładamy, że do żadnego katastrofalnego przyziemienia „prezydenckiego tupolewa” 

na Siewiernym nie doszło, to całą końcówkę możemy uznać za ewidentnie sfałszowaną. Pozostaje 

natomiast pytanie,  czy polskiej  załodze pozwolono przylecieć nad północne smoleńskie lotnisko 

(np. by zeszła na wysokość kręgu nadlotniskowego, a więc w tym wypadku na 500 m i widząc 

domglone lotnisko, zrezygnowała z dalszego zniżania się), czy ją zawrócono już w tym momencie, 

gdy zbliżyła się do punktu ASKIL i nawiązała łączność z moskiewską kontrolą obszaru. Tak czy tak 

zaś  zarówno z polskimi pilotami, jak i z... wieżą szympansów musiała być rozegrana 

towarzysz  makarow.  Niewykluczone,  że  nowe  badania  krakowskiego  IES  wniosą  nowy  materiał  dowodowy  do  smoleńskiego 
śledztwa:  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zapis-z-jaka-40-moze-rzucic-nowe-swiatlo-na-katastrofe,nId,432540 i 
http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40, tym niemniej, jak przynajmniej twierdził w styczniu 2011 rzecznik 
sił  powietrznych  ppłk  R.  Kupracz  (gdy  doszło  do  dochodzenia  ws.  lądowania  jaka-40  „bez  zgody  szympansów” 
(http://wyborcza.pl/1,75478,9169171,Ladowanie_jaka_40_w_prokuraturze.html)):  „czarne  skrzynki  "zabezpiecza  się"  z  urzędu  
tylko po katastrofie.  Dlatego gdy Jak-40 wystartował z powrotem do Warszawy,  nowe zapisy skasowały całą procedurę ze  
Smoleńska”  (http://wyborcza.pl/1,76842,9032805,Jak_ladowal_Jak_40.html). Z  perspektywy  czasu  wydaje  się  jednak  bardzo 
podejrzane to, że nikt nie zleciłby „po wypadku prezydenckiego tupolewa” zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej (lub jakiejś innej  
służbie wojskowej) właśnie CVR jaka-40 (jako potencjalnego dowodu w sprawie tragedii). 

57 Czy takiego zapasu nie miała też...  załoga jaka-40? Skąd wiemy, o której dokładnie jak-40 wyleciał? Gdyby wylecieli o 5-tej, jak  
mówił W. Cegielski, to nie lądowaliby o 7.15, lecz...  ca. 6.50. Co ciekawsze, taki właśnie trop (czy prawdziwy, to jeszcze rzecz do 
zbadania)  podsuwa  raport  Komisji  Burdenki  2,  w  którym  przytaczana  jest  słynna  (przynajmniej  w  blogosferze)  wypowiedź  
Krasnokutskiego do Sypki, nieco może okrojona do radzieckich potrzeb propagandowych, bo brzmiąca tak:  „Tak zatem, o godz.  
09:20:50, po wylądowaniu samolotu Jak-40 (załoga którego również nie  informowała o  wybranym systemie lądowania),  w 
telefonicznej rozmowie z dowódcą JW 21350 (m. Twer), zastępca dowódcy tej jednostki, który znajdował się na bliższym punkcie 
dowodzenia, poinformował: „… No, zrobił normalne podejście. Myślę, że ma tam takie wyposażenie, przecież to taki samolot…Już 
myślałem, szczerze mówiąc, że pójdzie na drugi krąg”” (s. 164). 
W wersji pełnometrażowej wygląda ona zaś tak: „09:21:05 Красн. B 8.50 у него посадка вот сейчас видимость вот сейчас уже  
улучшается, но никто и Марченко вчера весь день говорил, никто туман не обещал и утром все нормально, вот сейчас  
в 9 часов раз и затянуло, видимость где-то 1200. Ну нормально он зашел. Я думаю, там оборудование у него, ну такой  
самолет. Ну в принципе нормально зашел, сработали хорошо. Я думал, честно говоря, на второй круг. Значит ну в  
принципе все, и я думаю в 10.30 сейчас температура пойдет, ну во всяком случае, хуже 1500 не должно быть./O 8.50 
lądowali, a teraz widoczność już się poprawia, ale nikt i Marczenko wczoraj cały dzień mówił, nikt nie zapowiadał mgły, i rano  
wszystko  normalnie,  a  teraz  o  9  naraz  zakryło,  widoczność  gdzieś  1200.  No  normalnie  wylądował.  Myślę,  on  tam  ma  
wyposażenie, no taki samolot. W zasadzie normalnie wylądował, spisaliśmy się dobrze. Ja szczerze mówiąc myślałem, że odejdzie  
na drugi krąg. To w zasadzie wszystko, myślę, że o 10.30 teraz temperatura się podniesie, no, w każdym razie gorzej niż 1500 nie  
powinno być” (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html). 
Jeśliby więc za radzieckimi autorami raportu komisji Burdenki 2 potraktować tę zacytowaną przez nich wypowiedź jako odnoszącą  
się do polskiego jaka-40, to moglibyśmy nawet przyjąć do wiadomości, iż jego lądowanie zaszło o tej właśnie godzinie (czyli o 6.50 
pol. czasu (tak jak to przewidywała „książeczka” (http://clouds.web-album.org/photo/364873,program-10-04-2010-i-program-lotu-
7-04-2010)) – problem pozostawałby tylko z tym, że w dialogach z wieży szympansów (jak i na innych stronach ruskiej 
bumagi) – PLF 031 „ląduje” o 9.15 rus. czasu, czyli 7.15 pol. Tak więc w którymś miejscu radzieccy specjaliści przedobrzyli z 
obróbką informacji skrawaniem.

