
97 pasażer tupolewa

[W]tedy dla mnie było taką rzeczą całkowicie oczywistą, że no... kwestia na przykład śledztwa, no jakby nie podlega żadnej dyskusji,  
prawda, więc... To jest tak, że jak się człowiekowi wydaje coś całkowicie oczywistym, prawda, no to nawet... nawet nie pyta o pewne  
rzeczy, prawda, więc ja nawet nie pytałem o to, kto będzie prowadził śledztwo, no bo jakby oczywistym było dla mnie, że... że polskie  
organa, że tu za chwilę tego typu czy razem może z premierem, prawda, przybędą samolotem funkcjonariusze państwa polskiego,  
którzy jakby podejmą wszystkie czynności związane z wrakiem, znaczy, co więcej, w czasie tej godziny, kiedy byłem tam na miejscu,  
odniosłem wrażenie, że Rosjanie nie podejmują żadnych czynności dotyczących wraku samolotu.

J. Sasin1

Mało kto, podejrzewam, pamięta (poza zagorzałymi fanami kina SF), że tytuł pierwszego filmu z 

cyklu „Alien” (1979) (reż. R. Scott; w roli głównej S. Weaver), tłumaczono w Polsce jako „Obcy – 8 

pasażer Nostromo”. Polska wersja tytułu filmu miała widzowi zdradzać jeden z wątków fabuły, tj. 

że załodze kosmicznej towarzyszy w rejsie ktoś, kto nie był przewidziany na pokładzie i kto, jak to  

już będzie można zobaczyć w filmie,  nie zalicza się do gatunku ludzkiego.  Mało kto też,  sądzę, 

pamięta, że 10 Kwietnia Ruscy dość długo i zadziwiająco konsekwentnie powtarzali (mimo że „lista 

pasażerów  prezydenckiego  tupolewa”  była  już  po  wszystkich  „korektach”  i  z  mocno  zawyżonej 

liczby  132,  podawanej  z  całkowitą  powagą  w  nadwiślańskich  mediach,  jako  „stuprocentowo 

zweryfikowanej”,

udało się z czasem „zejść” do 962), iż zginęło 97 osób. Nie 96, a 97 właśnie. 

1  M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 5-6.
2  Zrazu podawano też liczbę 87 osób zabitych.



Kto  był  „doliczony”  lub  „doliczany”  do  pasażerów  tupolewa?  Kogo  tak  szczególnie  wyróżniano 

tamtego tragicznego dnia? Kto to mógł być? Nie kto inny, jak nazywany potem sam przez siebie (w 

jesiennej  kampanii  wyborczej  z  2011)  „najwyższym rangą ocalałym z katastrofy  smoleńskiej”, 

min.  J.  Sasin,  który,  co  warto  posłuchać  podczas  jego  II  relacji  sejmowej  przed  Zespołem,  po 

przybyciu ok. 9.30 na Siewiernyj z nikim z ruskich władz się nie kontaktował  (pomijając krótki 

epizod w namiocie po długim czasie wyczekiwania w jaku-40 na zgodę na wylot), z nikim z ruskich 

władz nie rozmawiał, nikomu też z ruskich instytucji, jako najwyższy rangą przedstawiciel Polski, 

żadnych  dyspozycji  tam  nawet  nie  próbował  wydawać,  uznając  „za  oczywiste”,  że  będzie 

prowadzone śledztwo, że wkrótce przybędzie premier z przedstawicielami kraju i ktoś się całym 

„powypadkowym” pobojowiskiem zajmie.

Posłanka M. Zuba pyta (II posiedzenie 1h17'05''): „Pan się znalazł jako najważniejszy w tym czasie po  

stronie rosyjskiej,  najwyższy rangą przedstawiciel Polski, prawda? W tym środowisku. I czy tutaj  

ktoś ze strony rosyjskiej przedstawiał panu lub nasz ambasador jakby scenariusz najbliższych działań,  

które należy podjąć i jakie to były plany wtedy, na ten moment, przedstawiane i czy w ogóle były takie  

tutaj plany przedstawiane panu ministrowi?”

JS zaś obszernie wyjaśnia (1h21'28''):  „Żadnego kontaktu  ze  mną ze  strony rosyjskiej,  z  inicjatywy  

strony rosyjskiej, nie było (to on jako prezydencki minister nie mógł się zdobyć na żadną inicjatywę? - 

przyp. .F.Y.M). Jak powiedziałem, moim jedynym kontaktem z przedstawicielami Federacji  Rosyjskiej  

było,  był  ten  kontakt  na  lotnisku  w  momencie,  kiedy  próbowałem  jakby  załatwić  możliwość  odlotu,  

prawda. (...) Po pierwsze, jakby mnie tam nikogo nie przedstawiono z tej rosyjskiej strony. Znaczy to było  

tak, że  ja wszedłem, zostałem wprowadzony do namiotu, ja, prawda, sam jeden, i tam siedziało,  

nie  wiem,  co  najmniej  około  dzisięciu  osób,  zarówno  cywilów,  jak  i...  Nie,  ambasador  mi  w  tym nie  

towarzyszył, tam był (...) pracownik ambasady, ambasadora najwyraźniej w tym czasie na lotnisku nie  

było (...). 

Ten pracownik ze mną tam przyszedł, ale na tej zasadzie, że on mnie wprowadził do namiotu i został  

na zewnątrz. I mówię, tam siedziało koło dziesięciu osób. Ja szczerze mówiąc, ponieważ wcześniej nie  

miałem okazji żadnego z tych panów poznać, no to też nawet nie wiedziałem do końca, z kim mam do  



czynienia (nie widział się wcześniej z Bahrem, by wypytać, kto jest kim? - przyp. F.Y.M.) , prawda,  

powiedziano mi, że to są... to jest kierownictwo tutaj, prawda, rosyjskie, natomiast kto jest to tam się nikt  

nie przedstawił. Posadzono mnie po prostu i zapytano, o co mi chodzi, prawda, więc powiedziałem, że  

chodzi mi o ten odlot. I mówię,  jedynym jakby ze strony ich wyjściem było pokazanie mi listy  

pasażerów, właściwie, a tak to żadnej rozmowy na ten temat nie było. 

Jeśli chodzi o ambasadora, no to ambasador mnie poinformował o tym, że będzie... że pan premier Tusk  

tutaj  przyjedzie  i  on jakby...  jakby dalsze  decyzje  (...)  co  do tego,  co się  stanie,  będą podjęte,  chociaż,  

szczerze mówiąc, to wtedy dla mnie było taką rzeczą całkowicie oczywistą, że no... kwestia na przykład  

śledztwa,  no  jakby nie podlega żadnej  dyskusji,  prawda,  więc...  To jest  tak,  że  jak się  człowiekowi 

wydaje coś całkowicie oczywistym, prawda, no to nawet... nawet nie pyta o pewne rzeczy,  

prawda, więc ja nawet nie pytałem o to, kto będzie prowadził śledztwo, no bo jakby oczywistym 

było dla mnie, że... że polskie organa, że tu za chwilę tego typu czy razem może z premierem, prawda,  

przybędą  samolotem  funkcjonariusze  państwa  polskiego,  którzy  jakby  podejmą  wszystkie  czynności  

związane z  wrakiem,  znaczy,  co  więcej,  w czasie  tej  godziny,  kiedy byłem tam na miejscu,  odniosłem  

wrażenie,  że  Rosjanie  nie  podejmują  żadnych  czynności  dotyczących  wraku  samolotu.  Znaczy...moje...  

takie było moje wrażenie. (...) 

