
Przejmująca  historia  pewnego  smoleńskiego  fotoamatora. 

Dendrologiczna  szkoła  smoleńska:  mistrz  Amielin  i  jego  liczni 

uczniowie

                                                                                     (http://smolensk.ws/blog/169.html1)

(mistrz i jego najzdolniejsi uczniowie: uczestnicy wyprawy kosmicznej na orbitę okołoksiężycową – konferencja prasowa po powrocie2 i 

1 To już międzynarodowa wersja bloga doc. Amielina, zrazu bowiem był tylko ruskojęzyczny, kilka miesięcy później (w grudniu 2010)  
miał już swoją własną, profesjonalną stronę po polsku (w związku z wydaniem w naszym języku jego załganej dokumentnie książki  
stanowiącej kanwę wielu innych zakłamanych publikacji):  http://www.amielin.pl/. By już było całkiem śmiesznie Amielin nazywa 
swoje prace „obywatelskim śledztwem” - ale jeśli weźmiemy to pierwsze słowo w takim rozumieniu, w jakim występuje ono we frazie  
„milicja obywatelska” to nawet pasuje do opisu dendrologiczno-rekonstrukcyjnych robót „pasjonata lotnictwa”. 

2 Od lewej R. Latkowski (szkoda, że nie w mundurze LWP; Latkowski trafił do 36 splt (wg ustaleń K. Galimskiego i P. Nisztora, s. 21), 
w 1976, a dowództwo tym pułkiem pełnił  w l.  1986-1999, to zatem za jego „kadencji” zakupiono od Rusków tupolewy u progu 
neopeerelowskiej  „transformacji  ustrojowej”  (jak  piszą  wspomniani  Galimski  i  Nisztor:  „Zakup  tych  maszyn  został  
zakontraktowany  w  maju  1989.  Na  podstawie  tej  umowy  na  szkolenie  przygotowawcze  do  obłsugi  maszyn  do  ośrodka  w  
Uljanowsku wyjechały trzy załogi. Pierwszy samolot trafił do Polski w lipcu 1990 r. 19 marca 1991 r. samolot z prezydentem  
Wałęsą na pokładzie wykonał pierwszy w historii powojennego lotnictwa wojskowego lot nad Atlantykiem do USA. Pierwszym  
pilotem był wówczas płk Robert Latkowski, a drugim mjr Konewka. Dwadzieścia lat później ten sam samolot z prezydentem  
Kaczyńskim i 95 osobami na pokładzie roztrzaskał się na lotnisku pod Smoleńskiem. Drugi Tu-154 z powodu braków finansowych  
zamiast do wojska trafił najpierw do LOT. Służył tam do 1993 r. Wówczas cała flota Tupolewów została przez władzie firmy  
uziemiona. Radzieckie samoloty szybko zastąpiono amerykańskimi Boeingami” (s. 23) – ciekawe, czemu wtedy nie przystąpiono do 
wymiany ruskich maszyn także w 36 splt, skoro „[r]enomę Tupolewa (...) nadwerężyły cztery katastrofy, które wydarzyły się w  
latach 1993-1996. Nikt ich nie przeżył. Te wydarzenia bezpośrednio doprowadziły do spadku zamówień na tego typu samoloty. Z  
przewożenia  Tupolewami  swoich  pasażerów  zrezygnował  nawet  na  pewien  czas  rosyjski  Aerofłot.  W  konsekwencji  w  
październiku 1996 z zakładu Awiakor z Samary, gdzie produkowane są Tupolewy zwolniono dwa tysiące robotników” (s. 24)), 
por. też http://freeyourmind.salon24.pl/355168,il-10-go-kwietnia#comment_5173517.   
Obok Latkowskiego T. Białoszewski (też szkoda, że nie w mundurze LWP (por. na jego temat artykuł Z. Baranowskiego „Jak oficer 
polityczny  stał  się  ekspertem” http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110103&typ=po&id=po21.txt oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/355900,byly-maje-byly-bzy i  http://www.tbb.pl/latanie-gospodarzy-tomasz-bialoszewski))  i  J. 
Osiecki  (kwestia  odbycia  zasadniczej  służby wojskowej  niewyjaśniona;  być  może „przeniesiony do rezerwy”)  – pionierzy  nowej  
radzieckiej kosmonautyki (nowej, bo badającej przestrzenie okołoksiężycowe bez pomocy rakiet kosmicznych); jeszcze będzie o ich  
nadludzkich dokonaniach mowa. 
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przed następną wyprawą na orbitę3)

Doc. Amielin narodził się dla świata mediów (szczególnie nadwiślańskich) 13 kwietnia 2010, ale 

oczywiście  żył  wcześniej,  już  choćby  jesienią  2009,  aczkolwiek  niekoniecznie  parał  się 

rekonstruowaniem  z  wyglądu  drzew  przebiegu  katastrof  lotniczych.  Co  takiego  wyjątkowego  i 

interesującego działo się  owej  jesieni? Pozwolę sobie tu zacytować w paru fragmentach jedno z 

moich opracowań (http://freeyourmind.salon24.pl/304592,fotoamator-specjalnego-znaczenia): 

„W październiku 2009 r. gen. Nikołaj Pogożkin dowodzący wojskami wewnętrznymi neo-ZSSR ogłasza, że  

w  tymże  państwie  będzie  powołanych  jeszcze  więcej  niż  do  tej  pory  ośrodków  specnazu,  gdzie  

współpracować będą różni  specjaliści  i  niejako w związku z  tym odwiedza on jedno z  takich centrów  

szkoleniowych  zawiązanego  ze  Smoleńskiem  oddziału  specnazu  pn.  „Merkury”  (http://admin-

smolensk.ru/~antiterror/gazeta_antiterror/gazeta_antiterror-2/news_771.html)  (wspominałem  już  o  

tym oddziale w poście (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/blitzkrieg-z-10042010.html 

przyp.  6)).  Ów ośrodek mieści  się  we wsi  Żornowka,  w której  znajduje  się  poligon specnazu,  a  sama  

Żornowka ulokowana jest w obwodzie smoleńskim na północny zachód od Pieczerska (i od Smoleńska), jak  

to zresztą widać na dołączonej mapce.”

„(...)  wspomniany Pogożkin z innym ważnym generałem, bo samym R. Nurgaliewem (szefem ruskiego  

3 Powstały bowiem dwie (jeśli nie trzy, bo pomiędzy pierwszą a drugą była jakaś wersja, ale ją wycofano z druku:  „Druga książka,  
będąca kontynuacją naszego dziennikarskiego śledztwa, została ukończona i przesłana do druku pod koniec lipca 2011 r., kilka  
dni  przed zakończeniem prac komisji  ministra  Jerzego Millera.  Zakładaliśmy,  że  fakty i  informacje,  do  których dotarliśmy,  
uzasadniają  jej  wydanie.  Jednak  już  po  wstępnej,  pobieżnej  analizie  i  krótkiej  burzy  mózgów  doszliśmy  do  wniosku,  że  
wycofujemy ją z druku po to, aby przedstawić - w świetle raportu komisji - nasz "protokół rozbieżności". Do lektury kolejnego, tak  
uzupełnionego tomu "Ostatniego lotu", który ukaże się w księgarniach na początku września, zachęcam i zapraszam już teraz.  
Sprawdźcie,  jak  blisko  prawdy  jesteśmy  tym  razem” -  można  było  przeczytać  na  stronie  reklamującej  publikację 
(http://freeyourmind.salon24.pl/355168,il-10-go-kwietnia#comment_5168411))  knigi pt.  „Ostatni lot”. Uczniowie pozostali wierni 
kanonicznej  formule  wypracowanej  przez  radzieckiego  mistrza  ze  Smoleńska,  który  swoją  książkę  zatytułował  „Ostatni  lot”  
(„Последний полет”),  prezentując ją także na spotkaniu ze smoleńskimi blogerami przy herbatce i ciasteczkach gubernatorowi S.  
Antufiewowi (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/blogerzy-gubernatora.html).
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MSW, jakby  ktoś  jeszcze  nie  wiedział4)  oglądają  sobie  przebieg egzaminów na czerwone  berety  wojsk  

wewnętrznych neo-ZSSR, a chlebem i solą wita ich znany nam doskonale,  z nieco innych okoliczności,  

gubernator  obwodu  smoleńskiego,  S.  Antufiew (http://www.admin.smolensk.ru/news.html?

id=1255336387&day=12&month=10&year=2009&pos=middle&conf=today)(http://www.smolgazeta.ru/public/1242-

krapovye-berety-luchshim-iz-luchshix.html).   

                                                                 (u góry kadr z „10.04.10” - wieczór na Siewiernym, R. Nurgaliew w środku)

(11 kwietnia, Siewiernyj, Nurgaliew obok S. Szojgu, „pożegnanie” polskiego Prezydenta)

„Znając realia zmilitaryzowanego państwa, jakim jest ZSSR (czy stare, czy nowe), nie byłoby w  

tym  wydarzeniu  nic  dziwnego,  gdyby  nie  to,  że  na  poligonie  pojawia  się  też  w  czasie  tejże  

gospodarskiej  wizyty  inny  nasz  dobry  znajomy,  radziecki  doc.  S.  Amielin  (...)  ze  swoim  

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Nurgaliyev  . Por. też http://www.ng.ru/ideas/2009-05-22/8_alco.html  
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amatorskim aparatem fotograficznym, trzaskając zdjęcia ćwiczącym maładcom i powiada o tym  

na  smoleńskim  forum (http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=41474):  „Был 

как-то на таких учениях с присутствием Нургалиева”, czyli że tak się jakoś złożyło, że był  

na takich ćwiczeniach przeprowadzanych w obecności szefa MSW.”

„Na forum pytają go zazdrośnie: „обычных смертных не пустят туда? если пустят-то где  

и когда будет это” (w swobodny tłum.: „zwykłym śmiertelnikom nie wolno tam wchodzić? A  

jeśli tak, to gdzie i kiedy wolno będzie wolno wejść?”), zaś doc. Amielin odpowiada: „Наверняка  

не пустят” („Na pewno nie będzie wolno”).”

http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=41474


I właściwie na tym epizodzie można by historię doc. Amielina zakończyć, wspominając perypetie 

zwykłych śmiertelników, takich jak np. polscy dziennikarze przebywający w okolicach smoleńskiego 

wojskowego lotniska i usiłujący cokolwiek sfotografować lub sfilmować 10 Kwietnia

(błotna przewrotka M. Pyzy z TVP)



(to zdjęcie już z 11 kwietnia; „Superwizjer”)

ale  bylibyśmy  chyba  nieco   zawiedzeni,  wszak  „smoleński  fotoamator”  to  jeden  z  głównych 

bohaterów  „smoleńskiej  neverending  story”  (i  kolejna  niezwykła,  nietuzinkowa  postać5).  Z 

kronikarskiego  zatem  obowiązku  nie  wypada  go  pominąć,  szczególnie  jeśli  cieszy  się  jakimiś 

specjalnymi  względami  specsłużb.  Sam  zresztą  żartobliwie6 kiedyś  (maj  2010)  napisał  w 

moderowanym  przez  siebie  (jako  Aml)  wątku  (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?

f=2&t=48375&start=14080):

5 Jego  badania  do  tego stopnia  rzuciły  na  kolana  G.  Miecugowa  z  rządowej  telewizji,  że  odbył  on  w ekstremalnych  warunkach 
pogodowych, bo któregoś zimowego dnia, prywatną pielgrzymkę „na Wschód”, a więc do Smoleńska, by u samego mistrza pobrać 
kilka  lekcji  smoleńskiej  dendrologii:  http://www.tvn24.pl/0,1698758,0,1,nie-ma-jednej  —to-byl-caly-zespol-przyczyn-  
katastrofy,wiadomosc.html - o której to pielgrzymce i o których to lekcjach jeszcze będzie w niniejszym rozdziale mowa. 

6 Por. też http://smolensk-2010.pl/2010-05-08-wiemy-dla-kogo-pracuje-agent-siergiej-amelin.html 
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Zejdźmy  jednak  z  doc.  Amielinem  z  tego  śmigłowca  na  ziemię  radziecką  i  przyjrzyjmy  się 

moderowanemu przez niego od przedpołudniowych godzin 10 Kwietnia wątkowi pt. „W Smoleńsku 

upadł samolot”. Kiedyś w przypływie szczerości doc. Amielin przyznał się w wywiadzie dla „NDz”, 

że  swoją  pracę  fotograficzną  (mam  na  myśli  badania  dendrologiczne,  rzecz  jasna,  nie  jakieś  

snimanie  krajobrazów czy kwiatków) rozpoczął 13 kwietnia 2010, a więc trzy dni „po katastrofie”, 

gdyż wcześniej  nikogo nie wpuszczano w tamte rejony7.  Domyślamy się,  że nie wpuszczano nie 

dlatego, że coś było do ukrycia, lecz ze względów bezpieczeństwa, czyli np. by coś nie wybuchło (tak 

jak T. Turowski przestrzegał w paru żołnierskich słowach J. Bahra w kwestii lotniczego paliwa8), 

albo coś na kogoś nie spadło – choćby podczas sprzątania wrakowiska. Nikt chyba nie sądzi, jak ci 

piekielni smoleńscy paranoicy, że radzieccy funkcjonariusze, jak jacyś potiomkinowscy kanciarze, 

aranżowaliby okolicę na „powypadkową” i np. specjalnie „docinaliby drzewa” po to, by ktoś potem 

robił  zdjęcia  zniszczeń,  dokumentując  przeróżne  „dowody  katastrofy”,  a  co  gorsza,  by  potem 

pochylali  się  nad  tymi  drzewami  nadwiślańscy  badacze 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/glossa-do-smolenskiej-dendrologii.html). 

Takich zbrodniomyśli nawet nie powinno się do głowy dopuszczać.