58 Nie wiadomo, czy kiedykolwiek je Polska odzyska. Ruscy je zwyczajnie ukradli.
59 Wmontowanie tych komend było najprostsze, ponieważ są one sztucznie generowane przez syntezator głosu – nawet jednak w tej  

materii czekiści się przejechali, skoro, jak już zwracałem uwagę w „Czerwonej stronie Księżyca”, z relacji B. Klicha (jeszcze przed 
publikacją pierwszych  oficjalnych „stenogramów”)  wynika,  że w kabinie  pilotów słychać było  anglojęzyczne komendy dotyczące 
wysokości:  „system ostrzegania o zbliżania się  do ziemi najpierw sygnalizował wysokość:  „ground sixty meters,  ground fifty  
meters,  ground  fourty  meters”” (http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc),  tych  zaś  nie  ma  w 
CVR-1, gdzie kolejne dane dotyczące wysokości podawać ma po polsku nawigator.
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operacyjna gra dezinformacyjna,  choć na odmiennych poziomach. Polską załogą zajęła się 

(wchodząc na tę samą, co „Korsaż”, częstotliwość) inna „wieża kontroli lotów”, a siewiernieńskim 

barakiem z szympansami zajęli  się (też na odpowiedniej częstotliwości) ludzie 1) udający załogę 

„zdecydowaną na lądowanie” w warunkach nienadających się do podejścia, a więc niestosującą się 

do  sugestii  kontrolerów,  ignorującą  zagrożenia  oraz  fakt,  że  ruski  samolot  transportowy,  który 

(zgodnie z oficjalną narracją) miał  przywieźć część ochrony dla polskiego Prezydenta wcale nie 

przyziemił  na  tymże  lotnisku60 oraz  2)  przesyłający  dezinformacyjne  dane  radarowe  o  pozycji 

zbliżającego się statku powietrznego61.  Gros bowiem „operacji Smoleńsk” rozgrywało się 

właśnie w obszarze dezinformacji.  Dezinformowani byli oczekujący na Siewiernym („odleci 

na zapasowe do Moskwy lub Mińska”, „zrobi jednak próbne podejście” itd.) i w Lesie Katyńskim, 

60 Wydaje  mi  się  mało  prawdopodobne,  by  wszyscy  w wieży  szympansów  byli  wtajemniczeni  w realia  zamachu oraz  inscenizacji  
katastrofy,  choć oczywiście  takiego scenariusza  nie  można wykluczyć.  Na samym tworzeniu  imitacji  „tupolewa”  sprawa się  nie  
kończyła – mgła, jaka zasnuła się na lotnisku, miała za zadanie dodatkowo „doślepić” szympansów. Jakby tego było mało oprócz 
chaosu informacyjnego związanego z nieustannym telefonowaniem i uzyskiwaniem od innych instytucji sprzecznych danych (por. 
też przypis niżej), siewiernieńską wieżą „zajmowała się” załoga iła-76 (testując dwukrotnie, co wieża rzeczywiście „widzi”) oraz TSO 
331, o którym jeszcze będzie mowa.