Już  służby  medyczne  opuściły  miejsce  katastrofy,  jak  przybyłem,  jeszcze  byli  na  miejscu  strażacy,  

natomiast  nikt  nie  podejmował  żadnych  czynności  dotyczących  części  samolotu,  znaczy 

bardziej odniosłem wrażenie (...) że służby rosyjskie, tak powiem, w jakiś sposób obstawiają to miejsce  

katastrofy,  bo jak mówię, widziałem bardzo wiele osób, zarówno cywili,  no jak przypuszczałem, to są  

funkcjonariusze jakichś służb rosyjskich, chociaż, jak się później okazało, tam również jakieś osoby cywilne,  

prawda, postronne,  przychodziły...  Ja nawet wtedy się szczerze mówiąc,  troszeczkę zdziwiłem, bo jak  

biegliśmy do tego samolotu, to się zastanawiałem, czy ci Rosjanie nas dopuszczą do tego wraku, prawda, i  

kiedy dobiegliśmy... te kilka osób razem z funkcjonariuszami BOR-u zresztą, dobiegliśmy tam na miejsce  

katastrofy, no to oczywiście nikt nas w ogóle nie zapytał, kto my jesteśmy, skąd przychodzimy, więc to  

mnie trochę uderzyło, że tak właściwie każdy może podejść. Natomiast stwierdziłem, że być może... tak  

tłumaczyłem sobie wtedy, że być może to już zostało, jakoś jesteśmy zgłoszeni, prawda, że dlatego nas tak  

łatwo dopuścili. (...) 

Było tam wiele osób, które ogradzały niejako czy chodziły wokół tego wraku, natomiast  

zauważyłem, że żadna z tych osób nie wchodzi na miejsce katastrofy , prawda, czy jest to... na  

miejscu katastrofy są tylko strażacy i nie ma nikogo z tych mundurowych i tych cywili, którzy tam chodzą  

dookoła,  więc  takie  moje  wrażenie  było,  że  oni  niejako ochraniają to miejsce  katastrofy,  oczekując na  

dalsze  dyspozycje,  prawda,  co  do  tego,  co  się  ma dalej  z  tym wrakiem dziać,  prawda.  (...)  I  jak  się  

dowiedziałem, że pan premier się udaje, no to rozumiałem, że to właśnie udaje się również w tym celu, żeby  

przejąć niejako już pieczę nad tym, co się będzie dalej z tym wrakiem działo.”

Pod  Namiotem  Solidarnych  (16'  materiału)  zaś  Sasin  opowiada  a  propos  rozmów  z  ruskimi 



urzędnikami  podczas  „akcji  ratunkowej”  i  kwestii  niezabezpieczania  miejsca  przez  polskich 

przedstawicieli,  coś nieco innego (będzie to znowu, typowy dla głównego „akustyka” dość długi  

monolog, ale być może wielu osobom nieznany, zaś zawierający wiele nowych elementów): 

„ja  powiem szczerze,  byłem na tyle  naiwny,  że  nawet  chodząc tam po miejscu  tej  katastrofy,  miałem  

wyrzuty sumienia, że być może zadeptuję jakieś dowody, prawda, czyli że właściwie nie powinienem na to  

miejsce wchodzić, dopóki wyspecjalizowane służby nie przyjadą i nie zaczną tak naprawdę kawałek po  

kawałku  wszystko  (...)  zbierać.  Mnie  poinformowano  tam  wtedy  na  miejscu,  że  kwestie  

prowadzenia  dalszego  śledztwa  są  właśnie  ustalane  przez  władze  rządowe –  polskie  i  

rosyjskie, i szczerz mówiąc (...) może to się państwu nie spodoba, ale tak (śmiech) naprawdę to my tam 

nie mieliśmy żadnej mocy sprawczej. Niestety tak to wyglądało. Znaczy jedyną osobą, która... my  

jakoś reprezentowaliśmy państwo polskie, tam na miejscu, no ja, prawda, byłem tam pewnie najwyższym  

przedstawicielem  w  tym  momencie  administracji  prezydenta  –  był  ambasador  Bahr  ze  swoimi  

współpracownikami z ambasady. 

Oczywiście, że rozmawialiśmy z dowódcami akcji ratowniczej tam na miejscu. To byli jacyś 

panowie, którzy tam... nie było nikogo ważnego w tym momencie, prawda, więc tak naprawdę byli to  

panowie, no, którzy dowodzili jakby służbami. No więc oni to jakby rozkładali ręce i z nimi nie było żadnej  

rozmowy. Ja potem miałem okazję rozmawiać jeszcze chwilę ze sztabem kryzysowym, rosyjskim, który  

został  tam na miejscu  powołany.  W jego  skład wchodził  wiceminister  spraw wewnętrznych  –  on  był  

najwyższym  wtedy  przedstawicielem  –  bo  dopiero  późnym  popołudniem  przybył  minister  ds.  

nadzwyczajnych sytuacji. Oni mnie poinformowali, że kwestie tutaj... Oni nie chcieli w ogóle rozmawiać na  

ten temat. Powiedzieli, że tego typu... tych dalszych jakby kroków jest ustalana na szczeblu rządowym (...).

I pewnie można sobie wyobrazić, żebym tam, nie wiem, biegał wokół tego miejsca katastrofy i nie wiem,  

odganiał tych funkcjonariuszy rosyjskich służb, no ale tylko pewnie w kategoriach demonstracji można  

byłoby coś takiego zrobić (?? - przyp. F.Y.M.). Trzeba sobie uświadomiś jedno (...) w jakiej my się wtedy  

znaleźliśmy sytuacji.  Praktycznie jedyną administracją w Polsce w tym momencie działającą był rząd,  

prawda. On miał w swoim ręku wszystkie służby państwowe, wcześniej jak żył  Prezydent też,  przecież  

Prezydent nie miał swoich służb, prawda, nie miał swoich służb specjalnych, nie miał przecież swoich służb  

powołanych ratowniczych czy powołanych do prowadzenia śledztwa, nie miał swojej  prokuratury  ?? - 

przyp.  F.Y.M.).  No  to  wszystko  znajdowało  się  w  rękach  rządu  i  też  rząd  miał  jakby  możliwość  

prowadzenia rozmów z Rosjanami, więc tak naprawdę no, próba jakiegoś tutaj  (śmiech)  wchodzenia z  

mojej strony czy bardziej ze strony kolegów w rolę ustalającego z Rosjanami (...). Takie próby rozmów  

były podejmowane natomiast (...) ci dowódcy rozkładali ręce (...),  a sztab kryzysowy powiedział  to, co  

powiedział (...).

Mogę się bić w piersi. Być może mogłem takiej jakiejś demonstracji dokonywać, prawda, czy tam nie wiem,  

składać jakiś protest, czy tego typu działania podejmować, ale tak naprawdę skutek by miały taki sami,  



jaki nastąpił, no bo pełną inicjatywę w tej sprawie przejął rząd.”

To  wystąpienie  p.  E.  Stankiewicz  komentuje  krótko  i  wyjątkowo  celnie:  „Brak  reakcji  jest  

przyzwoleniem na bezprawie.”

JS natomiast stwierdza ze spokojem: „Teraz jesteśmy mądrzejsi. Wtedy, szczerze mówiąc, nie przyszło  

mi  coś  takiego  do  głowy,  że  rząd  (...)  będzie  się  tak  a  nie  inaczej  w  tej  sprawie  zachowywał  (...).  

Zakładałem, że jednak polski rząd i polski premier będzie dbał o interes Polski, prawda, więc nie założyłem  

wtedy tego, że to jest jakiś spisek, prawda, polskiego rządu z rosyjskim, mający takie, a nie inne cele sobie  

budować (...). Zawierzyłem temu, że mamy polski rząd, prawda, że mamy polski rząd, który tą sprawę  

poprowadzi z polskim interesem i tu rzeczywiście byłem naiwny, to przyznaję się, no ale mówię – teraz  

jesteśmy mądrzejsi, natomiast wtedy wydawało mi się to uprawnione.”