7  Wywiad  przeprowadzony  przez  M.  Ziarnik  ukazał  się  29  lipca  2010  http://www.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20100729&typ=po&id=po01.txt por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/212643,co-galy-widzialy.  Amielin  opowiada:  „W 
momencie tragedii przebywałem w mieście. Na miejsce katastrofy 10 kwietnia nie pojechałem. Byłem pewien, że nie uda mi się nic  
zobaczyć - miejsce katastrofy było szczelnie otoczone przez żołnierzy i milicję. Nikogo nie dopuszczano w pobliże. (...) Na miejsce  
katastrofy lotniczej przyjechałem 13 kwietnia. Właśnie wtedy wykonałem fotografie, które zamieściłem w internecie. W tym czasie  
żołnierze nie dopuszczali tylko do tego miejsca, gdzie leżały szczątki. Sam zaś odcinek, nad którym przelatywał samolot, był dostępny.  
Można było swobodnie obserwować drzewa ze ściętymi gałęziami, a nawet je fotografować. Wcześniej nie pozwalali tego robić. (...)  
Na trajektorii lotu samolotu można jeszcze było dostrzec drobne części jego poszycia - małe kawałeczki. Później wszystkie je zebrali. W  
miejscu, gdzie leżały szczątki samolotu, pracowali jeszcze oficerowie śledczy i ratownicy; nikogo tam nie wpuszczali. (...) Szczątki  
samolotu widziałem tylko z daleka, przez gałęzie krzaków. Po dwóch dniach wszystkie zostały jednak wywiezione na plac strzeżony  
przez żołnierzy, na który nikogo nie wpuszczają. Tam pracują jedynie oficerowie śledczy.” 
8 „Jak twierdzą świadkowie, Turowski miał namawiać Jerzego Bahra, ambasadora, człowieka znanego na co dzień z odwagi i  

bezkompromisowości, aby nie podchodził do wraku, bo może pie...ć paliwo, co powtarzali po nim obecni tam Rosjanie” (por. 
„Zbrodnia smoleńska”, s. 671; por. też Aneks 1 do „Czerwonej strony Księżyca”). Paliwo z pewnością mogło p...ć, ale akurat nie przy 
tych czekistach, co obok wozu strażackiego (z moonfilmu) fajki palili.
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Wracając tedy do doc. Amielina i „wypadków smoleńskich” na serio, opisywanych na owym forum. 

Sam „pasjonat lotnictwa” mógł się swoich badań, wizualizacji i rekonstrukcji podjąć dopiero 13-go 

kwietnia, jak twierdzi (aczkolwiek nocą z 12-go na 13-go wyjątkowo się on ożywia intelektualnie na 

smoleńskim forum, co za chwilę zobaczymy9), ale przed jego wyprawą po złote smoleńskie runo, 

wątek  się  rozrastał  i  inni  ludzie  opowiadali,  co  widzieli,  co  słyszeli,  a  także,  co  udało  im  się  

sfotografować. 

O 11.30 (rus.  czasu) pojawia się na forum (za ruskimi wiadomościami) informacja,  że chodzi  o 

„samolot prezydenta Polski”10:

9 Wybieram tylko co ciekawsze rzeczy z pierwszych dni do czasu „przełomowej” publikacji foto-albumu doc. Amielina. Samo forum 
ma, jak widać w prawym górnym nad karykaturą Putina, ponad trzy tysiące podstron, więc nawet jego prześledzenie zajmuje wiele  
godzin czasu, jeśli nie dni. Niestety, mnóstwo kwietniowych wpisów („po katastrofie”, oczywiście) zostało pokasowanych (por. np. 
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=840) przez moderatora, trudno więc z perspektywy czasu ocenić, na 
ile wygląd dzisiejszy tego forum odpowiada temu, co działo się na nim przed dwoma laty. Por. też wybrane materiały z tego forum 
http://fymreport.polis2008.pl/?tag=forum-smolenskie-moderowane-przez-amielina 

10 Komentatorzy  (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=40)  przyznają,  że  rano  nie  było  mgły  („ранним 
утром вообще тумана не было (...)” , „Ребята, утром жена на машине ездила - тумана не было никакого”  ), aczkolwiek 
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W tym czasie  Aml w  ogóle  nie  komentuje.  Jego  pierwszy post  pojawia  się  o  13.21  rus.  czasu 

(http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=260)  i  zawiera  komunikat  od 

razu z  porządną diagnozą sytuacji:  „Обычно при заходе на посадку в туман разбиваются  

jeden dodaje, że koło 11-tej (rus. czasu) była już gęsta („как раз ближе к 11 туман густой стал”).

http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=260


именно опытные, высококлассные пилоты. Менее опытные идут на запасной аэродром,  

им в принципе не разрешат посадку в туман”  (  „Zwykle przy podejściu do lądowania we  

mgle rozbijają się  tylko doświadczeni  piloci  wysokiej  klasy.  Mniej  doświadczeni  odchodzą na  

zapasowe lotnisko, im w zasadzie nie pozwalają lądować” ). Potem jednak Aml milknie i pojawia 

się  na  forum  (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=340)  pierwsza 

wizualizacja lokalizacji „miejsca katastrofy” (jeszcze ze znakiem zapytania) o 13.50 rus. czasu:

Kilka minut  później  są już pierwsze zdjęcia z  okolic  lotniska,  choć,  trzeba przyznać,  pośledniej 

jakości:

natomiast  o  14:39  rus.  czasu  jeden  z  komentatorów (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?

f=74&t=48375&start=420)  zamieszcza  takie  zestawienie  smoleńskiego  Siewiernego  i  lotniska 

http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=420
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=420
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=340


Szatałowo11:

Aml odzywa  się  o  14.53  rus.  czasu  (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?

f=74&t=48375&start=440) w odpowiedzi na pytanie, czy była silna mgła między 8 a 9 rano (rus. 

czasu): „Был, но менее сильный. Я с вечера собрался пройтись пофотографировать, но когда встал  

в полвосьмого, понял, что толку не будет и лег спать дальше. А в районе 10-11 он действительно  

сгустился”  („Była, lecz słabsza. Pod wieczór  (9-go kwietnia – przyp. F.Y.M.) zaplanowałem, że porobię  

zdjęcia, lecz kiedy wstałem o wpół do ósmej, zrozumiałem, że nic z tego nie będzie i położyłem się dalej spać.  

W okolicach 10-tej – 11-tej zaś bardzo się zagęściła.”). I cztery minuty później proroczo dodaje: „Как я 

понимаю, видимость в момент посадки была где-то 50-100м. В таких условиях малейшая ошибка -  

это  смерть”  („Według  mnie,  widoczność  w  chwili  lądowania  była  gdzieś  tak  50-100  m.  W  takich  

warunkach drobny błąd – to śmierć”).

Generalnie jednak  Aml 10-go Kwietnia trzyma się na uboczu dyskusji. O godz. 18.44 rus. czasu 

niejaki  Makc  (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=640)  zamieszcza 

takie fotografie z okolic Siewiernego: 

11 I  pisze:  „Я думаю кто то из военных чиновников должен лишиться должности”  („Zastanawiam się,  kto z  urzędników  
wojskowych powinien stracić stanowisko”). 

http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=640
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=440
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=440


(por. też http://www.smolgazeta.ru/3076-smolensk-smert-prezidenta-kachinskogo-rasskaz.html)

Większa partia zdjęć na forum pojawia się dopiero wieczorem następnego dnia, tj. 11 kwietnia 2010 

(http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1000) 

(http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1020) 

(http://fymreport.polis2008.pl/?p=6471),  są  one  jednak  robione  w  okolicy  ul.  Kutuzowa  i 

obleganej przez najrozmaitsze ekipy telewizyjne bramy lotniska. 

                     (w głębi po prawej remiza strażacka)

http://fymreport.polis2008.pl/?p=6471
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1020
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1000
http://www.smolgazeta.ru/3076-smolensk-smert-prezidenta-kachinskogo-rasskaz.html


Nie ma więc mowy o zbliżaniu się smoleńskich fotoamatorów do wraku (takiego przywileju zaznali 

tylko  nieliczni,  wypróbowani  żurnaliści),  zresztą  z  dnia  na  dzień  będzie  fragmentów  samolotu 

ubywać z  „miejsca katastrofy”,  bo będzie  trwało wielkie  sprzątanie  ziemi  smoleńskiej.  Aml na 

forum nadal trzyma się w bezpiecznej odległości od dyskutantów (pomijając moderowanie), a 12-go 

kwietnia 2010 o godz. 14.55 (więc z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do Polski) pojawia się  

(znana  już  nam  z  „Czerwonej  strony  Księżyca”)  fotorelacja  witebskiego  leśnego  dziadka 

(http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1340).

- co podaję jako ciekawostkę historyczną, nie zaś jako rzecz wartą dalszego zgłębiania, bo już te 

kwestie szeroko omawialiśmy. Aml pod wieczór 12-go kwietnia o godz. 22.10 rus. czasu ma znowu 

jakieś prorocze12 widzenie:  „А мог самолет отклониться от курса из-за повреждения хвостовых  

стабилизаторов или рулей из-за столкновения с деревом? (...)” („A mógł samolot zejść z kursu z  

powodu uszkodzenia tylnych stabilizatorów lub sterów w wyniku zderzenia z  drzewem? 

(...)”) (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1500). 

Idea intrygująca, no ale zdawałoby się, że teraz już czas na sen 13 i przygotowanie się do wyprawy 

fotograficznej, która takim echem odbije się w nadwiślańskich mediach, tymczasem dzieje się coś 

zupełnie  innego.  Po  północy  (a  więc  już  13 kwietnia)  doc.  Amielin  rozwija  swoją  myśl,  co  do 

przebiegu katastrofy (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1580) – i ta 

myśl,  jak na kogoś, kto dopiero nad ranem  przystąpi do dokumentowania „przebiegu zdarzeń”, 

zachwyca swoją przenikliwością, jakby znowu „pasjonat lotnictwa” miał jakieś jasnowidzenie (choć 

jest już w Smoleńsku ciemna, kwietniowa noc, a on sam skromnie się przedstawia jako „dyletant”):

12 Skoro, jak wiemy z wywiadu z nim, przybył w okolice Siewiernego dopiero 13 kwietnia i dopiero po natrzaskaniu dziesiątek zdjęć i  
zrobieniu dziesiątek wizualizacji, zrekonstruował „przebieg zdarzeń”.

13 Zwłaszcza że, jak pamiętamy z cytowanej ze smoleńskiego forum dyskusji z 10-go Kwietnia, docent lubi pospać.

http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1580
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1500
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1340


„Позвольте рассуждения дилетанта. Посадочная скорость, как я понял, где-то 240-270 км/ч. Это  

примерно 70м/с. За 14 секунд самолет пролетает 1 км. Вертикальная скорость на глиссаде - 6-8  

м/с. Соответственно, за 4 секунды самолет опускается со сравнительно безопасной высоты в  

50м  до  критически  опасной  20м.  Всего  4  секунды  на  все.  Это  и  много,  и  мало.  Мне  вот  что  

непонятно. Направление было правильное. Но затем ушел с глиссады. И на удалении от ВВП более  

километра опустился на критически малую высоту. Почему? Не было информации о расстоянии  

до ВВП и высоте? Или пытался увидеть землю? Если видимость была 60м, то увидел землю на  

высоте 50м. Пока выровнял, просел еще метров на 20 (3 сек). А потом холм с деревом, которые  

вычли из этих 30 м высоты как раз 30. Увидел кромку деревьев - попытался набрать высоту, но не  

успел. А после удара самолет развернуло в крен и все...”

„Pozwólcie na rozważania dyletanta. Prędkość lądowania, wg mnie, gdzieś tak 240-270 km/h, tj. 70 m/s.  

W ciągu 14 sekund samolot pokonuje 1 km. Prękość pionowa na ścieżce schodzenia – 6-8 m/s. Odpowiednio  

w  ciągu  4  sekund  samolot  obniża  się  ze  stosunkowo  bezpiecznej  wysokości  50  m  do  krytycznie  

niebezpiecznej  20  m.  4  sekundy na  to  wszystko.  To  dużo  i  mało.  Czegoś  nie  rozumiem.  Kierunek  był  

prawidłowy. Później jednak on (pilot – przyp. F.Y.M.)  zszedł ze ścieżki. W odległości ponad kilometra od  

pasa startowego zszedł na krytycznie małą wysokość. Dlaczego? Nie było informacji o odległości do progu  

pasa i o wysokości? Czy też próbował dostrzec ziemię? Jeśli widoczność była 60 m, to ziemię zobaczył na  

wysokości 50 m. Chwilowo wyrównał, zszedł jeszcze 20 m (3 sek.). A potem wzgórze z drzewem, które  

zabrało tych 30 m wysokości tylko 30. Zobaczył wierzchołki drzew – próbował nabrać wysokości, zabrakło  

jednak czasu. A po uderzeniu samolot przechyliło i to wszystko...”

W tym momencie  już  doc.  Amielin  mógł  się  udać  na  zasłużony  odpoczynek,  ale  znowu,  rzecz 

ciekawa, tym bardziej się „pasjonat lotnictwa” ożywia i zaczyna wklejać swoje wstępne wizualizacje, 

zmierzające do zlokalizowania drzewa, o które uderzył samolot. 



I  teraz  zaczyna  się  na  smoleńskim  forum...  poszukiwanie  drzewa,  w  które  mógłby  trafić 

„prezydencki tupolew”. O 01:59 jeden z komentatorów (winzard) wleja taką wizualizację:

Jak wiemy, nie jest to jednak to drzewo, o które chodziło.  Do tego drzewa dotrze dopiero doc. 



Amielin.  Nim  jednak  przeniesiemy  się  z  „pasjonatem  lotnictwa”  pod  pancerną  brzozę,  rzućmy 

okiem jeszcze na te dwa wpisy 1) z godz. 2.22 rus. czasu (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?

f=74&t=48375&start=1620):

(2 jaki wylądowały na Siewiernym przed akrobacjami iła-76 FSB?) i 2) wpis z 2:23

Jeden z komentatoów pyta:  „Aml, ciekawe, czy jeśli ja tam z aparatem fotograficznym przyjadę  

rowerem, to od razu mnie zastrzelą czy najpierw wsadzą?” - co trochę przypomina tę cytowaną na 

początku  niniejszego  rozdziału  wymianę  zdań wokół  zdjęć  z  ćwiczeń  specnazu.  Aml spokojnie 

odpowiada:  „Jeśli będziesz włazić za kordon (o ile on jeszcze jest) – to tylko przegonią. A poza  

kordonem nie mogą zakazać fotografowania.” Co też się stało i 13-go kwietnia udawszy się na 

wycieczkę w okolice Siewiernego doc. Amielin odnalazł główną przyczynę katastrofy.

Na tle wcześniej prezentowanych na forum smoleńskim bladych fotek robionych z ul. Kutuzowa lub 

sprzed bramy lotniska, widać, jakie błogosławieństwo władzy radzieckiej spłynęło na doc. Amielina, 

że mógł pewne historyczne miejsca związane z „katastrofą smoleńską” udokumentować z bliska, a 

potem obrać jako podstawę swoich bezcennych rekonstrukcji – najważniejsza bez wątpienia była 

http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1620
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=1620


brzoza, której zdjęcie zrobił z takiej odległości, by każdy mógł na własne oczy się przekonać, w które  

to miejsce nieszczęśliwie uderzył we mgle „prezydencki tupolew”.