61 To, że coś dziwnego się działo z radarami „Korsaża” wiemy z szympansich dialogów – zarówno pierwszy polski samolot specjalny, jak  
i drugi znikają z radarów na Siewiernym (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html).
1) Znikanie jaka-40:  08:55:38 А Куда этот Польский пропал?/ A gdzie ten polski przepadł? 
2)  Znikanie  tupolewa:  10:29:38  А  Ты  его  не  видишь,  да?/Ty  go  nie  widzisz,  tak?
10:29:39 РП Да, пропал./Tak, przepadł. 
Por.  też  artykuł  „Korsarz  bez  identyfikacji  radarowej”  autorstwa  M.  Austyna (http://www.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20110222&typ=po&id=po14.txt):  „Polska oczekuje od Rosjan wyjaśnień, czy "procedury wojskowej służby ruchu lotniczego  
Federacji Rosyjskiej zezwalały 10 kwietnia ubiegłego roku na zapewnianie służby radarowej przez personel lotniska Smoleńsk  
'Północny' (KL i KSL) bez ustanowienia (dokonania) identyfikacji radarowej statków powietrznych". Rosyjski Międzypaństwowy  
Komitet Lotniczy w swoim raporcie nie uwzględnił tej kwestii. (...) 
W myśl obowiązujących wszędzie na świecie przepisów lotniczych przed rozpoczęciem procedury przyjęcia na lotnisku statku  
powietrznego  służby  radarowe  powinny  ustanowić  jego  tzw.  radarową  identyfikację.  O  tym  fakcie  załoga  powinna  zostać  
poinformowana.  Identyfikacja  radarowa  powinna  być  utrzymywana  aż  do  wyjścia  statku  powietrznego  ze  strefy  
odpowiedzialności. W przypadku wszelkich kłopotów z identyfikacją, w tym w przypadku jej utraty, załoga powinna zostać o tym  
poinformowana,  a  jeśli  takowe obowiązują,  winny zostać  wydane  odpowiednie  instrukcje.  Jak  wynika  z  raportu  MAK,  na  
lotnisku Siewiernyj naziemna służba lotnicza nie dysponowała radarem wtórnym. W takim przypadku służby naziemne korelują  
pozycję obiektu na radarze z meldunkami załogi o zajęciu pozycji nad punktem meldunkowym. Identyfikacji można też dokonać  
poprzez podanie namiaru i odległości od takiego punktu. Wówczas służba naziemna musi upewnić się, że linia drogi danej pozycji  
radarowej pokrywa się z torem lotu statku powietrznego lub z podanym przez załogę kursem. Informacje o pozycji  statków  
przekazują sobie też służby naziemne. W niektórych przypadkach, aby upewnić się o poprawności identyfikacji,  samoloty na  
radarze są śledzone, a służby mogą polecić pilotowi wykonanie zmiany kursu lub obserwowane są meldowane bieżące manewry  
wykonywane przez statek powietrzny. 
Przekazywanie identyfikacji  radarowej  przez  jednego kontrolera  drugiemu (np.  z  kontroli  obszaru do kontroli  lotniska)  jest  
dopuszczalne, gdy statek powietrzny znajduje się w zasięgu zobrazowania radaru kontrolera przyjmującego kontrolę, a jeszcze  
widoczny  na  urządzeniach  kontrolera  przekazującego.  Na  mapach,  którymi  dysponują  piloci,  zaznaczone  są  rejony  
odpowiedzialności służb naziemnych w funkcji wysokości. - Kiedy kontroler z obszaru przekazuje samolot służbom lotniska, to  
nakazuje  załodze  zniżanie  do  pułapu,  na  którym jeszcze  widzi  samolot,  a  kontroler  z  lotniska  już  powinien go  zauważyć -  
podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" doświadczony pilot wojskowy w stopniu majora. Służby lotnicze przekazują sobie  
kontrolę  nad  samolotem,  ustalają  parametry  lotu  i  po  potwierdzeniu  zgodności  danych  dochodzi  do  przekazania  
odpowiedzialności.  Następuje  wówczas kontakt  z załogą i  pilot  przechodzi  na częstotliwość lotniska podaną mu przez  służbę  
obszaru.  Dalej  samolot  prowadzą  służby  lotniska.  Czy  w  dniu  katastrofy  Tu-154M  właśnie  tak  działały  rosyjskie  służby?  
Najwyraźniej nie, bo strona polska chciała od Rosjan wyjaśnień, czy "procedury wojskowej służby ruchu lotniczego Federacji  
Rosyjskiej zezwalały 10 kwietnia 2010 r. na zapewnianie służby radarowej przez personel lotniska Smoleńsk 'Północny' (KL i  
KSL) bez ustanowienia (dokonania) identyfikacji radarowej statków powietrznych". MAK w swoim raporcie nie uwzględnił tej  
kwestii.  
Tymczasem jak wynika ze stenogramów z wieży na Siewiernym z 10 kwietnia 2010 roku, kontrolerzy, choć najwyraźniej stracili  
kontakt z załogą Tu-154M, to przez kilkanaście sekund nie reagowali, by w końcu wydać spóźnioną komendę "horyzont". Działo  
się to w odległości ok. 2 kilometrów od progu pasa startowego, gdy polski samolot zbliżał się do wysokości decyzji.”
Sprawa identyfikacji  radarowej jest kluczowa w rekonstrukcji  tego,  co się  działo w ruskiej przestrzeni powietrznej,  wiele wszak  
wskazuje na to, iż szympansy w siewiernieńskiej wieży nie dysponowały urządzeniami pozwalającymi na uzyskanie 
takiego  echa  radarowego samolotu,  które  zawierałoby informację o  kodzie  transpondera  i  numerze lotu,  nie 
mówiąc  o  poziomie  lotu  czy  klasie  statku  powietrznego.  To,  że  szympansy  były  „ślepe”,  wynika  nie  tylko  z  tego,  co 
cytowałem wyżej z artykułu w  „NDz”,  ale i z samych stenogramów z wieży, gdzie co chwilę „wykonywane były” jakieś rozmowy 
telefoniczne to tu, to tam. Szczegółowe informacje o statkach powietrznych szympansy uzyskiwały przecież TELEFONICZNIE albo 
od „Dyspozytora” Murawiewa, albo z moskiewskiej centrali, albo od kontrolerów z Jużnego, albo jeszcze skądś, ale NIE z radarów. W 
rezultacie – i na to jest najważniejsza rzecz, na którą powinniśmy w tym kontekście zwrócić uwagę – nie dysponując możliwościami  
zidentyfikowania polskiego samolotu specjalnego, szympansy nie były też w stanie ocenić, czy na ich radarach (i częstotliwości) nie 
pojawia się obiekt (oraz załoga) imitujące „prezydenckiego tupolewa”.
Przypomnę jeszcze ten fragment stenogramów z wieży szympansów, wypowiedź Plusnina:  „10:14:03 РП Ну, по идее должен, он  
уже должен подходить по идее, вот я вижу, борт идет, но этот на Москву сразу идет, он, не он, трудно сказать./ No, 
w zasadzie powinien, on już powinien w zasadzie podchodzić, o, widzę, samolot idzie, ale ten do Moskwy od  
razu idzie, on czy nie on, trudno określić.”  To kolejna wypowiedź świadcząca, że na radarach szympansów nie ma symboli 
identyfikacyjnych.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110222&typ=po&id=po14.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110222&typ=po&id=po14.txt
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html