Wróćmy więc ponownie do owego „wtedy”, czyli na Siewiernyj 10 Kwietnia „po katastrofie”: Sasin, 

jak już to przedstawiałem w rozdziale o „lunatykach”,  obchodząc miejsce rzekomego lotniczego 

wypadku, nie może rozpoznać nikogo spośród kilku, kilkunastu ciał leżących w błocie pośród blach,  

fragmentów samolotu i  różnych rupieci.  Przebywa blisko godzinę przy pobojowisku, a więc (ca. 

9.30-10.30),  komunikuje  się  jednak  tylko  z  ministrami  w  Polsce  i  rzecz  jasna,  ze  swoimi 

podwładnymi z kancelarii3, tudzież z amb. J. Bahrem (który, jak wiemy, też figurował przez chwilę 

na „liście pasażerów”, ale go z czasem z niej wspaniałomyślnie wykreślono4). Prezydencki minister 

mówi w sejmie, że Bahr był wstrząśnięty,  zszokowany, bezradny, ale to jednak Bahr pozostał w 

Smoleńsku  (i  nawet  namawiał  na  to  Sasina),  a  „najwyższy  rangą  ocalały  z  katastrofy” 

(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/11/ocala%C5%82y.png) nie. Ten ostatni 

nie tylko przecież nie kontaktuje się z ruskimi władzami na „miejscu wypadku” - nie bierze też,  

3  Por. dramatyczną relację M. Wierzchowskiego: „Jak już więc padło hasło, że przyjedzie Jarosław i trzeba zostać, to myślałem tak:  
„Dobra, przyjedzie Jarosław, więc muszę być na miejscu, bo jak opuszczę lotnisko, to mogą mnie już nie wpuścić”. Jego wpuszczą,  
bo to przez ambasadę było załatwione, a ja się bałem, że już z powrotem nie wejdę. Bo chciałem stamtąd pójść jak najszybciej, dla  
mnie w każdym momencie opuszczenie lotniska było wybawieniem... Tylko Jacek Sasin mówi: „Zostań, proszę cię – przypilnuj”.  
On wracał do Warszawy, bo był najwyższym rangą urzędnikiem kancelarii, który nie zginął. No i zostałem”  (M. Dłużewska i J. 
Lichocka, s. 136). 
Por. też relację Wierzchowskiego pod Namiotem Solidarnych (24'28''):  „trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę to my nie  
jesteśmy i nigdy nie byliśmy partnerami dla strony rosyjskiej (...) Wszystkie sprawy związane z ustalaniem programu i wizyty  
przechodziły przez MSZ (...). Tam na miejscu przedstawicielem polskiego państwa był ambasador Bahr i pan ambasador, teraz  
już wiemy, co to za postać, ambasador Turowski (...).  Rosjanie w ogóle nie wiedzieli, kim jesteśmy – takimi panami w  
garniturach zapłakanymi, którzy przez pierwszą godzinę odbierają telefony, bo ludzie z Polski dzwonią (...)” (na pewno Ruscy nie 
wiedzieli nic o „panach w garniturach”, skoro ci panowie musieli mieć ruską zgodę na pobyt na wojskowym lotnisku i skoro mogli 
dostać się pod sam wrak – przyp. F.Y.M.). „Oni nas traktowali tak w ogóle jak powietrze (...) nie byliśmy tam dla nich partnerami.  
Oni wszystkie sprawy załatwiali z konsulami, z polskim ambasadorem, który najpierw przyjechał ze mną, potem jak przyjechał  
pan minister Sasin (...) to zostaliśmy na pewien czas odsunięci  (zapewne od szczątków samolotu – przyp. F.Y.M.).  Tam został  
poproszony tylko pan ambasador i pan minister (...) i potem  pan ambasador Bahr pojechał na cmentarz w Katyniu  
razem z panem ministrem na tę uroczystą mszę żałobną, która tam się odbyła i przedstawicielem został pan  
ambasador Turowski i konsule. Tylko oni byli w stanie (...) rozmawiać ze stroną rosyjską. Oni byli tam wcześniej i dla nich  
ja  jako  główny  specjalista  w  kancelarii  (...)  nie  miałem  nawet  stopnia  dyplomatycznego,  ja  byłem  zwykłym,  szeregowym  
urzędnikiem w kancelarii (...). Oni nawet nie chcieli z nami rozmawiać.”
Trudno  za  tę  skandaliczną  sytuację  winić  Wierzchowskiego  –  faktycznie  w  ówczesnych  okolicznościach  dla  nikogo  partnerem 
politycznym być nie mógł, a już zwłaszcza dla takiej persony jak Turowski – jednakże ktoś go w takiej sytuacji postawił, ktoś, kto 
przecież wcale „szeregowym urzędnikiem kancelarii” nie był.  

4  P.  Kowal  do  wieczornych  godzin  10  Kwietnia  będzie  przekonany,  że  ambasador  zginął  (jak  wspomina  konsul  L.  Putka):  
„Przechodząc do tyłu autokaru, wspomniałam panu Kowalowi, że w Smoleńsku będzie czekać ambasador Bahr. Wykrzyknął: - To  
Jurek żyje? Bo dziennikarze mówili, że nie, że był w samolocie. - To nieprawda – powiedziałam”.  
(http://wyborcza.pl/1,99218,9362074,Prosze_spokojnie__pani_konsul.html?as=3&startsz=x)

http://wyborcza.pl/1,99218,9362074,Prosze_spokojnie__pani_konsul.html?as=3&startsz=x
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/11/ocala%C5%82y.png


zauważmy,  udziału  w  organizowaniu  i  obradowaniu  „sztabu  antykryzysowego”  w  siedzibie 

gubernatora (wysyła tam tylko J. Oparę, M. Wierzchowskiego etc.5), a czas ten spędza najpierw na 

mszy w Katyniu, a potem w „dobrowolnym areszcie” w jaku-40, gnany obowiązkami, które czekają 

w Warszawie. 

         (jedyne, jakie do tej pory widziałem, zdjęcie (autorstwa P. Ferenca z „GP”) Sasina z samego Siewiernego)6

Nawet dalekie od podejrzliwości wobec „głównego akustyka” kancelarii Prezydenta, autorki książki 

„Mgła”, stwierdzają w wywiadzie z nim: „Pan dość szybko opuścił miejsce katastrofy” (s. 51). Na co 

indagowany odpowiada: „Wreszcie przyszedł moment, że zadałem sobie pytanie, co powinienem zrobić?”  

Na miejscu katastrofy byłem chyba około godziny po czym wróciłem samochodem wraz z ambasadorem  

Bahrem na cmentarz katyński. Tam przyszedł bardzo trudny moment zakomunikowania zgromadzonym,  

co  się  stało.  Zastanawiałem  się,  co  powinienem  powiedzieć?  Czy  ogłosić,  że  prezydent  nie  żyje?  Nie  

odważyłem się tego zrobić. Pomyślałem, że przecież nie widziałem ciała prezydenta, wciąż łudziłem się,  

zupełnie irracjonalnie, że może przeżył. Potem była msza święta i ten wstrząsający moment rozpoczęcia jej  

śpiewanym a'capella  przez  chór Wojska Polskiego hymnem. Tej  chwili  nie  zapomnę do końca życia.  I  

zdecydowałem,  że  powinienem  jak  najszybciej  wracać  do  Warszawy.  Uświadomiłem  sobie,  że  jestem  

najwyższym żyjącym urzędnikiem Kancelarii Prezydenta, a ponieważ z Warszawy dochodziły mnie już  

informacje, że pan marszałek Komorowski zaczął proces przejmowania władzy, stwierdziłem, że dobrze by  

było,  żebym  był  w  Polsce.  O  słuszności  mojego  rozumowania  świadczy  odbyta  wówczas  przez  mnie  

rozmowa telefoniczna z Maciejem Łopińskim.”  