(fotografia  ta  była  zgodna  w  swej  wymowie  także  z  wczesnymi  terenowymi  rekonstrukcjami  z 

udziałem mjr. A. Koronczika14)

(nie mogłem sobie darować, by nie uwiecznić poniżej „tańca między księżycowymi drzewami” -  

głównego energetyka Koronczika)

14 Proszę dobrze zapamiętać ten widok. 



(a poniżej zdumienie starego wojskowego lotczika gieroja, jakże to polscy piloci mogli po głupiemu 

w jar15 czy nawet wąwóz16 schodzić)

Tańcząc  z  gwiazdami  takimi  jak  Koronczik,  odeszliśmy  jednak  od  brzozy,  a  przecież  na  niej 

powinna  się  nasza  uwaga  koncentrować.  Oto  mianowicie  w  raporcie  komisji  Burdenki  2  ta  

pancerna brzoza jest, co oczywiste, jako główna „przeszkoda terenowa”, która przyczyniła się do 

„katastrofy  prezydenckiego  tupolewa”,  udokumentowana  (por.  s.  84)  i  to  z  bardzo  bliska, 

15 „W grudniu  2010  r.  „Fakt”  pisał  o  sensacyjnym odkryciu,  jakiego dokonał  radziecki  ekspert  E.  Klich  i  jakim podzielił  się  z  
czytelnikami tej gazety: „Polski akredytowany przy MAK Edmund Klich (64 l.) ujawnia Faktowi, jak wyglądały ostatnie chwile  
lotu tupolewa. To wiedza na podstawie badań czarnych skrzynek, rejestrujących parametry samolotu. Już wiadomo, że piloci  
posługiwali  się  radiowysokościomierzem, który podaje odległość od ziemi,  a  nie  od poziomu lądowiska.  -  Piloci  wpadli w 
pułapkę jaru, który znajduje się tuż przed lotniskiem - mówi nam Klich,który bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. - W  
ostatnich  sekundach  starali  się  poderwać  maszynę  -  dodaje.  Niestety,  manewr  się  nie  powiódł...”” 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/puapka-jaru.html,  por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/puapka-jaru-2.html, 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/puapka-jaru-3.html.

16  „„Siewiernyj” to trudny, zaniedbany, stary wojskowy aerodrom. Procedura tego nie wymaga, ale wieża mogła ich ostrzec przed  
wąwozem. Zwłaszcza jeśli kontroler pozwala sobie na przejęcie roli nawigatora, informując kapitana, że idzie właściwie. Później  
zaś, że lądowanie jest możliwe tylko warunkowo. Taka informacja nie zastąpiłaby pomiarów urządzeń, ale załoga miałaby jakie  
takie pojęcie, z czym ma do czynienia. A tak nie miała. Leciała całkowicie na ślepo. Czy raczej ślepo wierząc przyrządom” , powiada 
radziecki ekspert A. Szurin („analizujący” ruskie „stenogramy” wraz z innymi wybitnymi badaczami, takimi jak P. Łukaszewicz i T.  
Hypki,  http://polska.newsweek.pl/glosy-tu-154—eksperci-rozszyfrowuja-ostatnie-chwile,59833,2,1.html). Z jego wypowiedzi warte 
zacytowania są jeszcze te dwa fragmenty: „Tu-154 to maszyna zawodna. Samolot trudny w pilotażu, wymagający. Zadziwiające,  
że załoga dopuściła, by ktoś obcy brał udział w lądowaniu w skrajnie ciężkich warunkach. Trudno określić, jaką rolę na pokładzie  
pełni  obcy.  Raz  on  wydaje  komendy  i  dowódca  mu  się  podporządkowuje,  innym  razem  obcy  rozkaz  wykonuje.  Raz  jest  
kapitanem, raz nawigatorem, innym razem drugim oficerem. To niepojęte, niedopuszczalne. (...) Nieco wcześniej, o 10:23, obcy  
mówi: „Panie kapitanie, czy jak już wylądujecie, czy ja mogę się spytać?”. Co to jest?! Kabina odrzutowca czy szkolna klasa? Ktoś,  
kto dopiero co wydawał rozkazy, chce o coś pytać, coś wyjaśniać? Tylko jedno może tłumaczyć dziwaczne zachowanie obcego: że  
przechodził jakiś rodzaj szkolenia. Nie miał sprecyzowanej funkcji, lecz kapitan powierzał mu wyrywkowo różne czynności, by  
mógł je „zaliczyć” ”.

http://polska.newsweek.pl/glosy-tu-154--eksperci-rozszyfrowuja-ostatnie-chwile,59833,2,1.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/puapka-jaru-3.html
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aczkolwiek z pewnymi dodatkowymi szczegółami:

Jeśliby kogoś te odłamki wbite w drzewo dziwiły, to od razu wyjaśniam, skąd się one wzięły: po 

prostu musiały parę dni później dolecieć z ruskiej przestrzeni powietrznej17 i uderzyć w brzozę z 

impetem albo też  zawinił  czynnik ludzki,  tj. wcześniejsze zdjęcia  (czy to doc.  Amielina,  czy  też 

ruskiej  telewizji  towarzyszącej  Koronczikowi)  musiały  być  nieostre  i  wykonane  z  niewłaściwej  

perspektywy. 

Nie będziemy tu jednak wchodzić w (obszernie omówione w książce „pasjonata lotnictwa”) detale 

jego  dendrologicznych  badań  (cały  czas  dostępne  na  stronie:  http://www.amielin.pl/). 

Wspomnijmy o jednej ciekawej rzeczy, jaką doc. Amielin wypatrzył. Rzeczy, o której dziś mało kto 

pamięta:  chodzi  o  ślady  kół  „prezydenckiego  tupolewa”  na  smoleńskiej  łące.  Kto  by  pomyślał,  

prawda?

17 Na tej samej zasadzie, jak spadają z kosmosu jakieś kawałki statków kosmicznych ewentualnie meteorytów.

http://www.amielin.pl/


Oczywiście mógł być to rezultat przepracowania w trakcie skomplikowanych terenowych pomiarów 

lub  też  wytwór  fantazji  badawczej,  ponieważ  symulacje  radzieckie  mówiły  jednoznacznie,  iż 

tupolew mógł być najniżej 2,5 m nad ziemią, a nie że po niej jechał:

Wieczorem, o 19:32 rus. czasu, po powrocie z dokumentacyjnej pracy,  Aml ogłasza jej wyniki na 



smoleńskim forum (przyczyna „katastrofy” jest już ustalona) 

zaś o 22: 23 rus. czasu prezentuje słynną wizualizację:

która już nazajutrz (14 kwietnia 2010) „cudem smoleńskim” trafi od razu na stronę  „Skrzydlatej  

Rosji”  (http://freeyourmind.salon24.pl/339917,skrzydlata-rosja) tzn.  „Skrzydlatej  Polski”  

(http://www.altair.com.pl/start-4421),  chciałem  powiedzieć,  a  stamtąd  pogna  niemalże  na 

wszystkie  strony  świata  (http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-

koordynacji):

http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji
http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji
http://www.altair.com.pl/start-4421
http://freeyourmind.salon24.pl/339917,skrzydlata-rosja


Prace radzieckiego doc. Amielina docenione zostaną także, co bezwzględnie należy zaznaczyć, przez 

„komisję Millera” i zamieszczone w jej „dokumentacji”18, jak np. poniżej:

18 Sam Amielin przyznał na forum przez siebie moderowanym, że zamieszczono te zdjęcia bez jego zgodny, lecz dodał, iż nie tylko 
zamieszczono informację na stronie komisji, lecz i otrzymał osobiście podziękowania od J. Millera za swój wkład w prace badawczo-
śledcze (http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=62280): „После выхода рапорта комиссии Миллера я  
писал, что в этом документе использованы мои фотографии и разрешение на это я не давал. После этого со мной  
связались  представители  польской  правительственной  комиссии,  извинились,  объяснили  причины,  по  которым  
авторство  фотографий  не  было  указано.  В  настоящее  время  на  сайте  правительственной  комиссии  размещена  
информация об авторстве использованных в отчете фотографий” „Po ukazaniu się raportu komisji Millera pisałem, że w  
tym dokumencie wykorzystano moje zdjęcia, a mojego zezwolenia na to nie było. Po tym skontaktowali się ze mną przedstawiciele  
polskiej rządowej komisji, przeprosili, wyjaśnili powody, przez które nie nadmieniono o autorstwie fotografii. Obecnie na stronie  
rządowej  komisji  zamieszczona  jest  informacja  o  autorstwie  wykorzystanych  w  raporcie  zdjęć” 
(http://www.komisja.smolensk.gov.pl/portal/kbw/633/8878/T154M__101.html tu  pod  linkiem  nt.  materiałów,  jest  krótkim 
dokumencie  mowa  o  wykorzystaniu  zdjęć  Amielina;  sprawa  jest  o  tyle  zabawna,  że  sam Amielin  wykorzystywał  też  w swoich 
wizualizacjach i albumie cudze zdjęcia – m.in. wzięte z forum smoleńskiego – ale najwyraźniej chodziło o kolejne przeczołgiwanie  
nadwiślańskich  „badaczy”).  „На  днях  я  получил  благодарственное  письмо  за  подписью  Миллера  "за  помощь  в  
расследовании и согласие на публикацию Ваших материалов в отчете"” - „Niedawno otrzymałem pismo z podziekowaniem  
z podpisem Millera „za pomoc w śledztwie i zgodę na publikację Pana materiałów raporcie”.  Parafrazując słowa starej piosenki, 
można rzec: radziecki ekspert to ma klawe życie. 

http://www.komisja.smolensk.gov.pl/portal/kbw/633/8878/T154M__101.html
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=62280


w czym nie należy się doszukiwać niczego zdrożnego, skoro polscy eksperci nie mieli ani czasu, ani  

sprzętu na sporządzenie dokładnej dokumentacji „miejsca wypadku”. Ani pewnie głowy do tego.

Tak zatem,  jak  to  w zarysie  opowiedziałem wyżej,  przebiegała  droga smoleńskiego  Mistrza.  Tą 

drogą ruszyli potem wierni uczniowie. Za najwybitniejszego i najwierniejszego należałoby uznać 

tego, prezentowanego radzieckim widzom, młodzieńca:

Idąc w ślady Mistrza, a możliwe, że i chcąc go przerosnąć (jak to każdy pilny uczeń) wspiął się na 

pancerną brzozę, przełamując barierę między obiektem kultu nauki radzieckiej19, a ludem wiernych 

badaczy. 

Nadwiślański  kontynuator  dendrologicznej  myśli  doc.  Amielina swoją pracę  prezentował  w sali  

katechetycznej, tzn. lekcyjnej, jednocześnie jako nauczyciel/wychowawca

19 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/297054,o-kulcie-brzozy 

http://freeyourmind.salon24.pl/297054,o-kulcie-brzozy


i  jako pojętny słuchacz, który wie, gdzie dany materiał, tj. taki, o którym mówi prowadzący zajęcia,  

znaleźć w podręczniku napisanym przez prowadzącego:

- co ciekawsze materiał ten radziecka telewizja ubogaciła fragmentami dialogów szympansów na tle 

zdjęcia... wieży z Jużnego:

Nadwiślański młodzieniec nie był sam, bo, jak wspomniałem na początku, towarzyszyli mu inni, 

nieco starsi wiekiem i może mniej gibcy czy chętni do wspinaczki na brzozy, ale również znakomici 

uczniowie  doc.  Amielina,  pamiętający  jeszcze  chwalebne  czasy  Ludowego  Wojska  Polskiego  i 

kołobrzeskiego festiwalu:



Gdyby tego było mało, to jednym z autorów zdjęć do książki „Ostatni lot” okazał się okęcki spotter 

J. Grześkowiak, m.in. mechanik jaka-4020. Nic dziwnego, że w tym towarzystwie narodziła się nie 

jedna, a dwie dendrologiczne publikacje pt. „Ostatni lot”:

20 „Zawodowo jest związany z samolotem Jak-40 i  śmigłowcem Mi-8. Od początku 2003 roku amatorsko fotografuje samoloty.  
Przygodę  tę  zaczynał  od  pożyczonego  aparatu  cyfrowego.  Fotografia  lotnicza,  którą  uważa  za  wspaniałe  uzupełnienie  
wykonywanego zawodu,  stała  się  jego wielką  pasją  do  tego stopnia,  że  znaczną część  życia  spędza na lotnisku  lub w jego  
okolicach. Jest tam w każdej wolnej chwili, a i w pracy "na płycie" zwykle miewa aparat w zasięgu ręki. Jest autorem kilku zdjęć  
do książki "Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej, śledztwo dziennikarskie” Jana Osieckiego, Tomasza Białoszewskiego i  
Roberta  Latkowskiego.  Ma  w  swym  prywatnym  archiwum  kilka  tysięcy  fotografii  polskich  i  zagranicznych  statków  
powietrznych wojskowych i cywilnych” (http://www.tbb.pl/latanie-gosci-jacek-grzeskowiak). Jeśli więc „zwykle miewa aparat w 
zasięgu ręki”, to może i miał możliwość natrzaskania zdjęć 10 Kwietnia (por. też  http://freeyourmind.salon24.pl/355168,il-10-go-
kwietnia#comment_5166959)? Szkoda tylko, że nie znalazły się one w legendarnej książce.

http://freeyourmind.salon24.pl/355168,il-10-go-kwietnia#comment_5166959
http://freeyourmind.salon24.pl/355168,il-10-go-kwietnia#comment_5166959
http://www.tbb.pl/latanie-gosci-jacek-grzeskowiak


Jak widać, autorów z tomu na tom przybywa, a i miny coraz bardziej zafrasowane, niecierpliwie  

więc czekamy na kolejną publikację z tej serii. Może dołączy się do niej T. Hypki? Czyż jego złotych 

myśli nie należałoby wydać na papierze?

Szczególnie  pojętnym  uczniem  okazał  się  wspomniany  już  w  początkowym  przypisie  w  tym 

rozdziale, G. Miecugow, który zapragnął osobiście z Mistrzem obejść księżycowe ziemie i posłuchać 

nauk  radzieckiego  specjalisty  (http://www.tvn24.pl/0,1698758,0,1,nie-ma-jednej--to-byl-caly-

zespol-przyczyn-katastrofy,wiadomosc.html21).  Oglądając  „wywiad-rzekę”  z  doc.  Amielinem,  nie 

sposób oprzeć się symbolice, jaka bije od pierwszych chwil wideo-dokumentu. Kamera pokazuje 

najpierw bramę, tudzież „łuk tryumfalny”, w Smoleńsku – z sierpem i młotem wiszącymi jakby 

nigdy nic, mimo „obalenia komunizmu” i 20 rocznicy „rozpadu ZSSR”, a chwilę później Amielin z 

21 Materiał zamieszczony 10 kwietnia 2011.

http://www.tvn24.pl/0,1698758,0,1,nie-ma-jednej--to-byl-caly-zespol-przyczyn-katastrofy,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/0,1698758,0,1,nie-ma-jednej--to-byl-caly-zespol-przyczyn-katastrofy,wiadomosc.html


Miecugowem wędrują przez śródmieście, niczym para bohaterów smoleńskiej historii. 