ale też wprowadzani w błąd musieli być piloci obu samolotów specjalnych (tego z częścią delegacji i 

generałami, i tego z resztą delegacji i Prezydentem na pokładzie).   

Czy załoga tupolewa miała możliwość skontaktowania się z załogą drugiego statku powietrznego, 

czy jej to uniemożliwiono? Wiele zależało od 1) dystansu czasowego, z jakim wyleciały samoloty, 2) 

tego, czy po drodze nie działo się nic niepokojącego, co wymagałoby jakiejś wymiany zdań oraz 3) 

tego, czy oba samoloty skierowano na to samo lotnisko zapasowe/docelowe. Z rozmów (odnoszę się  

teraz  do  CVR-3,  a  więc  zapisów  zrekonstruowanych  przez  specjalistów  z  Instytutu  Ekspertyz 

Sądowych  w  Krakowie),  które  toczą  się  parę  minut  po  8-mej,  możemy,  sądzę,  jednoznacznie 

stwierdzić, iż chodzi o gen. A. Błasika lecącego innym samolotem. Pojawiają się w tych dialogach 

także wypowiedzi, które z dużą dozą ostrożności można interpretować jako „rzucające dodatkowe 

światło” na możliwy kontakt między załogami: 

08:04:09  (Ej, łączymy (?)).

(...)