5 Jak z grubsza te obrady wyglądały, opowiada w „10.04.10” P. Głod (33'08''): „Ponieważ ten zastępca gubernatora powiedział, że jest  
teraz najważniejszą też sprawą, żeby zorganizować tą czerwoną linię, jak on to nazwał, pojechaliśmy (...) z nim tam do pałacu  
gubernatora i tam zorganizowaliśmy tą czerwoną linię. Zajmowaliśmy się skreślaniem siebie z listy osób nieżyjących i ciężko tam  
było np. pani z ambasady przetłumaczyć, że ja to ja, albo że kolega to kolega, który żyje i nie chciała w to jakoś specjalnie wierzyć,  
czekała na jakieś tam potwierdzenia z lotniska w Warszawie. W pewnym momencie tam przyjechały jakieś tam służby rosyjskie i  
nam zabroniły się w ogóle poruszać po tym pałacu i mogliśmy tylko skorzystać z toalety, mieliśmy taki jeden pokój przeznaczony,  
a jak już opuszczaliśmy go, no to zostało jakieś urządzenie na stole, jakiś rejestrator jakichśtam służb, nie wiem, czy cały czas ktoś  
musiał mieć nasłuch czy podsłuchiwać, co było tam mówione i co się działo w tym pomieszczeniu. (...) Trzy osoby były z Kancelarii  
Prezydenta  i  służby,  i  Rosjanie  oczywiście  wchodzili,  były  osoby...  jakieś  tam protokolantki  (...)  i  byli  przedstawiciele  służb  
dyplomatycznych Polski. Wychodziłem na zewnątrz, to zawsze ktoś za mną wychodził, jechał samochód obok na przykład, tak że  
widać na pewno byliśmy pilnie śledzeni, każdy nasz krok, każde nasze poczynanie.”

6 Pomijam znane zdjęcie z jaka-40. Chodzi o brak jakichkolwiek fotografii z Sasinem na pobojowisku. Być może ma to związek z tym,  
iż Ruscy nie dopuszczali przedstawicieli polskich mediów w okolice wraku oraz konfiskowali sprzęt fotograficzny.



Rozumowanie może było słuszne, tak jak i postawa M. Łopińskiego, który już obudzony (wcześniej, 

jak wiemy, to jest po 9-tej,  Sasin nie mógł się  do niego dodzwonić) zaczął się  włączać w różne 

działania  –  ale  chyba  na  miejscu  (tj.  na  ruskiej  i  białoruskiej  ziemi)  działo  się  coś  o  wiele 

poważniejszego  niż  to,  co  wyrabiali  w stolicy  Polski  ciemniacy  z  gajowym na  czele.  Katastrofa 

państwa polskiego rozgrywała się poza granicami naszego kraju. Dramat uprowadzonej delegacji i 

jej niezwykle mroczne losy – to była najważniejsza sprawa tamtego tragicznego dnia. Nic innego. 

Nic nie było ważniejszego dla Polaków, a tym bardziej, dla wysokich urzędników państwowych (już 

nie  mówiąc  o  samych zaginionych).  Jeśli  więc  nie  po ciemniakach  można było  się  spodziewać 

jakichś właściwych (do powagi sytuacji) działań, to już na pewno po prezydenckich urzędnikach, a 

szczególnie  tych z  prezydenckiej  kancelarii,  jak  najbardziej,  ci  właśnie ludzie powinni stać 

wiernie do końca, tam na miejscu, do przejęcia kontroli nad sytuacją przez polskie 

instytucje czy służby.  Jak zresztą podczas przesłuchania Sasina przez Zespół jeden z posłów 

słusznie stwierdza (po pytaniu do prezydenckiego ministra,  czy borowcy też się  z nim udali  po 

oględzinach pobojowiska do Katynia na nabożeństwo (1h34')7): „Mniej by mnie interesowała msza,  

a bardziej działania wokół tego wraku.” 

7  Pamiętamy, że Sasin 9-go kwietnia 2010 odbywa wieczorem spotkania i narady z przedstawicielami różnych instytucji biorących  
udział w przygotowaniach do uroczystości, także, podkreślmy, z borowcami (!). W relacji sejmowej stwierdza (II posiedzenie 1h00'):  
„Według mojej najlepszej wiedzy, żadnych funkcjonariuszy BOR na lotnisku w Smoleńsku nie było, chyba że byli zakonspirowani,  
bo tak, ani o tym, jakoby byli jacyś funkcjonariusze BOR-u, to ani nie wiedział dowódca BOR-u na cmentarzu, bo jak mówię (...)  
rozmawiałem z nim bezpośrednio po informacji, że coś się wydarzyło” - jak zaś opowiada o chwili, kiedy otrzymuje pierwsze wieści 
o tym, że „samolot zjechał z pasa”, to rozmawiając w Katyniu z oficerem dowodzącym BOR, dziwi się on, że ten nie ma do kogo na  
lotnisku  dzwonić.  Sasin  dodaje  po  chwili  (II  posiedzenie  1h02'):  „Ja  pamiętam  taką  rozmowę  swoją  właśnie,  kiedy  on  mi  
powiedział,  ten dwódca BOR-u,  że...  nie  ma nikogo na lotnisku,  więc  zapytałem się:  a kto w takim razie  ochrania lotnisko,  
prawda, a on powiedział: no, ta ekipa, która przyleci z Prezydentem, więc no wyraźnie z tego jednak wynikało, że funkcjonariuzy  
BOR-u na lotnisku nie było.”  Posłanka A. Sikora pyta zatem Sasina: „Czy nie zdziwił pana brak obecności funkcjonariuszy BOR-u  
albo ich ewentualne chowanie się po krzakach?”  Na co główny „akustyk” kancelarii Prezydenta odpowiada:  „Zdziwiła mnie ta  
kwestia,  znaczy,  bo...  dotychczas,  jak...  znaczy  ja...  bo  tak,  przede  wszystkim  uczestniczyłem,  rzadko  uczestniczyłem,  
towarzyszyłem  Prezydentowi  w  delegacjach  zagranicznych,  natomiast  prawie  zawsze  towarzyszyłem  Prezydentowi  w  
delegacjach  krajowych.  No  i  w  delegacjach  krajowych  było  to  zawsze  tak,  że  lotnisko  czy  lądowisko,  czy  lotnisko  było  
zabezpieczane przez BOR, prawda, i w momencie, kiedy następowało lądowanie, no, funkcjonariusze BOR-u byli przy samolocie  
czy  przy  śmigłowcu.  Jakby  tą...  taki  obraz pewnej  procedury  działania  przeniosłem  w  naturalny  sposób  tutaj  
również i stąd ja byłem przekonany, że BOR na lotnisku jest (? - przyp. i podkr. F.Y.M. Jest to zupełnie zdumiewająca  i 
właściwie porażająca uwaga, co do „przenoszenia obrazu pewnej procedury” z warunków polskich na ruskie. To nie wystarczyło 
spytać rano telefonicznie M. Wierzchowskiego, jak na Siewiernym wygląda sytuacja? Albo któregoś z borowców po przybyciu do  
Katynia z wycieczki? Nie było to istotniejsze od nagłośnienia? I Sasin po raz kolejny powtarza to, co powiedział chwilę temu):  Jak 
mówię, kiedy zadałem pytanie temu człowiekowi, który dowodził BOR-em na cmentarzu o BOR i on mi powiedział, że... że tam nie  
ma funkcjonariuszy BOR-u, no to byłem zdziwiony  (to chyba należało zareagować czymś więcej niż tylko zdziwieniem – przyp. 
F.Y.M.). Zadałem mu właśnie nawet pytanie: no to kto tam będzie ochraniał, prawda, Prezydenta, więc on mi wtedy powiedział  
właśnie, że ta ekipa, która leci, więc oczywiście mnie to zdziwiło”.
Nasuwa się więc bardzo poważne i chyba uzasadnione w tym kontekście pytanie, czy ta kwestia: braku polskiej ochrony dla 
polskiego Prezydenta nie była 9-go kwietnia podczas spotkań przygotowawczych w ogóle zasygnalizowana? Nikt 
spośród urzędników państwowych czy to ambasady, czy KP, nie interesował się najważniejszą sprawą, tj. jak wygląda zabezpieczenie 
przylotu prezydenckiej delegacji? To o czym 9-go ci ludzie rozmawiali? 
Pod Namiotem Solidarnych (40' materiału) Sasin opowiada, jak to na przylot prezydenta B. Obamy obsługa amerykańska była w 
wieży na Okęciu, jako to na przyjazd Putina w 2007 było kilkuset ochroniarzy i zajęty cały sopocki Grand Hotel, zaś w przypadku  
ruskiego wojskowego lotniska nie zainteresował się prezydencki minister ochroną na czas przylotu i przejazdu polskiego Prezydenta? 