„To  właśnie  fotografia  sprawiła,  że  Siergiej  Amielin  wziął  udział  w  największym  w  historii  

internetowym  śledztwie”,  powiada  widzom  Miecugow  (dalej  jako  GM).  No  i  zasiadają  dwaj 

mężowie w restauracji  i  pada to sakramentalne pytanie:  „Siergiej,  dlaczego w ogóle zająłeś się  

śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej?” Mistrz (SA) udziela odpowiedzi:  „W pierwszych 

dniach po katastrofie było bardzo mało informacji na jej temat. Brakowało też zwykłych zdjęć.  

Dyskusje  prowadzone  na  smoleńskim  forum  początkowo  były  oparte  na  oficjalnych  

doniesieniach i relacjach przypadkowych świadków, ale zaczęły napływać apele, w tym również  

z Polski (któż to te apele znad Wisły słał? Czy nie jacyś „fachowcy wojskowi”? - przyp. F.Y.M.), żeby 

ktoś z miejscowych udał się na miejsce katastrofy i sfotografował je, żeby można było zobaczyć,  

co się tam stało”.

Jest to o tyle zastanawiające, że przecież „na miejscu katastrofy” było tylu ekspertów oraz zaufanych 

ludzi mediów, iż przecież fotografii nie mogło brakować. Ale nie mnóżmy problemów. SA wszak 

przyznaje z niekłamaną satysfakcją (2'20'' materiału): „Zasadniczo to od tych (tj. Amielina – przyp. 

F.Y.M.)  zdjęć  rozpoczęło  się  faktyczne  dochodzenie  w  sprawie  wyjaśnienia  okoliczności  

katastrofy”.  GM: „Generalnie zgadzasz się z raportem MAK-u” (cedzi słowa, zapewne, by Mistrz 

zrozumiał polszczyznę).  SA:  „Ogólnie rzecz biorąc tak”.  GM go dopytuje o to,  czy spotkał  się z 

którymś z szympansów z wieży. SA (5'20''): „Szczerze mówiąc, nawet nie próbowałem się spotkać  

(ciekawe,  dlaczego,  skoro  wszystko  było  arcyboleśnie  proste?  -  przyp.  F.Y.M.) ,  wiedząc,  że  

przeciwko nim,  niezależnie  od śledztwa MAK, toczy  się  postępowanie  karne i  przekazywanie  

jakicholwiek informacji do czasu jego zakończenia, jest zabronione. Poza tym nie mogliby oni  

powiedzieć  mi  niczego  istotnego.  Gdyby  nawet  coś  powiedzeli,  mogliby  się  poczuć  

zmanipulowani, bo przecież prawo zostało naruszone. Dlatego nawet nie próbowałem się z nimi  

spotykać. Byłaby może szansa spotkania się z Plusninem, bo on jest stąd. Ryżenko nie jest ze  

Smoleńska, dlatego nawet, gdybym chciał, nie mógłbym się z nim widzieć. 

Nie przeszkadza to SA mówić na temat działań wieży szympansów:

„(...)  Przy  istniejącym  wyposażeniu  lotniska  nie  mogli  zrobić  nic  innego.  Nie  bez  powodu  

lądowanie w takich warunkach i przy takiej widoczności jest zabronione, ponieważ urządzenia w  

takiej  sytuacji  nie  zapewniają  bezpiecznego  lądowania.  Kontrolerzy  nie  mogli  szybko  i  

precyzyjnie reagować na manewry samolotu, mając do dyspozycji starą, naziemną aparaturę o  

ograniczonych możliwościach. Chodzi tu głównie o stację radiolokacyjną, która zapewniałaby  

mniej lub bardziej dokładne śledzenie lotu z odległości 1,5 km. W takiej odległości rozpoczęły się  



katastrofalne w skutkach zdarzenia. Do tego momentu wszystko przebiegało normalnie.”

SA nie jest też bezkrytyczny wobec innych radzieckich ekspertów:

„To  dla  mnie  najbardziej  niezrozumiały  moment  oficjalnego  śledztwa:  dlaczego  kontroler  

powtarzał „jesteście na kursie i na ścieżce”, jeśli pojawiły się wyraźne błędy w odczycie wysokości  

(...) MAK wyjaśnia to nieprawidłowymi ustawieniami radaru, przez co kontroler myślał, że oni  

rzeczywiście znajdują się na ścieżce, chociaż faktycznie na niej nie byli”. 

No więc już wiemy, co myśleli kontrolerzy (to tak jak w raporcie komisji Burdenki 2 ustalano, co 

myśleli  piloci).  Nie jest to jednak tak, że SA prowadzi swój uczony monolog,  a GM tylko siedzi  

zasłuchany. Uczeń też wtrąca swoje trzy grosze (18'25''):

GM:  „Zawsze na końcu będzie  czyjaś wiara,  że  był  magnes,  że  był  zamach,  że  była  sztuczna  

mgła.”

SA  (rozwijając  tę  myśl):  „Zawsze  będzie  tak,  że  część  ludzi  będzie  myśleć,  że  wszystko  było  

ukartowane, że katastrofy nie spowodowały czynniki naturalne.  Osobiście podchodzę do tego  

dość  spokojnie.  Wszystkie  istotne  wydarzenia,  do  których  dochodziło  w  historii,  do  dziś  są  

przedmiotem badań i zawsze, dzisiaj też są ludzie, którzy nie podzielają ogólnie przyjętej opinii i  

upierają sie przy swoim.”  I dodaje (20'10'')):  „Sprawy organizacyjne odegrały tu nie mniejszą  

rolę niż błędy pilotów.” 

Wracają do tematyki, jak to ujmie GM, „największego internetowego śledztwa w historii świata”. I 

teraz posłyszeć możemy słowa warte wybicia złotą czcionką na murze budynku neopeerelowskiej  

„Rady Ministrów”:

SA (22'30''): „Bez wiarygodnych danych śledztwo jest niemożliwe, a w tym przypadku pojawiły  

się takie dane. Chodzi tu o zdjęcia z miejsca katastrofy, o wstępny raport MAK i co bardzo ważne,  

o  publikację  rozmów  z  kabiny  pilotów.  Powszechny  dostęp  do  tych  informacji  okazał  się  

wystarczającą  bazą  do  przeprowadzenia  rzetelnej  analizy.  O  ile  wiem,  nigdy  dotąd  zapisy  

rozmów nie były publikowane przed zakończeniem śledztwa. Tu stało się tak po raz pierwszy.”



Przenosimy się teraz do mieszkania SA i cofamy się w czasie do 10 Kwietnia:

„10-04 byłem w domu i zamierzałem porobić trochę zdjęć w plenerze – zapowiadana była dobra  

pogoda.  Kiedy  wstałem  rano  o  ósmej  czasu  moskiewskiego  na  zewnątrz  była  gęsta  mgła.  

Postanowiłem położyć się jeszcze i poczekać, aż się rozrzedzi, ale mgła, zamiast rzęnąć, gęstniała.  

Gdzieś około 11-tej usiadłem do komputera. Przejrzałem pocztę i wszedłem na forum smoleńskie.  

Dokładnie o 11.14 pojawiła się pierwsza notatka o treści: „przed chwilą w pobliżu czołgu rozbił się  

i eksplodował samolot. Szczegóły na razie nie są znane”. Czołg to pomnik stojący przy wjeździe  

do miasta w pobliżu lotniska. Początkowo nic ponad to nie było wiadomo. Po jakichś 10 minutach  

pojawiły się pierwsze komentarze.”

I teraz uwaga: 

„Pierwszym, co mnie zaskoczyło,  była informacja,  że  tego dnia do Smoleńska miał przylecieć  

prezydent Polski.”

Wydawało  się,  że  nas  niczym  SA  nie  zaskoczy,  prawda?  GM  dopytuje:  „Ty  na  początku  nie  

wiedziałeś, że to jest samolot z Polski?”  SA odpowiada:  „Początkowo nie było wiadomości,  

że to polski samolot, że planowany był przylot prezydenta Polski i dziwiłem się, że  

rano  we  mgle  rozbił  się  jakiś  samolot.”  (Brzmi  znajomo,  chciałoby  się  powiedzieć, 

wychodziłoby jednocześnie na to, iż zrazu w Smoleńsku nie wiadomo było, co się w ogóle stało – 

przyp. F.Y.M.) „Właściwie nikt jeszcze nie wiedział, tylko jeden z forumowiczów napisał: „dzisiaj  

miał  przylecieć  prezydent  Polski”.  Ta  informacja  poruszyła  mnie  podwójnie.  Włączyłem  

telewizor, tam już o 11.30 powiedziano w wiadomościach, że zdarzył się wypadek lotniczy i że  



katastrofa dotyczy samolotu z  polską delegacją.  Na początku nic się nie mówiło, że na 

pokładzie  był  prezydent –  podejrzewam,  że  na  daną  chwilę  sami  dziennikarze  tego  nie  

wiedzieli, ale informacja, że chodzi o polski samolot pojawiła się dość szybko.”

GM pyta  Mistrza,  kto  mu  pomagał.  SA  jednak  nie  wymienia  nazwisk,  twierdzi,  że  wiele  osób 

pomogło, że jest wdzięczny wszystkim i dodaje enigmatycznie (29'):  „byłem zwyczajnie jednym z  

uczestników śledztwa (...). Może to ja komuś pomagałem?” Z wywiadu dowiadujemy się, że przez 

długi czas pracował jako dziennikarz oraz że potrafi  „analizować oraz precyzyjnie przedstawiać  

informacje” (30'). 13 kwietnia miał wykonać ponad 100 zdjęć, GM jednak dziwi się, że dopiero 13-

go, a nie 11-go czy 10-go.

SA wyjaśnia:  „Początkowo nie sądziłem, że będę się zajmował śledztwem w sprawie katastrofy.  

Wprawdzie wywarła ona na mnie duże wrażenie, ale jedynie jako zdarzenie.  10 kwietnia nie  

podejrzewałem, że będę uczestnikiem śledztwa.  Stało się tak znacznie później,  kiedy zacząłem  

zbierać informacje. A zaczęło się zwyczajnie od tego, że poszedłem i wykonałem zdjęcia. W tym  

momencie poza zdjęciami nie myślałem o nicztm innym. Okazało się, że to nie jest zwykła sprawa  

i zainteresowałem się tym, co się stało. Stopniowo moje zainteresowanie rosło. Włączyłem się do  

dyskusji na forum, później się stałem jednym z aktywnych uczestników dochodzenia.”  I nagle GM 

stawia dość zaskakujące pytanie: „Byłeś kiedyś na pokładzie Tu 154?” Na co SA odpowiada, że leciał 

raz z Nowosybirska do Moskwy w 1988, zaś GM kontynuuje (32'): „A w książce wygląda na to,  

że znasz ten samolot od podszewki.”

SA:  „Nie  jestem  specjalistą  w  dziedzinie  samolotów,  ale  posiadam  solidne  wykształcenie  

techniczne. Obecnie pracuję na politechnice. Chociaż wykładam elektronikę – ciągnie mnie do  

techniki.  Miałem podstawy,  ale  wszystkiego  ponadto  nauczyłem się  w trakcie  śledztwa,  a  to  



dzięki temu, że internauci zamieszczali  na forum całe dokumentacje techniczne zaczerpnięte z  

książek albo odnośniki do nich. Bardzo ciekawe były komentarze i konsultacje z pilotami, w tym  

również z latającymi na tu-154, a także z pilotami mającymi za sobą wieloletnią praktykę w  

działaniu” . Tak to więc doc. Amielin niebędący ekspertem od lotnictwa stał się takim fachowcem „z 

dnia na dzień”.  Takie przejście od fotoamatora do specjalisty jest możliwe tylko pod 

jednym warunkiem – tzn., że w odpowiedniej chwili i miejscu pojawią się fachowcy 

wojskowi (tacy sami, jak ci, co roztoczyli opiekę na moonwalkerem, gdy się przygotowywał do 

występu przed Zespołem) i dostarczą gotowej, eksperckiej wiedzy z danego zakresu. 

SA  konkluduje:  „Wszystko  to  poukładało  mi  się  w  głowie  i  uważam,  że  w  tej  chwili  mogę  

dyskutować zarówno o problemach, jak i o przyczynach katastrofy, praktycznie jako specjalista”. 

Po takich właśnie spostrzeżeniach poznaje się mistrza w swojej dziedzinie. Związek doc. Amielina z  

ruskimi mundurowymi wydaje się oczywisty, skoro to on właśnie, tj. smoleński fotoamator, robił, 

jak widzieliśmy na początku rozdziału, zdjęcia specnazowi. Posiadanie jednak „wiedzy wlanej”, to 

już wyższa szkoła agenturalnej jazdy.  Porządny funkcjonariusz wszak legitymuje się nie 

tylko  odpowiednim  do  spełnianej  funkcji  wyglądem (agent  pracujący  w  szatni  musi 

wyglądać jak szatniarz, agent pracujący jako ekspert musi mieć twarz, posturę i maniery eksperta, a 

nie robotnika budowlanego itd.), lecz także  wiedzą.  „Pasjonat lotnictwa” ma więc odpowiednią 

„wiedzę” i odpowiednie oblicze: naukowca.  Gdyby bowiem posiadał fizjognomię jak ten smoleński 

leśny dziadek opowiadający do kamery o „katastrofie”:

to z pewnością nie tylko GM, ale i jakikolwiek inny dziennikarz rządowej telewizji miałby pewne 

opory przed odbyciem pielgrzymki do Smoleńska i nagraniem wywiadu-rzeki. GM oczywiście nie 

pyta SA o to, jak by wyjaśnił przypadki „plecowego lądowania” bez ofiar śmiertelnych i bez totalnej  

demolki kadłuba i  reszty samolotu.  Wtedy bowiem mogłyby się pojawić w narracji  radzieckiego 

docenta, „pozaobliczeniowe obciążenia” po  prostu. SA przyznaje (34'), że „w dochodzeniu wzięły  

udział  osoby  z  ponad  10  krajów.  Bardzo  aktywni  byli  ludzie  z  Ukrainy,  z  Estonii,  z  Rygi,  

interesujące informacje wpływały na forum z Polski. Były to przekłady artykułów prasowych  

(rezonowanie  mediów  w  starosowieckim  stylu  –  przyp.  F.Y.M.  –  „pasjonat  lotnictwa”  pomija 

jednak pomoc z  Białoruskiej  SSR,  która też  przecież  się  na forum uwidoczniła).  I  jeszcze takie 



wyjaśnienie dla swojej nadprzyrodzonej wiedzy znajduje doc. Amielin (36'):

„Wiele  elementów  moich  licznych  hobby  pomogło  mi  w  prowadzeniu  dochodzenia.  