08:04:13 N Dowódca nie wiedział. Y. Miałby...

(...)

08:04:29 2P  Powiemy mu... (Wiesz?)... Powiemy mu, że...

08:04:33 D  (Dziesięć (?)).

(...)

08:04:34 2P ...y... z czym do nas przychodzi...62

Dwie  minuty  później  pada  ta  zaskakująca  (na  tle  wcześniejszych  wersji  „zawartości  czarnych 

skrzynek tupolewa”) fraza, świadcząca o obecności najwyraźniej jakiegoś nieznanego samolotu w 

widzianej przez pilotów białoruskiej przestrzeni powietrznej:

08:06:04 2P  Zniża. Czyżby też do Katynia leciał?

O kim i o czym tu może być mowa? Niewykluczone, że o tajemniczym samolocie DCMHS, który  

zgłasza  się  mińskiej  kontroli  obszaru  chwilę  wcześniej.  Na  zobrazowaniach  radarowych,  które 

pojawiły się w „Syndromie katyńskim” (na ile są one rzetelne, nie sposób powiedzieć, ale to jak na 

razie jedyne takie źródła upublicznione jako „białoruskie”), widać echo i tego właśnie DCMHS, i 

62 Później jeszcze jest: 08:06:57 D ...pytał, z którego idziemy (?).



polskiego PLF 101.

DCMHS  ma  poziom  lotu  410,  zaś  PLF  101  -  330,  co  tylko  z  grubsza  zgadza  się  z  sytuacją 

przedstawianą (jako ta w godz. 06:06 UTC, czyli 08:06 pol. czasu) w „stenogramach”, ponieważ 

(por. zobrazowanie poniżej) B 1958 zgłasza się mińskiej kontroli dopiero o 8:10:25, zaś „Gom 215”  

w ogóle się w zapisach z kokpitu tupolewa nie pojawia. 

Na  trzecim zobrazowaniu  (poniżej)  sytuacja  ruchowa  wygląda  jeszcze  inaczej  –  DCMHS  zniża 

(409), zaś B 1958 nabiera wysokości (+ 27)63:

63 Oznaczenia  G2,  G3,  P1  odnoszą  się  do  kontrolerów  utrzymujących  kontakt  z  danymi  statkami  powietrznymi  (por. 
http://heading.pata.pl/radar5.htm). 

http://heading.pata.pl/radar5.htm


Według ustaleń libry64, DCMHS jeden jedyny raz (akurat 10 Kwietnia) wykonuje przelot nad Polską 

w  ramach  trasy  między  lotniskami:  EDDM  (Monachium 

(http://www.acukwik.com/AirportInfoInt.aspx?ICAO=EDDM)),  UUWW (Moskwa-Wnukowo 

(http://www.acukwik.com/AirportInfoInt.aspx?ICAO=UUWW))  i  LFMN  (Nicea 

http://www.acukwik.com/AirportInfoInt.aspx?ICAO=LFMN),  jeśliby  jednak  leciał  faktycznie  na 

Wnukowo, to nie zniżałby się chyba w białoruskiej przestrzeni powietrznej i nie kierował na ASKIL,  

jak to można wywnioskować z tej uwagi czynionej przez R. Grzywnę.  

Drugim  tajemniczym  samolotem,  którego  niestety  nie  ma  na  wyżej  prezentowanych 

zobrazowaniach,  jest  TSO  33165 mający  niby  lecieć  z  Moskwy  do  Barcelony,  lecz  po  drodze 

dopytujący  szympansów  o  pogodę  na  Siewiernym.  Ta  rozmowa  pojawia  się  w  szczególnym 

kontekście, wcześniej bowiem jest sporo wypowiedzi niezrozumiałych66 (wśród których pada też 

kilka  zastanawiających  (rus.  czas):  „09:48:39  А (нрзб)  сколько  у тебя топлива?/(niezr.)  ile  

masz paliwa?”, 09:50:11 РП Только не по полосе, не по полосе./Tylko nie po pasie, tylko nie po  

pasie., 09:51:00 РП Ответил./Odpowiedział. ) oraz jakaś ruska lekcja angielskiego trwająca kilka 

minut  (10:06-10:07)  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-

wiezy.html)67.