Nie ma bowiem najmniejszych wątpliwości, że oddawanie się nastrojowi modlitewnemu i udawanie 

się  na  nabożeństwo  w  Lesie  Katyńskim,  w  sytuacji,  w  której  ciała  ofiar  leżą  w  błocie  pośród 

fragmentów samolotu, to była ostatnia rzecz, jaką powinien był w dniu tragedii zrobić polski wysoki  

urzędnik  państwowy.  Ostatnia,  podkreślam. Sasin  zresztą  tamtego dnia  po przybyciu do Polski 

udaje  się  na  jeszcze  jedną  mszę  o  18-tej,  już  w  Warszawie,  więc  jest  w  wyjątkowo  pobożnym 

nastroju. 

Wracamy  jednak  do  Smoleńska  i  przedpołudnia  10  Kwietnia.  Do,  mówiąc  kolokwialnie,  psich 

obowiązków polskich urzędników należało wtedy 1)  pozostać na pobojowisku, 2)  ściągać na 

miejsce polskich przedstawicieli (w jak  największej  ilości),  3)  dokumentować „miejsce 

wypadku” (zwłaszcza jeśli widzieli, że coś z tym miejscem jest nie tak8 – a musieli widzieć! – jeśli 

widzieli, że nie pozwala się na filmowanie oraz fotografowanie dziennikarzom), 4)  domagać się 

poszukiwań  rannych,  nieprzytomnych etc.  lub też  (jeśliby  się  uznawało  niedorzeczną 

zupełnie tezę, że „wsie pogibli”), 5) nie pozwalać Ruskom na żadne czynności wobec wraku 

i ciał, czekając na przybycie odpowiednich służb z Polski. 

Sasin opowiada, jak wiemy, że po jego przybyciu „miejsce wypadku” jest otoczone i przez godzinę 

(pobytu prezydenckiego ministra) Ruscy nie podejmują żadnych czynności. Kordon otacza „zonę”, 

ale nie działają ani ratownicy, ani borowcy, jedynie smętnie kręcą sie „strażacy”. To jest zapewne 

taka jak ta chwila, uwieczniona poniżej.

8 Jak bardzo było nie tak świadczą szczątkowe wypowiedzi osób, które na pobojowisku pozostały, np. P. Głoda z kancelarii Prezydenta  
(pełniący  z  borowcami  wartę  przy  ciele  polskiego  Prezydenta,  które  Ruscy  chcieli  zabrać  do  Moskwy):  „Były  takie  próby  
psychologiczne wystraszenia, ponieważ w pewnym momencie zgasło światło, z tych lampionów wyłączono, tak że zrobiło się  
ciemno, nic nie było widać. Jak zgasło światło to wiadomo, że przychodzą najczarniejsze myśli, tak, że jak przy takiej katastrofie,  
że... również możemy my zginąć. No tak... takie były myśli nasze” (w filmie „10.04.10”; 25'10''). Wywiezienie przez Rusków zwłok 
śp. Prezydenta L. Kaczyńskiego z pobojowiska nocą na ciężarówce do gruzu (po oficjalnej przecież wizycie „polskiego rządu”!) jest 
symbolicznym końcem polskiego państwa pod nazwą „III RP”.



Ruscy  na  pewno  na  coś  czekają (może  np.  na  moment,  kiedy  będzie  można  na  pobojowisko 

dostarczyć ciała niektórych pasażerów9), ale i postępowanie prezydenckiego ministra jest zupełnie 

zdumiewające. Sprawia on wrażenie, jakby wprost unikał ruskich władz i ruskich funkcjonariuszy, 

choć zarazem przyznaje, iż był zdziwiony tym, jak łatwo ich „dopuszczono do miejsca katastrofy”10. 

Tłumaczy to sobie w ten sposób, że Ruscy muszą być uprzedzeni o tym, kim Sasin i towarzyszący  

mu ludzie, są. Co do tego uprzywilejowanego potraktowania prezydencki minister na pewno ma 

rację,  jeśli  dla  porównania  przypomnimy  sobie  nie  tylko  losy  moonwalkera  czy  dziennikarzy 

gonionych z okolic pobojowiska przez milicję i specnaz (o obecności tego ostatniego wspomina w 

jednej z telewizyjnych relacji P. Kraśko), ale też i to, że po wjeździe na lotnisko Ruscy kazali mu 

wysiąść z  dyplomatycznego auta11.  Sasin (jeśli  wierzyć  jego relacji  sejmowej,  bo pod Namiotem 

Solidarnych trochę inaczej to przedstawiał) na pobojowisku  nie szuka nikogo, kto dowodzi 

całą akcją na „miejscu katastrofy”, nie usiłuje się dowiedzieć, co dokładnie się stało i jakie 

planuje  się  następne  działania,  nie  urządza  konferencji  prasowej,  nie  zostaje,  by  koordynować 

działania (w nadzwyczajnej przecież sytuacji) – dokonuje tylko obejścia terenu katastrofy, odbywa 

drętwą rozmowę z  Bahrem12,  a  potem scenariusz  znamy:  msza  w Katyniu  (tam też  kontakty  z 

dziennikarzami),  powrót  na  lotnisko  i  parogodzinne  oczekiwanie  w  jaku-40  na  powrót  do 

Warszawy (z „przekraczaniem ruskiej granicy” w postaci wysiadania z samolotu, udawania się do 

namiotu „sztabu” i wchodzenia na pokład z powrotem13).  

9  Wszystkich nie było potrzeby transportować, skoro i tak ogłoszono, że ciała polecą do Moskwy, a na „miejscu wypadku” nie było  
polskich lekarzy sądowych.

10  „Bo my po prostu  przybiegliśmy przez  lasek,  funkcjonariusze,  którzy  tam byli,  nie  zwracali  na nas szczególnej  uwagi.  Ale  
wytłumaczyłem sobie, że Rosjanie muszą wiedzieć, że jesteśmy członkami polskiej delegacji, że są z nami funkcjonariusze BOR, że  
być może oni zawiadomili kogoś dowodzącego akcją o tym, że będziemy, i że dlatego bez większych przeszkód nas wpuszczono”  
(M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 50). Ta historia dowodzi, że Ruscy sterowali szczelnością kordonu wokół zony, dokładnie wiedząc,  
kogo można wpuszczać, a kogo nie.

11 „Okazało się, że dalej już nie mogę jechać swoim samochodem, tylko furgonetką, która była samochodem BOR-u” (M. Dłużewska i 
J. Lichocka, s. 46).