Zainteresowanie  fotografią  pozwoliło  na  wykonanie  dobrych  zdjęć.  Modelarstwo  umożliwiło  

zbudowanie  modelu  samolotu,  który  przydał  się  do  zdjęć,  a  praca  z  grafiką  komputerową  

pomogła w zmontowaniu zdjęć w taki sposób, żeby wizualnie odtworzyć, jak wyglądał upadek  

samolotu.”  

Mały modelarz, słowo daję. Tylko w sferze proporcji nie do końca mu wyszło z wizualizacjami (vide 

zdjęcie tupolewa zderzającego się z brzozą), ale to nieistotne drobiazgi. Na koniec wywiadu-rzeki 

uczeń wędruje z Mistrzem przez zaśnieżone pola smoleńskie i dochodzą do punktu zero. 

GM: „Twoje śledztwo zaczęło się od tego drzewa?” 

SA:  „Tak, kiedy po raz pierwszy byłem na miejscu katastrofy, zauważyłem, że jedna z brzóz w  

pobliżu ma ścięty wierzchołek. Byłem wtedy dość daleko i nie byłem pewny, czy dobrze widzę.  

Kiedy jednak zrobiłem zdjęcia i  dokładnie przyjrzałem mu się  w aparacie,  upewniłem się,  że  

rzeczywiście  jedna  z  brzóz  ma  ścięty  czubek.  Wtedy  podszedłem  bliżej  i  dokładniej  

ofotografowałem tę brzozę.”

W  ten  sposób  dochodzimy  z  Mistrzem  do  sedna  sprawy  (37'),  czyli  kanonicznej  myśli 

dendrologicznej  szkoły  smoleńskiej:  „Uszkodzenia  tej  brzozy  i  jeszcze  inne  na  tym  

odcinku, pozwoliły na dość dokładne określenie trajektorii ruchu samolotu i jego  

wysokości.”  Trajektoria ustalona, zrekonstruowana na podstawie uszkodzeń drzew. Oto potęga 

radzieckiej myśli technicznej22. GM, co naturalne, nie jest w stanie zadać banalnego pytania: a skąd 

wiadomo,  że  te  uszkodzenia  drzew spowodował  10  Kwietnia  polski  rządowy samolot  w  trakcie 

„podchodzenia we mgle”? GM bowiem zauroczony wizją Amielina, stojąc na ruskim księżycu, widzi 

po prostu tupolewa podchodzącego „po drzewach” do lądowania, a nawet... pokazuje, jak leciał! 

Jak zaś dalece może dendrolog dojść w swych rekonstrukcjach świadczy ten finał. SA powiada w 

39':  „Myślę,  że  (pilot  –  przyp.  F.Y.M.)   zobaczył  ziemię  i  te  drzewa,  może  na  dwie  sekundy  

wcześniej,  zanim  nad  nimi  przeleciał”  (takie  rzeczy  można  odtworzyć  po  analizie  wyglądu 

22 Jeśliby ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości, co do tego, z jak wielkim oszustwem mamy tu do czynienia, to dodam jeszcze jedną  
uwagę na marginesie: doc. dendrologii Amielin „rekonstruuje” trajektorię i katastrofalne losy „prezydenckiego tupolewa” biorąc za 
podstawę swoich „wizualizacji, modelowań i wyliczeń” uszkodzenia drzew, lecz przecież nie dysponuje ani dokładnym schematem 
rozkładu  szczątków,  ani  dokładnymi  oględzinami  pobojowiska,  ani  też  –  co  chyba  najważniejsze  –  dokładną  dokumentacją 
uszkodzeń, jakich doznały części samolotu! 
O co innego więc tu może chodzić, jak nie o wytworzenie fałszywego obrazu Zdarzenia, po to, by ten obraz stanowił propagandową,  
manipulacyjną  kanwę  do  moskiewskiej  narracji?  Nie  chodzi  wszak  o  żadne  ustalanie  prawdziwych  przyczyn  tragedii,  lecz  o  
sterowanie świadomością zwykłych ludzi, którzy nie są w stanie dotrzeć w okolice Siewiernego, obejrzeć ją, a już na pewno dokonać  
precyzyjnych, specjalistycznych badań kryminalistycznych oraz naukowych. Chodzi więc wyłącznie o to, by przeciętny zjadacz chleba  
wiedział, jak myśleć o tym, co się stało – nie zaś o to, by dotrzeć do prawdy o losach polskiej delegacji.



połamanych konarów – przyp. F.Y.M.). „Sądzę, że pilot podjął próbę poderwania samolotu, ale z  

uwagi na dużą prędkość schodzenia, miał na to zbyt mało czasu...” I GM wędruje z Mistrzem od 

drzew  do  drzew,  zaś  SA kontynuuje:  „Tutaj  widać  uszkodzenia,  a  dosłownie  pół  metra  dalej  

drzewa są całe. Pozwala to określić trajektorię ruchu samolotu” - co przypomina sytuację, w której 

kuglarz sprzedający eliksir młodości, mówi klientowi, gdy ten już zapłacił za towar, jak zbawienne 

skutki wywoła regularne picie eliksiru. Nie ma przecież mowy o tym, że samolot lecąc nisko ciąłby i  

rozdmuchiwał wszystko, co spotkałby na drodze, lecz jest mowa o „trajektorii”, która „wynika” z 

tego, że jedne gałęzie są uszkodzone, a pół metra dalej inne, nie. I teraz czeka nas prawdziwa uczta 

duchowa, nim pożegnamy się z dendrologami:

SA (41'): „Skrzydło kończyło się dokładnie nad tymi drzewami.”

GM (idąc śladem Mistrza):  „Ale te drzewa były drobne i nie mogły doprowadzić do katastrofy.  

Cieniutkie.”

SA (przyznaje rację uczniowi): „To są cieniutkie drzewa. Samolot otarł się o nie, jednak nie mogły  

one w jakikolwiek sposób uszkodzić skrzydła” (i czeka na dalsze uwagi, jak wyrozumiały nauczyciel 

– te uwagi, rzecz oczywista, zaraz się pojawiają).

GM: „To drzewo zatrzymało de facto samolot tu-154” (mówi, gdy stoją pod brzozą; lekcja zdana na 

5 z plusem). 

SA  (potwierdza):  „Tak.”  (Teraz  podsumowanie  lekcji)  „Samolot  znajdując  się  tak  nisko,  na  

wysokości około 6 m uderzył lewym skrzydłem w tę brzozę.”

Stoją, a nad nimi gniazdo.

SA (ciągnie dalej): „W tym momencie urwał się kawałek skrzydła o długości około 6 m. Urwał się  

skrajny fragment skrzydła. Dla samolotu to poważne uszkodzenie. Od tej chwili lądowanie mogło  

być  tylko  cudem.  Najprawdopodobniej,  niezależnie  od  tego,  co  robiłby  pilot,  katastrofa  była  

nieunikniona” (no to tak, jak na konferencji komisji Burdenki 2 wyszło docentowi, tymczasem GM 

jeszcze kontynuuje lekcję, choć już mógłby iść na przerwę): „Y... po uderzeniu w to drzewo zaczął  

się przewracać.” Na co Mistrz (jakby już trzymając dziennik pod pachą i chcąc udać się do pokoju 

nauczycielskiego, bo słychać dzwonek, cierpliwie tłumaczy – proszę śledzić uważnie ten wywód): 

„Tak. Zaraz po tym, jak stracił  ważną część skrzydła,  samolot przechylił  się na lewą stronę i  

zaczął się przewracać. To doprowadziło do tego, że praktycznie przewrócił się i upadł na dach  

kabiny pasażerskiej. W wyniku tego upadku zginęli wszyscy pasażerowie i załoga. (...) Skrzydło  

nie  było przygotowane do zderzenia z  grubym drzewem. Zresztą nie  chodzi  tylko o samolot.  

Gdyby w taką brzozę uderzył samochód, też by się rozbił.”

Ciekawe, czy też by dachował? 



SA: „Prędkość wynosiła 270 km/h. Myślę, że gdyby tak z brzozą zderzył się samochód, nic by z  

niego nie zostało.”

Czy  samochód  wielkości  tupolewa  także?  Wot  i  finał  wielkiej  i  może  przydługawej  lekcji 

dendrologii. Tępota doc. Amielina znajduje jednak pełne zrozumienie u Miecugowa i uzupełnienie 

w znawstwie tego ostatniego. Jak zresztą pamiętamy, podobne brednie o zderzeniu auta z drzewem 

opowiadać się będzie nad Wisłą. Tymczasem, jeśli „nie lzja” porównywać katastrofy samolotów „w 

położeniu  plecowym”,  to  czemu „pasjonaci  lotnictwa”  porównują  zderzenie  blisko  stutonowego 

samolotu z brzozą – ze zderzeniem niespełna dwutonowego auta z takąż brzozą, skoro masy tych 

obiektów są zupełnie odmienne, a w związku z tym zupełnie nieporównywalny jest rozkład sił? 

Oczywiście Amielin i Miecugow strugają tu wariatów w jednym podstawowym celu – by przeciętny 

odbiorca ich przekazu zapamiętał  sobie ten właśnie  fałszywy obraz,  żeby zwykły  widz  myślał  o  

katastrofie lotniczej w kategoriach wypadku samochodowego. 

O ile bowiem zobaczenie tej pierwszej należy zwykle do rzadkości (jej skutków tym bardziej), o tyle 

wypadki  samochodowe  wraz  z  ich  rezultatami  widzi  się  dość  często  –  zwłaszcza  na  polskich 

drogach. Jeśli więc ktoś słuchający dendrologii Amielina i Miecugowa, da się zainfekować takim 

zafałszowanym obrazem (a la  jazda pirata drogowego i „lądowanie na drzewie”), to nie będzie 

dumał nad kwestią tego typu, że samolot  nie zachowuje się tak jak auto, (o czym wiedzą nawet 

dzieci), mimo że ten pierwszy ma koła i rozpędza się, jadąc po pasie startowym. Punkty ciężkości są  

w  samolocie  jednak  inaczej  rozłożone  aniżeli  w  samochodzie,  a  poza  tym  konstrukcja  statku 

powietrznego jest  tak pomyślana i  wzmocniona,  by właśnie  łatwo się  nie  przewracał (że  użyję 

sformułowania  Miecugowa).  Skoro  samolot  ma latać,  ma się  unosić  w powietrzu  bezpiecznie  i  

lądować  –  to  właśnie  nie  może  w  łatwy  sposób  ulegać  odwróceniu.  Nie  chodzi  wyłącznie  o 

odpowiednie  usterzenie  i  rozłożenie  skrzydeł,  lecz  o  wyważenie  maszyny.  Gdyby  zatem odpadł 

kawałek  skrzydła  (pomijam  to,  jak  wielka  siła  musiałaby  to  sprawić),  to  wtedy  może  samolot 

zacząłby się nieco przechylać, lecz na tej wysokości, na jakiej, wg dendrologicznej narracji, miałby 

być, opadłby na bok i sunął przez ziemię, ryjąc goleniami i kołami.  O ile więc nie eksplodowałoby  

paliwo,  nie  byłoby  większej  katastrofy  niż  na  Domodiedowie  w marcu  2010,  do  której  już  się 

odwoływałem w rozdziale  Zdarzenie w oczach radzieckich ekspertów – historia pierwszej bazy  

księżycowej. 

I ostatnie chwile z dendrologami:

GM (44'): „I 400 m dalej już było po wszystkim.”

SA: „Tak. Samolot stracił skrzydło, zaczął przechylać się na lewą stronę, obrócił się i 400 m dalej  



spadł w pobliżu lotniska.”    

Amielin okazał się smoleńskim pniem, z którego wyrosło wiele gałęzi. Szkoła dendrologiczna może 

być jednak przedstawiona w niniejszej książce wyłącznie w zarysie, bo przecież prace Amielina i  

jego uczniów są szeroko (choć może się wnet okazać, że coraz węziej, gdyby pojawiły się wieści o 

międzynarodowym dochodzeniu ws. tragedii z 10 Kwietnia) prezentowane w przeróżnych „domach 

książki” czy na odczytach w zakładach pracy socjalistycznej Ministerstwa Prawdy. 



Zdumiewające perypetie akustyków z Kancelarii Prezydenta

Po katastrofie urzędnicy Kancelarii Prezydenta mówili, że Kuberski23 uciekł grabarzowi spod łopaty i że za to, co się stało, powinien  
leżeć krzyżem w kościele
M. Krzymowski i M. Dzierżanowski, s. 207.

Największym  problemem  w  przypadku  omawiania  losów  J.  Sasina  i  grupy  jego  kolegów  i/lub 

podwładnych  jest  ustalenie  jednej,  wewnętrznie  spójnej,  wersji  wydarzeń,  w  których  brali  oni 

udział.  Mimo że  są generalnie  dość  zgodni,  co do przebiegu tego,  co się  działo  (poczynając  od 

przygotowań  do  uroczystości,  poprzez  białoruskie  safari,  czyli  wyjazd  na  3  auta24 w  celu 

sprawdzenia  na  miejscu  w  Smoleńsku  „wszystkiego”  i  „zapięcia  na  ostatni  guzik”,  na  samych 

wydarzeniach z 10-go Kwietnia kończąc)25, to w szczegółach i to dość istotnych się różnią. 

23  Chodziło o K. Kuberskiego ówczesnego szefa biura spraw zagranicznych KP, który chciał lecieć do Katynia, ale go wykreślono z listy  
bez jego wiedzy.

24 „Z Warszawy wyjechałem w czwartek, 8 kwietnia, razem z ministrem Jackiem Sasinem. Pojechały trzy samochody, byli w nich  
przedstawiciele Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, fotograf, kamerzysta i inne osoby. Ja jechałem z ministrem Sasinem  
i z panem Adamem Kwiatkowskim z Gabinetu Szefa Kancelarii. Chcieliśmy sprawdzić, czy przygotowania przebiegają zgodnie z  
planem. Przyjechaliśmy do Smoleńska 9 kwietnia w godzinach popołudniowych. W restauracji hotelowej odbyło się spotkanie z  
ambasadorem Jerzym Bahrem, ustaliliśmy detale  dnia następnego,  czyli  kto z nas dokąd jedzie i  czym się  będzie zajmował”  
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110209&typ=po&id=po08.txt).