Jeśliby chciano od razu z białoruskiej przestrzeni powietrznej skierować tupolewa do Witebska, to 

już na poziomie komunikacji z mińską kontrolą powinna była ta kwestia się pojawić. Mogło być 

64 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/377165,informacja-o-ksiazce#comment_5522823:  „To jest  bardzo ciekawe,  do tej  pory nie  
mogłem znaleźć  powiązań.  Samolot ten leciał  tuż przed Tu154.   Leciał  dość  wysoko,  bo  na  poziomie  410.  Nasz  Tu154  
wykonywał lot na poziomie 330. DCMHS minął granicę Polską o godz. 05:43. Nasz Tu154 o minął granicę Polską o godz. 05:46
Czyli Tu154 był za C25B w odległości 3 minuty lotu. 
DCMHS, typ C25B, start z EDDM do UUWW, w czasie 04:50 do 05:43, wlot do Polski przez TOMTI wylot z Polski przez punkt  
RUDKA. Lotnisko wylotu (...) EDDM. Lotnisko lądowania (...) UUWW. DCMHS, typ C25B, start z UUWW do LFMN, w czasie  
10:08 do 10:43, wlot do Polski przez LETKI wylot z polski przez punkt TUSIN. Lotnisko docelowe (...) LFMN.” 
Por. dwa komentarze A-Tema:  „DCMHS, typ C25B, wygląda mi na Cessnę Citation CJ3.  Ten lot jest rzeczywiście ciekawy, bo  
wiedzie z Monachium na Wnukowo, a odwrotnie z Moskwy na Lazurowe Wybrzeże, do Nicei. Cessna lata na wysokościach do  
14000 metrów, ale dość wolno, bo z prędkością ok 400 węzłów. 10 kwietnia zaplanowano dla tupolewa 101 prędkość podróżną  
400 węzłów, choć jest to samolot o wiele szybszy. Faktycznie,  niezwykły lot cessny na trasie Niemcy-Rosja-Francja,  do tego  
skorelowany nad Polską tak prędkościowo, jak i czasowo z tupolewem. Dobrze byłoby zobaczyć korespondencję głosową z cessną  
czy  nie  ma  tam  czasem  jakichś  zmian  pułapu,  np.  z  planowanego  410  na  jakiś  niższy  -  powiedzmy  że  330”  
(http://freeyourmind.salon24.pl/377165,informacja-o-ksiazce#comment_5523992)  oraz:  „Cessna  Citation  Cj3  ma  oznaczenie  
ICAO (skrót) C25B, zaś fabryczne oznaczenie C-525B. To jest bardzo ciekawy samolot: cichy, tani, lądujący "na chusteczkę" czyli z  
minimalnym dobiegiem, wyposażony w silniki, które dają ciąg na wysokości 14..15km czyli takiej, gdzie nie ma już turbulencji. 
Leci  się  nim  może  powoli,  jak  na  odrzutowiec,  bo  tylko  700km/h,  ale  za  to  równo,  "jak  po  stole".
Taniość i lekkość konstrukcji tego ledwie pięciotonowego samolotu (nawet przedłużany czyli ciężki wariant waży zaledwie sześć  
ton razem z pasażerami, bagażem i paliwem pod korek) okupiona jest  krótkim zasięgiem, wynoszącym ledwie 2000km. Na  
dłuższych  trasach  trzeba  wysadzić  część  pasażerów,  aby  dało  się  przelecieć  te  nadprogramowe,  dodatkowe  mile.
W locie z Moskwy do Nicei (2500km) samolot ten musiał więc lecieć półpusty, może nawet całkiem pusty. Powinno się dać dotrzeć  
do załogi tego samolotu, i wypytać ich o lot z 10 kwietnia. W rozkładzie lotów nie zawsze podaje się pasażerów, ale kto leciał w  
załodze, wiadomo. To jest informacja jawna. Można więc by ich odszukać, i porozmawiać. (...) Cessnę CJ3 prowadzi jeden pilot.  
To jest tak lekki odrzutowiec, że zaoszczędzono drugiego pilota, by móc przewieźć na jego miejscu dodatkowego pasażera. Jeśli  
więc pilot, który prowadził ten samolot 10 kwietnia 2010 roku na trasie Monachium Halbergmoos - Moskwa Wnukowo - Nicea  
zechce rozmawiać, to dobrze. Drugi pilot mógł oczywiście lecieć (tego nie wiemy) ale nie musiał,  bo nie jest przewidziany w  
instrukcji użytkowania. Do moskiewskich i francuskich źródeł się tak łatwo nie dostaniemy, ale w monachijskiej rozkładówce  
powinna  być  uwidoczniona  załoga.  Ma  ktoś  może  dostęp  do  lotniskowej  bazy  danych  w  MUC?”  
(http://freeyourmind.salon24.pl/377165,informacja-o-ksiazce#comment_5531123)