12  „Zobaczyłem ambasadora Bahra, który stał kawałek dalej, podszedłem do niego. Wymieniliśmy kilka słów, ale takich zupełnie  
bez znaczenia, właściwie trudno było cokolwiek powiedzieć.  Już nie pamiętam nawet,  co powiedziałem, ale to były słowa w  
rodzaju: jak pan to wszystko widzi? On mi powiedział: „No, straszna katastrofa”, ale właściwie nie bardzo było wiadomo, co  
mówić. Obaj mieliśmy świadomość, że już nic nie można pomóc. Że to się wydarzyło i się już nie cofnie”, opowiada (M. Dłużewska i 
J. Lichocka, s. 47-48).

13 „I  zdecydowałem natychmiast,  że  muszę  tym samolotem wracać  do  Warszawy.  Poprosiłem o  przekazanie  pilotom,  że  chcę  
wracać.  Może  po  półgodzinie  dostałem  informację,  że  samolot  może  lecieć.  Zostałem  odprawiony,  dostałem  pieczątkę  w  
paszporcie  i  kiedy  zamknęły  się  drzwi  samolotu,  rzopoczęły  się  problemy.  Mijały  minuty,  staliśmy  na lotnisku,  w pewnym  
momencie z kabiny wyszedł pilot, i powiedział, że nie mamy zgody na start, że problemem jest to, iż nie ma kontrolera lotów.  
Kontroler,  który był  wcześniej,  został  zatrzymany i  wieża jest  pusta.  I  że przyleci  śmigłowcem inny kontroler,  który ma go  



          

 (kolejne z tajemniczych zdjęć z bloga z Sankt-Petersburga)

To,  że  Bahr  jest  nieprzytomny,  widać  wyraźnie  w Katyniu,  gdy ambasador  udaje  się  w pobliże 

ołtarza, nie zaś przed mównicę

biorąc zresztą pod uwagę to, iż jest to człowiek w podeszłym wieku i mocno schorowany, to nie ma 

w jego zachowaniu właściwie nic dziwnego. Poza tym, jak już wspominałem, to on, mimo wszystko, 

zastąpić. Czekaliśmy. Myślę, że minęły dwie godziny, gdy okazało się, że rzeczywiście wylądował śmigłowiec i kontroler pojawił  
się na wieży. Taką informację  przynajmniej dostałem od pilotów. Wydawało się,  że wystartujemy. Ale znowu rozpoczęło się  
czekanie, dalej nie mieliśmy zgody. Wreszcie pilot przyszedł i powiedział, że nie wylecimy, że taka jest decyzja władz, że żaden  
samolot nie może startować z lotniska, ono zostało zamknięte i tylko zgoda najwyższych władz rosyjskich może zdecydować o  
starcie”  (dobrze, że nie powiedzieli, iż jeszcze zgoda ruskiej Dumy – przyp. F.Y.M. - ciekawe jednak, jaki był prawdziwy cel tego 
przeczołgiwania  Sasina.  Czy  chodziło  o  samego  prezydenckiego  ministra,  czy  raczej  o  to,  by  załoga  nie  dokonała  oblotu  nad 
pobojowiskiem „przed czasem” w trakcie jego nieustannego aranżowanie). Nie ukrywam, że zdenerwowałem się, zadzwoniłem do  
ambasadora Bahra.  Prosiłem o interwencję.  Ambasador przekazał mi po chwili  informację,  że  powinienem wyjść i  pójść na  
rozmowę z przedstawicielami władz rosyjskich, którzy byli na lotnisku. 
Otworzyły się drzwi,  wyszedłem. Groteskowa zupełnie scena: okazało się, że przy samolocie stoi pogranicznik rosyjski, który  
przyszedł, aby wbić mi pieczątkę do paszportu, że znowu przekraczam rosyjską granicę. Udałem się do namiotu, który stał w  
pobliżu wejśca na lotnisko” (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 52).



pozostaje  do  wieczora  w  Smoleńsku,  towarzysząc  nawet  przybyłemu  na  pobojowisko 

zszokowanemu premierowi J. Kaczyńskiemu, nie zaś Sasin14.

Czemu obaj jednak uchodzą z „miejsca katastrofy”? Zwłaszcza Sasin. Czemu też ten ostatni nie jest 

w stanie publicznie, już znalazłszy się za mównicą w Lesie Katyńskim, oficjalnie wypowiedzieć słów 

o tym, że Prezydent nie żyje, skoro „wsie pogibli” - tylko wypowiada tę przedziwną jak na powagę 

chwili frazę:  „Prezydenta nie ma tutaj z nami”? Czy wysławia się tak czasem z tego powodu, że 

domyśla się, iż Siewiernyj nie jest realnym miejscem katastrofy, ale to akurat nie jest w stanie 

przejść mu przez usta? I czy tylko domyśla się, czy też coś więcej tamtego dnia, 10 Kwietnia, 

wie?  Jeśliby  coś  więcej  „niż  wszyscy  naokoło”  wiedział,  to  zrozumiałe  byłoby  nie  tylko  jego 

zagadkowe zachowanie w stosunku do Rusków (na pobojowisku), jego, co tu dużo kryć, ucieczka z 

„miejsca wypadku”, jego pospieszna i w gruncie rzeczy tragikomiczna „ewakuacja” jakiem-40 i – 

wspomniane  na  początku  tego  rozdziału  –  wyróżnienie  w  postaci  „doliczenia”  do  96  osób  z  

„prezydenckiego tupolewa”. Uzasadnione byłoby też wyróżnienie w filmie „Syndrom katyński”, w 

którym  Ruscy  bardzo  dokładnie  opisują  historię  z  nekrologiem  Sasina  oraz  pozwalają 

prezydenckiemu ministrowi wiele opowiadać o tamtym tragicznym dniu. Co więc mógłby wiedzieć 

„najwyższy  rangą  ocalały  z  katastrofy  smoleńskiej”,  co  czyniłoby  z  niego  tak  wyróżnionego,  97 

pasażera? Czy leciałby tym tupolewem? Raczej nie, nawet jeśli nie przeczuwałby tragicznego końca 

losów członków delegacji. 

Cofnijmy się zatem w czasie do 8 kwietnia 2010, kiedy Sasin wraz innymi pracownikami kancelarii 

rusza na białoruskie safari z przystankiem w Mińsku. Co akurat jest istotnego, jeśli chodzi o „stan 

przygotowań”  do  katyńskich  uroczystości  na przedpołudnie  8 kwietnia?  Jak wiemy,  to  czas  po 

„sukcesie pojednania” warszawsko-moskiewskiego, które miało miejsce 7 kwietnia w Katyniu, zaś  

do godzin porannych dnia następnego nie ma jednej wyjątkowo ważnej „dyplomatycznej zgody”, 

jeśli  chodzi  o  wylot  i  przelot  prezydenckiej  delegacji  –  zgody na wlot w ruską przestrzeń 

powietrzną.  Sasin  może  o  tym  fakcie  nie  wiedzieć,  ale  przecież  niemożliwe  (w  ówczesnych 

okolicznościach cyrku, jaki ruskie instytucje urządzały wokół prezydenckiej wizyty), by ze swoimi 

kolegami nie brał pod uwagę takiego właśnie „numeru, jaki mogą wyciąć” Ruscy. 

Pamiętamy opowieści i Sasina i jego podopiecznych, że „spodziewali się wszystkiego”. Czego więc 

mogli  się  spodziewać?  Jeśli  rozbijemy  to  na  kilka  najważniejszych  punktów,  to  byłyby  to 

następujące zagrożenia: 

1) utrudnienia z wylotem na Okęciu,

14 Nie zmienia to jednak faktu, że wypowiedzi Bahra już na temat polskiego Prezydenta już po Jego śmierci (choćby w wywiadzie dla T. 
Torańskiej) są żenujące i dyskwalifikują tego pierwszego jako polityka oraz urzędnika państwowego.
Z kolei, co do Sasina, to dość dziwne jest to, iż nie dzwoni on osobiście z Siewiernego do premiera J. Kaczyńskiego. Nie wiem zresztą,  
czy w ogóle tamtego dnia odbywa rozmowę z bratem zamordowanego Prezydenta.