25 Obszernie na te tematy mówili podczas swojego „tournee” związanego z emisją filmu „Mgła”. Tym niemniej część blogerów (jak np. 
intheclouds, Danae i in.) jest zdania, że żadnego białoruskiego safari nie było, a urzędnicy KP polecieli nad ranem 10-go Kwietnia 
(np. niedługo po dziennikarskim jaku-40) dodatkowym samolotem (por. też przypis poniżej). 
Przemawiałoby za tym scenariuszem kilka następujących przesłanek: 
1) relacja P. Wudarczyka z Polsat News (przybył „dziennikarskim” jakiem-40, przypomnę) o „jeszcze jednym samolocie”: „Ci ludzie,  
o których wspominałaś, czyli marszałkowie sejmu, pan Prezydent z małżonką, no i wszyscy ministrowie, to był samolot jeden, 
ale był jeszcze jeden samolot.” (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html), 
2)  telefonowanie  „akustyków”  do  rodzin  zaraz  po  „wieści  o  katastrofie”  (z  informacjami,  że  im  się  nic  nie  stało) 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pierwsze-telefony.html), 
3) wzmianka w stenogramach z wieży szympansów o lądowaniu jakiegoś samolotu o 8.50 rus. czasu (czyli 6.50 pol.):  „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. (...)./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,  ze  odejdzie  na  drugi  krąg.  (...)” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html),  tymczasem  „oficjalnie”  żadnego  lądowania  o 
8.50 rus. czasu na Siewiernym nie było (pierwsze miało być o 9.15 - „dziennikarskiego” jaka-40), 
4)  informacje  medialne  o  „trzecim  samolocie  z  Polski”  (najobszerniej  pisała  o  tym  kiedyś  intheclouds 
http://clouds.salon24.pl/278143,o-trzech-samolotach-do-smolenska,  przypominając  także  jedno  z  bardzo  ważnych  w  tym 
kontekście  doniesień  „NDz”:  „Sześcioosobowa drużyna rosyjskich  poborowych zabezpieczających teren lotniska w Smoleńsku  
miała zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących.  Powiedziano im o tym w trakcie  porannej odprawy.  Wszyscy  
żołnierze  musieli  zdać  własne  telefony  komórkowe do  depozytu.  Żołnierzy  poinformowano,  że  przylecą trzy  samoloty z  

http://clouds.salon24.pl/278143,o-trzech-samolotach-do-smolenska
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pierwsze-telefony.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110209&typ=po&id=po08.txt


(część osób wymienionych na tej liście poniżej nie miała lecieć tupolewem)

http://clouds.web-album.org/photo/364869,program-10-04-2010-i-program-lotu-7-04-2010 

Polski,  w  jednym  z  nich  będzie  prezydent  RP”  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20101108&typ=po&id=po15.txt), 
5)  Polsce  Ruscy  nie  przekazali  żadnych  informacji  na  temat  ewentualnych  lądowań  przed  „dziennikarskim”  jakiem-40  (por. 
„Uwagi”, s. 6; z czego raczej należałoby wnioskować, że coś lądowało – jaki bowiem byłby sens ukrywania przez Rusków tego, że nie  
było żadnych lądowań?),
6)  liczne  sprzeczności  i  białe  plamy w zeznaniach  „akustyków”  (ponadto,  już  na  marginesie  dodam,  że  w sejmowej  relacji  M.  
Wierzchowskiego pojawia się taka freudowska pomyłka: „gdybyśmy lecieli do Francji, do Chorwacji, czy do każdego innego kraju,  
no to byśmy, podejrzewam, nie polecieli, eee, nie pojechali z min. Sasinem 9-go kwietnia ze względu na to, że wiedzielibyśmy, że  
gospodarze  nie  pozwolą  sobie  na  jakieś,  na  jakieś  niedociągnięcia,  a  tutaj  mimo  wszystko  baliśmy  się,  że... ” 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wierzchowski-raz-jeszcze.html). 
W „Czerwonej stronie Księżyca” zakładam (zgodnie z treścią maila śp. K. Doraczyńskiej – skan na następnej stronie; wprawdzie jest 
tam mowa o dwóch autach, a nie trzech, ale chodzi ewidentnie o wyjazd, nie wylot urzędników KP), że „akustycy” jednak byli na  
białoruskim safari,  gdyby bowiem większość zeznań i publicznych wystąpień zawierała tak wielkie kłamstwo (jak to  związane z 
ukryciem przelotu do Smoleńska), to należałoby rolę prezydenckich urzędników zupełnie na nowo określić. Na pewno jednak ich  
kolejne przesłuchania są niezbędne dla dalszego śledztwa – najlepiej w konfrontacji z relacjami dziennikarzy, świadków z Katynia, 
borowców oraz urzędników z ambasady.  

http://clouds.web-album.org/photo/364869,program-10-04-2010-i-program-lotu-7-04-2010
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wierzchowski-raz-jeszcze.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt


(skład dziennikarskiego jaka-40?)

Przypominam  tę  książeczkę,  byśmy  mieli  świadomość,  że  nie  ma  ona  zbyt  wiele  wspólnego  z 

rzeczywistością. Podobnie sprawa może się mieć z poniżej podanymi godzinami wylotów (zwłaszcza 

z godziną wylotu tupolewa):

Jakie  to  szczegóły?  Na  przykład  takie,  1)  jak  właściwie  wyglądał  zakres  kompetencji  i  

odpowiedzialności kancelarii Prezydenta za organizowanie wylotu delegacji26, 2) co się działo na 

26 Tu niestety sprawy się wyjątkowo komplikują, bo w wypowiedziach „akustyków” pojawiają się odniesienia do osób już nieżyjących 
(typu śp. W. Stasiak, śp. K. Doraczyńska, śp. A. Przewoźnik, śp. M. Handzlik i in.), co od razu uniemożliwia weryfikację zeznań. Czy  
„akustycy”  odpowiadali  za  określenie  lotnisk  zapasowych,  za  pozyskanie  wiadomości  o  docelowym lotnisku (M.  Wierzchowski:  
„Sprawy związane  z  zabezpieczeniem lotniska  czy  ochrony należą  do odpowiednich  służb,  urzędnicy  tacy  jak  my  nie  mają  
żadnych kompetencji”, por. M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 126)? 
Jak  dokładnie  wyglądała  kwestia  (proponowanego  przez  premiera  J.  Kaczyńskiego)  przejazdu  Prezydenta  pociągiem  wraz  z 
Rodzinami Katyńskimi (Wierzchowski:  „Pociąg musiałby być zabezpieczony pirotechnicznie. Wszystko: przekroczenie granicy...  
nie wiem, jakie są procedury, ale trasa i przejazdy musiałyby być zabezpieczone. Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że jazda  
pociągiem i zabezpieczenie ochrony jest dużo trudniejsze niż zabezpieczenie samolotu”, por. M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 127, J. 
Sasin:  „Pomysł, że prezydent planował jechać pociągiem do Katynia, to mit, który powstał chyba już po katastrofie”, s. 35; co 
chyba  kłóci  się  z  tym,  co  mówił  premier  J.  Kaczyński  (http://www.fakt.pl/Kaczynski-Namawialem-brata-na-
pociag,artykuly,74531,1.html)), por. też http://clouds.salon24.pl/291747,pociag-specjalny-do-smolenska)?  Jak to było z ustalaniem 
i notyfikowaniem „listy pasażerów”, tj. uczestników delegacji mających lecieć specjalnymi statkami powietrznymi? 
W kwestii tego ostatniego zagadnienia Sasin stwierdza: „Minister Stasiak rozmawiał z ministrem Kremerem. Zmierzał do tego, aby  
wymóc na MSZ-ecie pilną notyfikację wizyty. Z ministerstwa otrzymywaliśmy jednak informacje, że taka notyfikacja nie może  

http://clouds.salon24.pl/291747,pociag-specjalny-do-smolenska
http://www.fakt.pl/Kaczynski-Namawialem-brata-na-pociag,artykuly,74531,1.html
http://www.fakt.pl/Kaczynski-Namawialem-brata-na-pociag,artykuly,74531,1.html


Okęciu w godzinach przed startem, 3) jak wyglądało pozyskiwanie i  przekazywanie (w Katyniu) 

wiadomości przelocie, o kierowaniu delegacji na zapasowe lotniska i o samej tragedii, 4) jaka była 

łączność  między  grupą  urzędników  prezydenckich  będącą  w  Lesie  Katyńskim  a  dwoma 

pracownikami  kancelarii  znajdującymi  się  na  Siewiernym  oraz  5)  co  dokładnie  się  działo  na 

„miejscu  katastrofy”  (fenomen  rozregulowanych  zegarków).  Wiele  rzeczy  pozostaje  w 

niedopowiedzeniach lub niepamięci,  co  dodatkowo utrudnia rekonstrukcję  wydarzeń,  co gorsza 

swoje relacje „akustycy” składali publicznie dopiero kilka miesięcy po tragedii. Zacznijmy jednak od 

kwestii podstawowej. 

nastąpić, bo... nie ma jeszcze pełnego składu delegacji. Nam wydawało się, że skład delegacji, oficjalny, zamknięty, zatwierdzony,  
nie  jest  niezbędny  do  tego,  aby  takiej  notyfikacji  dokonać.  Notyfikacji,  która  będzie  mówiła  (...)  tylko  tyle,  że  10  kwietnia  
prezydent Rzeczypospolitej wraz z delegacją weźmie udział w uroczystościach w Katyniu” -  opowiada Sasin M. Dłużewskiej i J. 
Lichockiej (s. 22). Jak jednak wiemy z kontroli przeprowadzonej przez NIK, kancelaria nie przesłała nawet dokładnych danych dot. 
liczby  osób,  które  wezmą  udział  w  wylotach:  „Koordynator  porozumienia  (KPRM)  nie  wystąpił  do  dysponenta  (Kancelarii  
Prezydenta) o uzupełnienie danych dotyczących m.in. ostatecznej liczby pasażerów i nie sporządził w ogóle zamówienia do  
wykonawców (DSP,  SPLT,  BOR) do czego zobowiązał  się  w Porozumieniu (w sposób opisany również  w instrukcji  HEAD).  
Wykonawcy  (SPLT,  DSP,  BOR)  otrzymali  informacje  jedynie  w  postaci  kopii  niekompletnego  zawiadomienia 
(zapotrzebowania) przesłanego z Kancelarii Prezydenta do KPRM” (http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-
vip-w-latach-2005-2010.html). 
Sasin kontynuuje:  „Cały czas domagano się od nas szczegółowego i ostatecznego składu delegacji  (co chyba zrozumiałe - przyp. 
F.Y.M. - skoro miał to być wyjazd zagraniczny do neo-ZSSR).  A my na miesiąc  (na miesiąc? - przyp. F.Y.M.)  przed wizytą nie  
byliśmy w stanie w sposób odpowiedzialny stwierdzić,  że skład delegacji  jest już zamknięty, bo właściwie do ostatniej chwili  
pewne osoby ze składu delegacji wycofywały się, a na ich miejsca wchodziły nowe. Chociażby z tego powodu, że były tam osoby  
starsze z rodzin katyńskich, z kombatantów, które ze względu na stan zdrowia nie mogły uczestniczyć. Kilka osób w ostatniej  
chwili  się  wycofało.  Skład  delegacji  ewoluował  właściwie  do  ostatnich  dni  przed  wylotem.  To  wstrzymywało  nas  przed  
przekazaniem listy osób MSZ-owi, a MSZ informował, że dopóki nie dostanie skłądu delegacji, nie notyfikuje Rosjanom wizyty”.  
Cóż jednak stało na przeszkodzie, by podać w „zawiadomieniu” oraz dokumencie dla MSZ ostateczną liczbę pasażerów (nawet z listą  
imienną), a na kilka dni przed wizytą zamknąć ją wraz z „definitywną listą imienną”, skoro część osób „spóźnialskich” mogła udać się  
w ostateczności pociągiem, a część służbowymi autami? Jeśli zaś ktoś zgłaszałby się „za pięć dwunasta” to musiałby wykupić sobie  
jakiś lot czarterowy do Mińska lub Moskwy 10-go i stamtąd udałby się jakimś samochodem.
Raz jeszcze Sasin:  „Wreszcie,  zmuszeni  (? -  przyp.  F.Y.M.), przekazaliśmy skład taki,  jaki  był  możliwy na tę  chwilę,  i  wtedy  
dostaliśmy informację, że MSZ wizytę Rosjanom notyfikował. Zatem jeszcze była taka wojna nerwów”.  Tej wojny można było 
uniknąć, stosując się po prostu do procedur przecież. Największą jednak zagadką w tym momencie przekazania „składu możliwego 
na tę chwilę” było to, iż w „składzie” delegacji znalazły się osoby, które... (jak twierdzą) jechały samochodami w ramach białoruskiego 
safari. Czyż weryfikacja „listy pasażerów” w „pałacu gubernatora” S. Antufiewa nie polegała zrazu na tym, że pracownicy kancelarii  
Prezydenta wykreślali... swoje nazwiska? Por. relację J. Opary (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 182-183): „skreśliliśmy osoby, które  
nie wsiadły do samolotu z różnych przyczyn, jak i te, które wcześniej znalazły się na terenie Smoleńska, na przykład dwa dni  
wcześniej, tak jak ja.  Przyjechaliśmy tam, żeby dopiąć ostatnie szczegóły związane z wizytą prezydenta w Katyniu”  (dwa dni 
wcześniej czy dzień wcześniej? - przyp. F.Y.M.); por. też relację P. Głoda w filmie  „10.04.10” (na temat skreślania nazwisk osób 
żyjących z KP). Jeśli więc tak długo trwał proces ustalania listy pasażerów, to skąd na niej wzięli się ci pracownicy KP, którzy - wedle  
relacji  „akustyków”  -  NIE  MIELI  LECIEĆ?  Skąd  wzięła  się  w  mediach  „rozszerzona  lista  poległych” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html)?

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-latach-2005-2010.html
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-latach-2005-2010.html


Urzędnicy  prezydenccy  ruszają  8  kwietnia  do  Smoleńska,  by  na  miejscu  dopilnować  tego,  jak 

wyglądają  ostatnie  przygotowania  przed  uroczystościami,  ale  przecież  robią  sobie  postój  w 

Mińsku27,  zaś  Sasin  w  żadnym  sprawdzaniu  następnego  dnia  nie  uczestniczy 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/woko-zeznan-sasina-3.html)28 i  pojawia 

się dopiero o 20-tej wieczorem 9-go w Smoleńsku. 