65 Zainteresowali się nim nawet autorzy „Uwag”, dopytując (bezskutecznie): „Czy była jakakolwiek decyzja osób odpowiedzialnych z  
Moskwy  na  sugestię  KL  o  pogorszeniu  się  warunków  atmosferycznych.  Osoby  odpowiedzialne  w  Moskwie  miały  również  
informację o warunkach atmosferycznych panujących na lotnisku Smoleńsk Północny od załogi Transaero 331 (...)?”

66  Por. wypowiedzi od 9.48 do 9.51 (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html).
67 Niewykluczone, że te frazy są po prostu prymitywnie dograne, by przykryć coś innego.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
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http://www.acukwik.com/AirportInfoInt.aspx?ICAO=LFMN
http://www.acukwik.com/AirportInfoInt.aspx?ICAO=UUWW
http://www.acukwik.com/AirportInfoInt.aspx?ICAO=EDDM
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http://freeyourmind.salon24.pl/377165,informacja-o-ksiazce#comment_5523992
http://freeyourmind.salon24.pl/377165,informacja-o-ksiazce#comment_5522823


jednak  tak,  że  dopiero  po  dojściu  do  ASKIL  moskiewska  kontrola  zaproponowała  takie 

rozwiązanie.Wystarczyło  dodać  tylko  taką  wiadomość  (jeśli  jesteśmy  na  poziomie  „operacji 

Smoleńsk”, która na w sporej mierze dezinformacji się opierała), że w związku z TWA, czyli takimi 

warunkami pogodowymi,  które  zagrażają  bezpieczeństwu lotu polskiej  delegacji  –  smoleńskie 

północne lotnisko wojskowe zostało właśnie zamknięte, tzn. aktualnie obowiązuje na 

nim zakaz lądowania. Po takim komunikacie płynącym z kontroli  obszaru  żadna załoga, nie 

tylko polska,  nie zdecydowałaby się nawet na schodzenie do wysokości  kręgu nadlotniskowego, 

tylko od razu obrałaby kurs na zapasowe lotnisko68. Nie warto byłoby bowiem tracić ani czasu, ani 

paliwa, ani też cierpliwości pasażerów. Tak więc Ruscy to mogli z zupełnym spokojem rozegrać:  

„XUBS nie jest w stanie was przyjąć, wylądujcie gdzie indziej, np. tam, gdzie zaplanowaliście na  

wypadek takiej  sytuacji,  tj.  na UMII,  bo na mińskie lotnisko to za daleko,  biorąc pod uwagę  

zbliżające się uroczystości”. 

Pośrednich śladów, że mogło chodzić o wariant „do ASKIL i z powrotem”, dałoby się znaleźć parę 

także w oficjalnej dokumentacji pseudośledczej. Po pierwsze, w raporcie komisji Burdenki 2: „W 

pamięci FMS znajdował się aktywny plan nawigacji poziomej dla lotu po trasie: EPWA - szereg punktów z  

RW 29.BAMS 1 G Departure - ASLUX - TOXAR - RUDKA - GOVIK – MNS (Minsk-2 VOR/DME) - BERIS -  

SODKO - ASKIL - DRL1 - 10XUB - DRL - XUBS. Wszystkie punkty, poza ostatnimi czterema, są punktami z  

nawigacyjnej bazy danych systemu (termin ważności do 06 maja 2010)69. Ostatnie 4 punkty są punktami,  

wprowadzonymi przez użytkownika. Analiza współrzędnych powyższych punktów wykazała, że DRL1 ma 

koordynaty byłego DPRM dla podejścia do lądowania z kursem 79° na lotnisku Smoleńsk „Północny” (w 

dniu lotu krytycznego był wycofany z eksploatacji), 10XUB - to punkt, odległy o 10 mil morskich (~18,5km,  

Am - 79°) od KTA w kierunku przeciwnym do kursu podejścia do lądowania (259°), DRL – DPRM - 259,  

XUBS - KTA lotniska.  Współrzędne obu DPRM i KTA, oczywiście były wzięte z posiadanych przez załogę 

schematów aeronawigacyjnych w układzie współrzędnych SK-42, bez przeliczenia do systemu WGS-84,  

która wykorzystywany jest w systemie GPS” (s. 119-120). 