2) utrudnienia z przelotem, 

3) utrudnienia z wlotem w ruską przestrzeń powietrzną, 

4) utrudnienia z wylądowaniem, 

5) utrudnienia z przejazdem z lotniska do Katynia, 

6) utrudnienia  z  organizacją  samych  uroczystości  katyńskich  na  miejscu,  na  cmentarzu 

(„nagłośnienie i krzesełka”). 

Pkt  3  był  o  tyle  ważny  dla  scenariusza  obchodów,  że  wymagał  logistycznego  zabezpieczenia 

zapasowych lotnisk. Gdyby bowiem Ruscy „wycięli numer” z odmową zgody na wlot (np. po to, by 

opóźnić  rozpoczęcie  uroczystości15),  to  polska  delegacja  lądowałaby  na  białoruskich 

lotniskach.  W takim wypadku należało uwzględnić czas na dojazd oraz zapewnić kolumnę na 

miejscu. W grę wchodził Mińsk i Witebsk (wpisane, jak wiemy, do planu lotu). Zapewne po to udali 

się „akustycy” do ambasadora H. Litwina 8 kwietnia (byłoby dziwne, gdyby tak właśnie nie uczynili,  

jadąc przez białoruską stolicę).

Załóżmy więc, że ustalili tam „alternatywny scenariusz”, tj. taki, że w przypadku „ruskiego numeru 

z  wlotem”,  polski  ambasador  w Białoruskiej  SSR zaklepie  nad  ranem oba  lotniska,  przy  czym 

najlepszy byłby Witebsk, bo stamtąd, jak przynajmniej opowiadał J. Opara, „jechałoby się dwie 

godziny”16,  a  jak  mówi  lektor  w  „Syndromie katyńskim”:  godzinę.  Lotnisko  „Wostocznyj”  w 

Witebsku położone jest 11/12 km na wschód od miasta (w stronę Smoleńska), a więc jakieś 90/89 

km od Katynia. Sasin podczas II sejmowego przesłuchania zapytany przez posła A. Adamczyka o 

kwestię  kolumny  samochodowej 10-go  Kwietnia  przez  dłuższą  chwilę  milczy,  a  potem 

15  Co w Polsce na pewno stałoby się powodem do ubawu wielu „życzliwych”.
16  „Nie trafiają do mnie argumenty osób, które mówią: no przecież jakby nawet była kolumna i prezydent ruszyłby od razu z  

Witebska,  to  uroczystości  katyńskie  by  się  nie  odbyły.  To  nieprawda.  Z  Witebska  do  Smoleńska,  do  Katynia  kolumną  
samochodową, kolumną rządową z pełną eskortą milicji i odpowiednich służb federalnych, jechałoby się dwie godziny. Niektórzy  
ludzie czekali przecież na wizytę w Katyniu, na te uroczystości, całe życie! Co to są dwie godziny w tej sytuacji?” (czyżby Opara 
miał tu na myśli „głównego akustyka”?) (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 185). 
Opara ma rację – zarówno zebrani w Katyniu poczekaliby cierpliwie na przybycie prezydenckiej delegacji, jak i stacje telewizyjne  
poczekałyby z transmisją uroczystości, zwłaszcza że był to leniwy sobotni poranek jeszcze w Oktawie Wielkiej Nocy i podejrzewam, że 
tak porannych godzinach nikt w Polsce i w neo-ZSSR (poza zamachowcami, rzecz jasna) się nigdzie nie spieszył. Sasin zresztą, jak  
słyszymy z jego zeznań sejmowych, na wieść (ponoć od A. Kwiatkowskiego) o tym, że delegację z powodu mgły skierowano do  
Moskwy, wcale się nie martwi, tylko zastanawia, jak zagospodarowany zostanie czas parogodzinnego oczekiwania:
„Na gorąco zacząłem myśleć o tym, co będziemy robić tutaj przez te kilka godzin, bo ta informacja oznaczała, że będziemy musieli  
kilka  godzin  czekać  na  przyjazd  delegacji.  Nie  zakładałem,  że  uroczystość  może  być  odwołana.  Raczej  przewidywałem,  że  
wszyscy,  którzy przyjechali,  będą po prostu na cmentarzu oczekiwać delegacji  z  panem prezydentem. Nie widziałem w tym  
jakiegoś szczególnie dużego problemu. Wszyscy, którzy tam byli, nie byli przypadkowymi osobami. I wydawało mi się, że oni  
mogą nawet się z tego ucieszyć, że będą mieli więcej czasu, żeby chociażby postać przy grobach swoich bliskich, pobyć w tym  
miejscu”,  (s. 41). Ciekawe, że otrzymawszy taką wiadomość, Sasin nie uwzględnia najprostszego rozwiązania, czyli wcale 
nie  parogodzinnego  oczekiwania  i  zagospodarowywania  tak  długiego  czasu,  tylko  przeczekania  mgły  na 
zapasowym lotnisku i przylotu do Smoleńska.   
M. Krzmowski i M. Dzierżanowski, wspominając o porcie lotniczym Witebsku, powtarzają rozpowszechnioną opinię o tym, że „ w 
weekendy był zamknięty – 10 kwietnia „polski Air Force One” nie miałby tam czego szukać. Wpisując to miasto do planu lotu,  
służby w Warszawie nie miały o tym pojęcia”, dodają jednak:  „Funkcjonariusze czekający na prezydenta w Katyniu wiedzieli  
niewiele więcej. Podczas rekonesansu któryś z Rosjan zadeklarował, że gdyby tupolew musiał odejść na lotnisko zapasowe, to  
transportem prezydenta zajmie się FSO. BOR-owcy wzięli to za dobrą monetę. Tyle tylko, że zarówno Mińsk, jak i Witebsk leżą na  
terytorium Białorusi, więc Rosjanie mogliby co najwyżej odebrać Kaczyńskiego na granicy. Kto miałby go na nią dowieźć? Tym  
ani BOR, ani żadne inne polskie służby nie zaprzątały już sobie głowy”  (s. 253). Biorąc pod uwagę sojusznicze związki między 
Biłoruską SSR a „Federacją Rosyjską” nie byłoby, sądzę, większych problemów z ulokowaniem ruskiej „kolumny FSO” na lotnisku w 
Witebsku.
Z kolei w filmie „10.04.10” (22'37'') P. Głod z kancelarii Prezydenta opowiada: „Zastępca gubernatora osobiście mi powiedział, że to  
wina lotczika, lotczik gieroj, że robił cztery podejścia, że tam dostał informację, że ma odchodzić na lotnisko zapasowe – albo do  
Moskwy, albo do Witebska, ale on jeszcze próbował i się rozbił”.



wzdycha17. 