             (piątkowa „odprawa” miała się odbyć, wg zeznań Wierzchowskiego, w restauracji „Francuzskoje Kafe”29)

O niczym podejrzanym to dość późne przybycie świadczyć nie musi, lecz jest zgoła  dziwne, jeśli 

celem wyprawy prezydenckiego ministra było właśnie doglądnięcie „wszystkiego” i obawy, by nie 

wystąpiły jakieś nieprzewidziane trudności. Jeszcze wieczorem owego 9-go, wg relacji  sejmowej 

przed Zespołem, Sasin planuje, iż będzie na lotnisku oczekiwał na przylot delegacji, lecz nad ranem 

zmienia zdanie i stwierdza, że powinien zadbać raczej o to, co się będzie działo w Lesie Katyńskim 

przed  uroczystościami  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/woko-zeznan-

sasina-2.html) aniżeli o krótkie, rutynowe powitanie na lotnisku („samolot po prostu wyląduje,  

wszyscy z niego wysiądą, będą podstawione samochody, zresztą pracownicy kancelarii byli na  

pokładzie samolotu...” 0h9' II relacji sejmowej). Ta zmiana planów nie musi znowu budzić naszych 

podejrzeń, aczkolwiek z relacji samego Sasina wiemy, iż mając pewien zapas czasu urządza sobie 

blisko godzinną wycieczkę po Smoleńsku, a dopiero po niej udać się ma na cmentarz. 

Najdziwniejsze jednak w tym wszystkim, co opowiadają pracownicy kancelarii,  jest to,  o co tak 

bardzo  się  troszczą  prezydenccy  urzędnicy,  a  więc  problem  „krzesełek  i  nagłośnienia”30 (stąd 

27 M. Wierzchowski powie: „Nocowaliśmy w Mińsku ze względów technicznych” (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 128).
28 M. Janicki twierdzi zresztą, że żadni pracownicy kancelarii nie brali udziału w sprawdzaniu miejsc związanych z uroczystościami: 

„nie  było  ich  9  kwietnia  podczas  objazdu  wszystkich  miejsc  wizyty  wraz  z  służbami  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo i  
organizację  tych  obchodów”   (http://wyborcza.pl/1,76842,9396354,Chcialbym_sie_dowiedziec__czy_musieli_zginac.html?
as=4&startsz=x).  Z  kolei  w  raporcie  komisji  Burdenki  2  pojawia  się  spychologia  ówczesnego  szefa  36  splt  (s.  152):  „Według 
informacji  dowódcy pułku  specjalnego,  wybór  lotnisk  zapasowych  nie  był  uzgodniony z  organizatorami  wizyty  (Kancelaria  
Prezydenta i Biuro Ochrony Rządu). Przedstawiciele tych struktur nie zwracali się ze swoimi propozycjami”, tak jakby to w gestii 
samego specpułku nie było znalezienie  najbezpieczniejszych wariantów lądowania. W wielowątkowej historii  smoleńskiej  to już 
jednak swoista tradycja, że nie ma winnych, są tylko zadziwieni.

29 Por.  też  komentarz  Danae:  http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra#comment_4568843.  M.  Wierzchowski 
opowiada tak: „W restauracji hotelowej odbyło się spotkanie z ambasadorem Jerzym Bahrem, ustaliliśmy detale dnia następnego,  
czyli  kto z nas dokąd jedzie i  czym się będzie zajmował.  Ustaliliśmy też,  że to ja będę oczekiwać na delegację na lotnisku ze  
względu na to,  że  znałem wiele  osób,  które miały przybyć razem z  Panem Prezydentem, więc łatwiej  byłoby skoordynować  
rozlokowanie  wszystkich  osób  w  samochodach  i  autobusach.  Na  lotnisku  miała  czekać  kolumna  aut”  
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110209&typ=po&id=po08.txt).  

30 „Najbardziej się obawialiśmy tego, że może być kwestia np. tego, że nie będzie działało nagłośnienie, dlatego załatwiliśmy też  
podwójne jakby zabezpieczenie tutaj, ale chciałem to sam osobiście wszystko sprawdzić, plus miałem jeszcze pewne wątpliwości,  
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określenie  „akustycy”)  -  wydaje  się  bowiem,  że  tego  typu  kwestie  wcale  nie  leżą  w  zakresie 

obowiązków  prezydenckich  ministrów,  a  jeśliby  nawet  leżały,  to  raczej  jako  zagadnienia 

marginalne,  a  nie  najważniejsze,  czyli  wymagające  skoncentrowania  na  nich  niemal  całkowitej  

uwagi.  Do  pilnowania  krzesełek  są  zwykle  porządkowi  albo  np.  harcerze,  zaś  nagłośnieniem 

najczęściej zajmują się zawodowi realizatorzy dźwięku (np. pracujący w telewizji). Poza tym w jaki  

sposób można było „zabezpieczyć nagłośnienie”? Co tu można było sprawdzać i jak wiele razy? Czy 

mikrofony działają? Czy kable są właściwie wpięte? Czy suwaki na konsoli mikserskiej prawidłowo 

chodzą? Czy wozy transmisyjne dojechały? Uroczystości miały być przekazywane na żywo przez 

kilka stacji, więc nawet gdyby jakieś techniczne trudności się pojawiły, to zwykle ekipy telewizyjne 

mają zapasowe kable, mikrofony etc., więc kwestia usunięcia drobnej usterki nie mogłaby stanowić 

żadnego większego problemu. 

Zanim jednak przeniesiemy się  do Katynia,  wróćmy jeszcze na Okęcie.  Na jego temat  niewiele 

mówią ci urzędnicy, którzy byli w Smoleńsku/Katyniu31 – o tym, co się miało dziać na warszawskim 

lotnisku  dowiadywaliśmy  się  z  wywiadów  z  A.  Klarkowskim  (nie  było  to  nawet  dokładne 

przesłuchanie przed Zespołem)32 i  z  dość nieprecyzyjnej  relacji  T.  Szczegielniaka,  ewentualnie z 

wypowiedzi M. Martynowskiego. Żaden z „akustyków” nie miał jakiejś szerokiej wiedzy na temat 

przygotowań  do  wylotu, a  przecież  –  jak  pamiętamy  z  ich  wielu  relacji  –  nie  tylko  w  Lesie  

Katyńskim, lecz właśnie na Okęciu „spodziewali się wszystkiego”, czyli np. tego, że delegacja nie 

wyleci,  bo  „samolotu  odmówią”  albo  okaże  się,  że  „samolotu  nie  ma” 

(http://freeyourmind.salon24.pl/330650,brak-wizji-z-okeciem).  No  ale  załóżmy,  że  „akustycy” 

brali  pod  uwagę  to,  iż  na  Okęciu  będzie  nie  tylko  kilku  pracowników  a  la  Klarkowski  czy 

Szczegielniak, lecz też szef kancelarii, śp. W. Stasiak, śp. K. Doraczyńska i in., którzy przed wylotem 

dopilnują tego, co najważniejsze, a jakby co, to dadzą znać do Smoleńska/Katynia. Ponoć kolega 

Szczegielniaka, czyli M.  Grodzki   miał wysłać na Siewiernyj SMS-a dotyczącego startu tupolewa z 

delegacją33,  choć  M.  Wierzchowski  o  tym SMS-ie  nie  wspomina  –  więc  możemy  też  przyjąć  z 

grubsza, iż „akustycy” wiedzieli, kiedy tupolew wystartował (i ewentualnie czy leci tylko tupolew, 

co  do  tego,  jak  (...)  rozsadzani  będą członkowie delegacji,  więc  chciałem tego też  osobiście  przypilnować”  (0h10'  sejmowego 
wystąpienia). W sejmie Sasin stwierdza (II wystąpienie), że na cmentarz przybył koło 7.30, natomiast w książce M. Dłużewskiej i J.  
Lichockiej podana jest godz. 8. (s. 39), dodając też, że „lądowanie było przewidziane tuż przed godziną dziewiątą czasu polskiego,  
czyli o jedenastej tamtego czasu”, co jednak kłóci się z tymi relacjami, które sytuowały lądowanie o 8.30 pol. czasu/10.30 rus. czasu. 
Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wierzchowski-raz-jeszcze.html 

31 W  przeciwieństwie,  dajmy  na  to,  do  „Czerskiej  Prawdy” 
(http://wyborcza.pl/1,75478,9519500,Zagadka_rozmowy_gen__Blasika_i_kpt__Protasiuka.html).  Sasin  w  swym  pierwszym 
sejmowym wystąpieniu (a jest to wrzesień 2010!) nie jest w stanie nawet powiedzieć, kto odprowadzał Prezydenta. 
Na kolejnym posiedzeniu Zespołu zapewnia zaś, iż na żadnym etapie przygotowań do wylotów, nie rozważano użycia oddzielnego  
samolotu  dla  Dowódców,  ponieważ  nie  chciano,  by  ktoś  poczuł  się  urażony  tym,  iż  nie  leci  z  Prezydentem  
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/podzia-delegacji.html)  (co oczywiście  gdyby było prawdą,  świadczyłoby o 
całkowitej  niekompetencji  osób  przygotowujących  uroczystości)  –  stoi  to  jednak,  jak  pisałem 
(http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-2),  w sprzeczności  i  z relacją p.  E.  Błasik („Pierwotnie cała generalicja miała  
lecieć na pokładzie jaka. Decyzja, że polecą tupolewem, zapadła w piątek, dzień przed wylotem”) oraz z tym, co pojawia się w 
rozmowie w COP-ie tuż po 9-tej rano 10-go Kwietnia, kiedy wyraźnie jest mowa o tym, że: „Wcześniej było planowane, że Dowódcy 
będą lecieć Jakiem”. Por. też rozmowę z p. K. Kwiatkowską http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20110924&typ=po&id=po29.txt.

32  Na temat relacji Klarkowskiego http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/okecie-10-kwietnia.html. Por. też rozmowę 
z  Klarkowskim  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110301&typ=po&id=po06.txt oraz    www.youtube.com/watch?
v=EtLQViMwWC8

33 Por. relację Szczegielniaka przed Zespołem. O jakichś SMS-ach wspomina też A. Kwiatkowski:  „Tak, to było niesamowite. Rano  
jeszcze esemesy, ostatnie w trakcie kołowanie tupolewa w Warszawie, plany, konkrety,  a potem... właściwie zrozumiałem to,  
stąpając wśród resztek samolotu: chwilę wcześniej byli, chwilę później ich nie ma. To strasznie trudno zrozumieć”  (M. Dłużewska i 
J. Lichocka, s. 109).

http://freeyourmind.salon24.pl/330650,brak-wizji-z-okeciem
http://www.youtube.com/watch?v=EtLQViMwWC8
http://www.youtube.com/watch?v=EtLQViMwWC8
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110301&typ=po&id=po06.txt
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/okecie-10-kwietnia.html
http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20110924&typ=po&id=po29.txt
http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-2
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/podzia-delegacji.html
http://wyborcza.pl/1,75478,9519500,Zagadka_rozmowy_gen__Blasika_i_kpt__Protasiuka.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wierzchowski-raz-jeszcze.html


czy jeszcze inne maszyny34).  

                                             (budzące niesłabnące wątpliwości blogerów, słynne zdjęcie M. Grodzkiego)

Pytanie jednak, co dalej? Czy „akustycy” nie wiedzieli  o tym, że na długo przed przylotem była  

mowa o przekierowaniu samolotu/ów z delegacją na lotniska zapasowe, jak i o tym, że „prezydencki 

tupolew”  wyleciał  z  półgodzinnym  opóźnieniem?  Czy  nie  mieli  żadnego  kontaktu  z  osobami 

będącymi w drodze na uroczystości? Jak dotąd nie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób prezydenccy 

„akustycy” sprawdzali nagłośnienie w Lesie Katyńskim, wiemy natomiast, w jak przedziwny sposób 

krążyły  informacje  związane  z  losami  delegacji  udającej  się  na  uroczystości.  I  temu  obiegowi 

informacji chciałbym poświęcić chwilę uwagi (wprowadzę tu skróty literowe od imion i nazwisk,  

które będą się powtarzać).

Główny  „akustyk”  kancelarii  Prezydenta,  czyli  J.  Sasin  (JS),  w  sejmie  przed  Zespołem  min. 

Macierewicza twierdzi, że jest w Katyniu ok. 7.30 (11'07'' materiału sejmowego z II posiedzenia), ale 

w książce „Mgła” mówi,  iż  koło 8-mej (pol.  czasu).  Wiemy, że jeszcze wieczorem 9-go kwietnia 

2010 r. JS planuje pojechać z M. Wierzchowskim (MW) na lotnisko, ale już nad ranem zmienia  

plany  i   postanawia  dopilnować  wszystkiego  w  Katyniu,  aczkolwiek  po  drodze  urządza  sobie 

kilkudziesięciominutową  wycieczkę  po  Smoleńsku  („Mgła”,  s.  39).  Te  kwestie  nas  teraz  nie 

interesują (pojawią się w rozdziale następnym), a przypominam je tylko po to, by nieco naświetlić  

kontekst. MW, wedle porannej umowy ze swym przełożonym, ma informować JS (gdy będzie w 

Lesie Katyńskim) o lądowaniu samolotu z delegacją, więc muszą być w telefonicznym kontakcie.  

Ale  właśnie  -  czy  są?  A jeśli  są,  to  czemu ten kontakt  tak  dziwnie  wygląda?  MW w jednym z 

34 Piszę „ewentualnie”, ponieważ Szczegielniak w swych zeznaniach nic nie był w stanie powiedzieć o innych wylotach z Okęcia tamtego  
poranka. Historię Grodzkiego przywołują autorzy specjalnego smoleńskiego wydania „Nowego Państwa” - miał on nie tylko wysłać 
sms-a do Wierzchowskiego, ale i „około 9-tej” dostać telefon od Wierzchowskiego: 



wywiadów  dla  „NDz”  powiada  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?

dat=20110209&typ=po&id=po08.txt), że telefonował z Siewiernego do JS jeszcze jakiś czas przed 

tragedią  „Kiedy czekałem na lotnisku,  wykonałem ostatnią rozmowę telefoniczną z  ministrem  

Jackiem Sasinem. Później oczekiwaliśmy na przylot samolotu, luźno rozmawiając”, ale nie znamy 

treści  tej  rozmowy  i  nie  wiemy,  czy  wtedy  JS  był  już  w  Katyniu,  czy  jeszcze  na  turystycznej 

wycieczce.

Przenosimy się zatem do Lasu Katyńskiego35.  Jak tu wygląda (wg sejmowej relacji  JS) przebieg 

zdarzeń? Po pierwsze:  JS dowiaduje się w pewnej chwili (gdy już wszystko jest gotowe i jest czas 

swobodnych  rozmów)  od  A.  Kwiatkowskiego  (AK),  że  samolot  z  powodu  trudnych  warunków 

atmosferycznych nie będzie lądował, tylko zostanie skierowany do Moskwy. To zdarzenie niesie ze 

sobą trzy ślady: 1) JS nie był do tego momentu w Lesie Katyńskim z AK (i chyba AK nie był z nim na  

wycieczce, skoro jak twierdzi AK w „Mgle”, s. 86, „o dziewiątej rano tamtego czasu przyjechaliśmy  

na miejsce”, a więc był w Katyniu już od 7-mej pol. czasu), 2) JS nie dostał tej informacji od MW, 3)  

MW nie informuje JS o skierowaniu samolotu do Moskwy. Co więcej AK otrzymuje tę wieść od... T.  