Gdy  radzieccy  uczeni  wyrażają  jakąś  ostentację  („współrzędne  oczywiście  były  wzięte  bez 

przeliczenia”), to możemy być pewni, że łżą, chcąc po raz kolejny z polskich pilotów zrobić idiotów 

nieumiejących wprowadzać właściwych danych nawigacyjnych do pokładowego komputera70. W ten 

sposób zaś chcą Ruscy przykryć to, iż te cztery ostatnie „punkty” spoza systemu „wprowadzonych 

przez użytkownika” sami wprowadzili za polskich pilotów. Po co? Po to choćby, by było co „badać”. 

Po drugie, w „Uwagach” można wyczytać coś takiego, wyjątkowo enigmatycznego: 

68 Pomijam  fakt,  że  niepodjęcie  takiej  decyzji  (tj.  o  skierowaniu  się  na  zapasowe  lotnisko)  i  przelot  państwowym,  wojskowym 
samolotem do miejsca,  gdzie  obowiązuje  zakaz  lądowania,  byłby złamaniem przepisów lotniczych,  a  nawet  naruszaniem obcej 
przestrzeni powietrznej.

69 Zauważmy  przy  tej  okazji,  iż  radzieccy  badacze  stwierdzają,  że  dane  pokładowego  komputera  były  aktualne  do  6  maja  2010,  
natomiast dane TAWS-a nie były aktualizowane (przez polskie załogi latające tupolewem) od 7 lat.

70 Innymi słowy, radzieccy badacze stwierdzają, że polscy piloci wojskowi wioząc delegację prezydencką, wprowadzają błędne dane, 
wedle których potem lecą w gęstej mgle, szukając po prostu wzrokiem ziemi.



co sugerowałoby, że jednak coś się  „od ASKIL” działo przedziwnego, choć nie jest powiedziane 

otwarcie, co. Po trzecie, na co już zwracali uwagę blogerzy, dość dziwna prędkość tego samolotu,  

który od ASKIL do „XUBS” aż 20 minut się wlókł, tak jakby wcale (tzn. wbrew temu, co Ruscy  

mówili,  a  zwłaszcza  ten  gamoniowaty  rzecznik  gubernatora  S.  Antufiewa  w  „Syndromie 



katyńskim”) się nie spieszył.

Tak czy tak, nawet jeśliby pozwolono załodze (bo ta by nalegała, a nie wprowadzono by jeszcze 

zakazu lądowania ani nie zamknięto by lotniska71) zbliżyć się na wysokość kręgu nadlotniskowego 

nad  Siewiernym,  by  „powisiała  chwilę”  (tak  jak  ił-76  przed  drugim  podejściem),  to  tylko  pod 

warunkiem, gdyby widoczność poniżej  była fatalna (i  w ten sposób skłaniałaby),  w przeciwnym 

bowiem  razie  polska  załoga,  kręcąc  się  nad  okolicami  smoleńskiego  północnego  „aeroportu”, 

mogłaby ujrzeć... szczątki samolotu zamaskowane na siewiernieńskiej polanie (i dziwne wysypisko 

rzeczy). 

Może nie tak zamaskowane jak ten wrak na Domodiedowie (fot. z 2006):

bo w Smoleńsku to był jednak wczesny kwiecień, więc raczej byłyby upozorowane na hałdy śniegu i 

wysypisko  śmieci,  ewentualnie  poprzykrywane  gałęziami.  Powrócimy  do  kwestii  rekonstrukcji 

zdarzeń związanych z  zamachem na polską  delegację  w rozdziale  W wielowymiarowej  ruskiej  

zonie.Teraz zaś jeszcze kontynuujmy wątek radzieckich badań nad „katastrofą”. Czas na spotkanie z 

gwiazdą  niemalże  leninowską,  bo  z  samym  wirtuozem  dendrologii,  tudzież,  jak  to  go  w 

entuzjastycznym porywie, nazwała „Rz”, pasjonatem lotnictwa.

71 Por. „Uwagi” s. 17 (kolejne pytanie bez odpowiedzi): „Dlaczego lotnisko Smoleńsk „Północny” nie zostało zamknięte ze względu na  
warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu lotów statków powietrznych w dniu 10.04.2010 niezgodnie z Wozdusznyj  
Kodieks Rossijskoj Fedieracji część 50 pkt 2?”