Stachelskiego  (TS)  (do  dziś  nieprzesłuchanego  przed  Zespołem  smoleńskim),  który  musi  tę 

informację  mieć  z  kolei  od  D.  Górczyńskiego  (DG)  będącego  na  Siewiernym 

(http://www.rp.pl/artykul/544614.html).  Czy MW tej,  było nie było,  niezwykle ważnej z punktu 

widzenia organizatorów uroczystości, informacji sam nie miał, czy może po prostu nie zdążył jej  

przekazać, jak na razie nie wiemy.

Co się dzieje dalej? Po drugie:  JS, dowiedziawszy się, że AK ma tę wiadomość od TS, szuka tego 

ostatniego,  a  odnalazłszy  go wzrokiem i  kieruje  się  w stronę TS  (proszę  przy okazji  wziąć  pod 

uwagę,  ile  czasu  muszą  pochłonąć  wszystkie  późniejsze  zdarzenia  od  tej  pierwszej  przekazanej 

informacji,  nim kolumna rusko-polska  wyjedzie  na  sygnale  na  Siewiernyj),  przy  czym,  gdy  już 

zbliża się do TS ten dostaje drugi telefon od DG z kolejną informacją o „wypadku w samolocie”; 

„samolot  zjechał  z  pasa  czy  coś  takiego”.  Nim  jednak  JS  usłyszy  to  z  ust  TS,  będzie 

przysłuchiwał się rozmowie TS-DG i czekał na jej zakończenie, a przy tym będzie myślał tak: 

„nie przypuszczałem, że mogło stać się coś bardziej groźnego i coś gorszego niż to lądowanie w  

innym miejscu, w związku z czym tak sobie psychicznie zbudowałem taką konstrukcję, że on (tzn. 

TS – przyp. F.Y.M.)  tak strasznie panikuje z tego powodu, że ten  samolot wyląduje gdzie 

indziej i w związku z czym będziemy mieli tutaj opóźnienie w rozpoczęciu uroczystości” (15'02'' 

II posiedzenie).

35 Nawiasem mówiąc, ciężko znaleźć jakieś bogate w zdjęcia i migawki filmowe relacje z przygotowań do uroczystości, z udziałem  
prezydenckich „akustyków”, choć tam akurat, tj. w Katyniu, kamer i aparatów fotograficznych było sporo, załóżmy jednak, że nie  
tylko „akustycy” się krzątali, ale i ludzie mediów mieli mnóstwo roboty z rozkładaniem sprzętu.

http://www.rp.pl/artykul/544614.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110209&typ=po&id=po08.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110209&typ=po&id=po08.txt


Chciałoby się zapytać: a gdzie indziej? Przecież od AK była chwilę temu jednoznaczna informacja,  

że w Moskwie – to dość konkretne miejsce. No ale załóżmy, że tak się głównemu „akustykowi” tylko 

powiedziało  czy  pomyślało.  Zauważmy  jednak,  iż  JS,  mimo  że  dostał  wiadomość od  AK,  nie 

wydzwania  do  MW,  by  spytać:  jak  właściwie  wyglądają  ustalenia  na  Siewiernym  w  obecnym 

momencie  (a  to  chyba  byłoby  najprostsze  rozwiązanie,  zamiast  szukać  TS  i  czekać  aż  skończy 

rozmawiać przez telefon). Czemu na tak prosty pomysł nie wpadł? Nie dzwoni też do amb. J. Bahra 

(JB), który, jak można sądzić, byłby najlepiej zorientowany, co do ustaleń na Siewiernym. 

Wracamy do sytuacji z TS. Ten ostatni mówi więc JS, że samolot zjechał z pasa; „nic więcej nie był  

w  stanie  powiedzieć”,  dodaje  JS  przed  Zespołem,  a  parę  minut  później  powie  (20'43''  II 

posiedzenie)  w  kontekście  dramatycznej  rozmowy  z  MW,  gdy  ten  już  będzie  telefonował  z 

pobojowiska: „Tak sobie już wyobraziłem pewien obraz, który się stał, prawda, czyli drobnego 

wypadku przy lądowaniu samolotu (...)  być  może  się  koła  nie  otworzyły,  prawda,  coś  

takiego...”.  I nawet o to będzie ów JS pytać telefonującego (z informacją o tragedii) MW: „Ale co,  

zjechał ten samolot z pasa?”  

Trzymamy  się  jednak  tej  sytuacji  po  kolejnej  rozmowie  TS-DG  i  przekazaniu  informacji  o 

„zjechaniu samolotu z pasa” - nikt przecież w tym momencie (przynajmniej wg oficjalnych relacji,  

zeznań etc.) nie może wiedzieć w Katyniu, co dokładnie się stało z polską delegacją. JS uzyskuje  

zatem  informację,  że  samolot  zjechał  z  pasa,  wyobraża  sobie  to  jako  drobny  wypadek  przy 

lądowaniu - i co? Usiłuje się dodzwonić do MW, ale mu się nie udaje, idzie więc do oficera BOR, 

czyli  C.  Kąkolewskiego (CK),  ten zaś  nic nie wie o żadnym zjechaniu z pasa.  CK nie  ma 

również możliwości sprawdzenia informacji  u kogoś na lotnisku, bo,  jak stwierdza,  nie ma tam 

ludzi BOR, do których można by zadzwonić. 

I teraz najważniejsze, czyli tertio: wiedząc, że samolot zjechał z pasa po wylądowaniu i doszło do 

drobnego wypadku, JS nie dzwoni do kogoś z osób na pokładzie, by spytać, co się stało? Przecież 

taka  powinna  być  pierwsza  reakcja  każdego,  kto  by  się  właśnie  dowiedział,  że  delegacja 

wylądowała. Na informację o lądowaniu przecież JS czekał, jako ten, który miał wyjść przed bramę 

katyńskiego cmentarza. Czy nie należało więc natychmiast zadzwonić i upewnić się, czy wszystko w 

porządku oraz, co dokładnie się stało? Pamiętają Państwo, jak prowadzący TVP Info dzwonił 10-go 

Kwietnia  koło  9.30  pol.  czasu  do  dziennikarza  W.  Cegielskiego,  „w  samolocie  był  także  nasz  

reporter (...) Połączyliśmy się z nim w tej chwili. Wojtku, powiedz, co się dzieje w Smoleńsku?” 

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

mówiąc  Cegielski  zresztą  w  tej  relacji  powie,  że  jak  dziennikarski  przyleciał...  „pół godziny 

wcześniej”:  „wszyscy dziennikarze,  którzy  towarzyszyli  Lechowi  Kaczyńskiemu,  przylecieli  do  

Smoleńska pół godziny wcześniej samolotem jak-40 i stąd też na pokładzie tego samolotu tu-

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


154m nie było żadnego, żadnego dziennikarza, stąd jest teraz to ogromne zamieszanie, ponieważ  

myśmy  w  tej  chwili,  przed  chwilą  otrzymali  taką  informację,  że  był  problem  z  samolotem  

prezydenckim”. Oczywiście Cegielski, nie będąc na Siewiernym nie mógł wiedzieć, o której, co się 

tam działo, lecz będąc na Okęciu mógł usłyszeć od kogoś, że tupolew wyleci „pół godziny po jaku-40 

z dziennikarzami” - to tak dodaję a propos badanej ostatnio koncepcji intheclouds))? 

Wracamy do Katynia. JS (wg jego relacji) nie telefonuje ani do kogoś z będących na pokładzie, ani 

też do JB, by uzyskać jakieś inne informacje w związku z tym „zjechaniem z pasa”. Co zaś się dzieje? 

Najpierw odbywa się jakaś  narada pracowników pracowników kancelarii z borowcami. 

Ile ona trwa, nie wiemy. Naradzie jednak przysłuchują się jakieś postronne osoby, więc naradzający 

się przenoszą się do budynku przy wejściu do cmentarza, tam zaś postanawiają, że należy się udać  

na lotnisko.  Ile  znowu to wszystko trwa,  też  nie wiemy.  Nie wiemy też,  czemu naradzający się 

(zamiast  telefonować do pasażerów) się naradzają.  CK ma po naradzie zorganizować transport, 

ruską eskortę i zgodę na wjazd na Siewiernyj, podwładni JS zaś mają odszukać w Lesie Katyńskim 

kierowcę  JS  (kierowca  był  bez  telefonu?).  Po  „kilku  minutach”  grupa  wyjazdowa  jest  gotowa, 

natomiast  JS  „wykonuje”  następne  telefony  –  do  M.  Łopińskiego  (nie  odbiera)  i  „pani  dyr. 

Kasprzyszak z Biura Prasowego” (nie odbiera), ale też do żony  „żeby się nie denerwowała, jeśli  

usłyszy coś w mediach dotyczącego mojej osoby” (połączenie parę minut po 9-tej wg ustaleń JS). 

Czy te wszystkie zachowania nie są jednak nieco dziwne, skoro samolot tylko zjechał z pasa, a więc 

wystarczyłoby najpierw telefonicznie ustalić z kimś będącym na lotnisku, co dokładnie się stało i  

czy sytuacja  jest  poważna?  Czy zamiast  naradzać  się  nie  wystarczyło  zadzwonić  do osób,  które 

„wylądowały”? Czy im się nic nie stało?  



Przyjrzyjmy się jednak jeszcze raz od początku „obiegowi informacji”. Najpierw AK przekazuje JS 

wieść o skierowaniu samolotu do Moskwy, JS usłyszawszy to idzie do TS, by się dowiedzieć czegoś 

więcej, zaś TS po rozmowie telefonicznej mówi o wypadku przy lądowaniu i zjechaniu z pasa, po 

czym JS (mówiąc w telegraficznym skrócie) zwołuje naradę ze swymi pracownikami i borowcami, 

bo trzeba pojechać na lotnisko. No dobrze, ale przecież samolot skierowano do Moskwy, skąd więc  

nagle wiadomo, że trzeba jechać na smoleńskie Siewiernyj? Czemu JS nie pyta TS: „panie, gdzie ten 

samolot zjechał z pasa?”, tylko skądś już wie, że chodzi właśnie o Smoleńsk?  

Czy po drodze nie było jeszcze jakiejś informacji, którą JS w sejmie pominął? Hm, a jak wygląda 

przebieg  opisywanych wyżej  zdarzeń w relacji  samego AK? Zupełnie  inaczej  (s.  87-88),  proszę 

rzucić okiem: 

„W czasie przygotowań do uroczystości, które miały się odbyć w lesie katyńskim, postanowiliśmy – ja  

byłem  tam  pierwszy  raz  (czyli  nie  był  9-go  w Katyniu?  -  przyp.  F.Y.M.) –  wykorzystując  chwilę  

oczekiwania, obejrzeć to miejsce, przejść się po cmentarzu. Jeszcze raz chcieliśmy sprawdzić, czy wszystko  

jest już gotowe na przyjazd pana prezydenta i delegacji mu towarzyszącej. Opuściliśmy teren, na którym  

miała odbywać się msza. W alejce,  przy ścianie z tabliczkami z nazwiskami pomordowanych oficerów  

zrobiłem kilka zdjęć. Pamiętam, że zaczęło rosnąć napięcie, zrobiła się nerwowa atmosfera, czekaliśmy na 

informacje z lotniska, czy już wylądowali, ile mamy czasu? W pewnym momencie zaobserwowałem dziwne 

zachowanie pracownika protokołu dyplomatycznego Tadeusza Stachelskiego, który, rozmawiając przez  

telefon, wykonywał jakieś dziwne gesty, mówił jakieś niezrozumiałe słowa, wyraźnie był zdenerwowany.  

To był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Wydawało się nam, że pogoda, która podobno się psuła – czego  

w samym lesie katyńskim nie było widać – mogła pokrzyżować plany. Myślałem – być może samolot 

nie mógł wylądować lub leciał na jakieś inne lotnisko?

W pewnym momencie odebraliśmy telefon od Marcina Wierzchowskiego, który był na lotnisku. Mówił, że  

coś jest nie tak, że była jakaś awaria. Pamiętam swoją pierwszą myśl, że samolot nie zmieścił się w pasie,  

nie wyhamował, zjechał z niego – tak sobie tę „awarię” wyobraziłem.”

(fot. J. Turczyka z PAP (i z dziennikarskiego jaka-40), nie wiadomo dokładnie z której godziny) 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/jacek-turczyk-pap-i-jego-zdjecia.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/jacek-turczyk-pap-i-jego-zdjecia.html


AK nie mówi więc o żadnej informacji od TS na temat skierowania delegacji do Moskwy z powodu 

trudnych warunków atmosferycznych (skąd więc JS się dowiedział o tej Moskwie? Nie czasem od 

MW?). TS jest obserwowany z jakiejś odległości przez AK (skoro ten ostatni nie słyszy dokładnie 

wypowiadanych słów) i to chyba podczas tej rozmowy TS-DG na temat „zjechania z pasa”, o której  

mówił wyżej JS. No ale czy AK nie widzi głównego „akustyka” stojącego przy TS i przysłuchującego 

się tej telefonicznej rozmowie? Gdzie jest więc w końcu JS – przy TS czy obok AK? Czy jeszcze w 

innym miejscu? Co więcej,  AK mówi („odebraliśmy”,  też nie wiadomo, jacy „my” - AK i np. D.  

Gwizdała?)  o telefonie MW mówiącym o awarii  i  sądzi,  że...  samolot zjechał z pasa. 

Powraca więc pytanie:  jeśli  sądził(li),  że doszło do jakiegoś awaryjnego lądowania,  podkreślam, 

lądowania  (a  nie  katastrofy),  to  przecież  wystarczyło  zadzwonić  do  pasażerów,  np.  kolegów  z 

kancelarii, by się dowiedzieć, jak to lądowanie przebiegło. Skoro odebrał telefon od MW mówiący o 

awarii,  to  miał  komórkę  włączoną  w przeciwieństwie  do  J.  Opary,  który  przygotowując  się  do 

uroczystości, wyciszył sobie ją, żeby mu nie przeszkadzała: „Gdy już byłem pewien, że wszystko jest  

zapięte na ostatni guzik, po prostu usiadłem i wyłączyłem dźwięk dzwonka w telefonie, by potem  

nieoczekiwanie nie zaczął dzwonić”  

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110110&typ=po&id=po41.txt).

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110110&typ=po&id=po41.txt