 

Pytany  o  alternatywne  rozwiązania  wpada  z  kolei,  jak  pamiętamy,  w  lekką  irytację:  „Proszę 

państwa, to są zupełnie absurdalne rzeczy, mówione przez osoby, które nie mają pojęcia, jak się  

takie  wizyty  przygotowuje,  no  przecież  nie  może  być  normalnym  zakładanie,  że  prezydent  

wyląduje  500  km od miejsca  gdzie,  gdzie  powinien był  wylądować.  Bo to  tak  naprawdę  by  

powodowało,  że  każda  wizyta  prezydenta  powinna  zaczynać  się  od  pięciogodzinnego  

oczekiwania na lotnisku, wytracania czasu, który jest dodatkowo dany, prawda. To oczywiste, że  

tak nie mogło po prostu być. Godzina ustalana była w ten sposób wylotu zawsze, że od momentu,  

kiedy  zaczynał  się  pierwszy  punkt  programu  wizyty  programu  prezydenta,  po  prostu  był  

odejmowany czas na przejazd z lotniska na pierwszy punkt i  na czas przelotu.  Czas przelotu  

uzyskiwaliśmy (...) bezpośrednio z pułku lotniczego, który określał, ile trwa przelot. I tutaj (...)  

wielokrotnie przywoływane przesunięcie godziny wylotu o pół godziny też wynikało dokładnie z  

tego, że najpierw podano nam czas lotu dłuższy18, a potem skorygowano (kto dokonał korekty? - 

przyp. F.Y.M.) to o pół godziny, prawda, stąd jakby zostało to przesunięte. Na tym lotnisku w  

Smoleńsku  nie  było  żadnej  możliwości  jakiegoś  przesiadywania...  Praktycznie  było  tak,  że  

bezpośrednio założono przejazd z lotniska bezpośrednio na cmentarz, czyli tutaj nie było miejsca  

na to, by jakieś luzy czasowe planować” (1h09' II zeznania sejmowego). 

Jak wygląda poranek Sasina w Smoleńsku? Śniadanie z  podwładnymi i  istotna zmiana planów 

(jeszcze dzień wcześniej, „tuż przed snem” „główny akustyk” stwierdza, że pojedzie na lotnisko19). 

17 (A. Adamczyk):  „Czy BOR organizował transport panu Prezydentowi, czy jakaś inna instytucja, służba, podmiot, ktokokolwiek  
inny z samolotu na teren Memoriału?”  JS (1h'29'54'' kilkusekundowa cisza i westchnienie): „Powiem tak: na terenie Polski zawsze  
Prezydent przemieszczał się samochodem, który był kierowany przez funkcjonariusza BOR-u, natomiast, według mojej wiedzy,  
jeśli chodzi o wizyty zagraniczne, to polskie placówki dyplomatyczne zabezpieczały ten transport, więc... tutaj... Ale też ja nie  
potrafię do końca precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie: tak lub nie”  (?? - przyp. F.Y.M.)  „nie chciałbym jakby też państwa 
wprowdzać w błąd, ponieważ, yyy...,  akurat tym szczegółem, znaczy, takim poziomem szczegółowości też się nie...  
nie zajmowałem,  natomiast dla mnie... Jeśli chodzi o samą organizację przejazdu, za to odpowiadała ambasada polska w  
Moskwie (...)  za zorganizowanie tego,  no bo,  jakby za granicą to placówki dyplomatyczne odpowiadały za zorganizowanie.  
Natomiast,  czy ambasada zorganizowała to w ten sposób,  że  funkcjonariusz  BOR-u,  który w jakiś  sposób tam został,  który  
przecież  też...,  ja  nie  mam  takiej  wiedzy,  ale  przecież  też  są  w  placówkach  dyplomatycznych  naszych,  prawda,  również  
funkcjonariusze BOR-u, więc być może to tak zostało rozwiązane. Nie mam wiedzy na ten temat.”
W  ten  sposób  napotykamy  na  kolejną  zagadkę.  Parę  przypisów  wcześniej  główny  „akustyk”  prezydencki  był  zdziwiony  10-go 
Kwietnia w Katyniu (podczas rozmowy z oficerem BOR), że borowców nie ma na Siewiernym (a w związku z tym powstało pytanie,  
co  ustalali  9-go kwietnia  wieczorem urzędnicy  państwowi  w  związku z  przylotem delegacji,  skoro  tak  ważnej  kwestii  nikt  nie  
podniósł),  teraz  zaś  się  okazuje,  iż  o  kolejnej  sprawie  związanej  prezydencki  minister  nie  miał  pojęcia:  chodzi  o  bezpieczny,  
chroniony przez polskich funkcjonariuszy transport od momentu wylądowania delegacji prezydenckiej do czasu jej do przybycia na 
cmentarz. W gestii Sasina nie było, rzecz jasna, zapewnienie kolumny samochodowej – ale chyba do jego kompetencji należało  
interesowanie się  tym właśnie zagadnieniem, choćby poprzez idagowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Prezydenta.  
Sasin miał na to czas, skoro przybył z jednodniowym wyprzedzeniem na katyńskie uroczystości i miał ku temu okazję, skoro odbył  
wieczorem spotkanie z borowcami. Swoją drogą, czy te spotkania były jakoś protkołowane? Sporządzano jakieś notatki służbowe z 
nich na temat ustaleń i zakresu czyjejś odpowiedzialności za poszczególne działania (tudzież na temat scenariuszy awaryjnych typu:  
skierowanie delegacji na zapasowe lotnisko)? Przecież, wedle dalszych słów samego JS (1h31'47''), takie ustalenia były:
„Decyzja  była  taka  podjęta,  że  będą  tylko  dwa  samochody  osobowe  w  tej  kolumnie  –  jeden  dla  pana  Prezydenta  i  pani  
Prezydentowej i drugi dla pana Prezydenta Kaczorowskiego, natomiast pozostali członkowie delegacji będą się przemieszczać  
autobusami podstawionymi, więc... no... to jakby spowoduje, no, że jakby ilość kierowców jest mniejsza. (...) Minimum cztery  
pojazdy plus zapewne ten pojazd, który funkcjonariuszy BOR-u miał też, prawda wieźć (...)”  Tu zaś włącza się min. A. Macierewicz, 
dopytując:  „Czy te autobusy były widoczne?”  i JS odpowiada:  „Ja nie widziałem takich pojazdów. Znaczy  nie widziałem tej  
kolumny  prezydenckiej,  jak  przyjechałem  tam  na  miejsce”  (por.  http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-
kolumna-prezydenta)  „ale  tutaj  miarodajną osobą,  która  mogłaby rzeczywiście  to  potwierdzić,  no  to byłby na przykład pan  
Marcin  Wierzchowski”.  Wtedy  też  JS  przedstawia  relację  MW  a  propos  zachowania  kolumny  na  płycie  lotniska,  którą  już  w 
„Czerwonej stronie Księżyca” cytowałem.

18 Czyżby chodziło wtedy o „prezydenckiego jaka-40” czy o CASę?
19  „Tuż  przed  snem  rozmawiałem  ze  swoimi  współpracownikami.  Ustalaliśmy,  gdzie  kto  z  nas  będzie  czekał  na  delegację.  

Postanowiłem,  że  pojadę  na lotnisko,  ale  rano,  gdy jeszcze  wymienialiśmy ostatnie  uwagi,  stwierdziłem,  że  właściwie  moja  

http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta


Przy  którym  stoliku  siedzieli  „akustycy”,  to  nie  wiadomo,  ale  najwyraźniej  nie  przy  tym,  przy 

którym  śniadał  z  Bahrem  i  innymi  przedstawicielami  ambasady,  inspektor  Clouseau,  G. 

Kwaśniewski, który w swych zeznaniach twierdził: „Już z samego rana wiedzieliśmy, że pogoda na 

lotnisku  jest  nieciekawa.  Mówiło  się  o  tym  m.in.  podczas  śniadania  przy  stoliku 

ambasadora. W mieście też było tę mgłę widać, choć nie aż tak gęstą. Ostrzegano, że aby nie  

zawracać samolotu do Warszawy, należałoby przygotować lotnisko zapasowe. W grę wchodziły  

tylko  dwa:  Moskwa  i  Mińsk.” (http://polska.newsweek.pl/smolensk  —nieznana-relacja-oficera-  

bor,68588,1,1.html). Najwyraźniej więc informacja o tym, że już (tj. przed wyjściem z hotelu) są 

planowane dwa alternatywne rozwiązania dla prezydenckiej delegacji, nie dotarła do „akustyków”, 

a przynajmniej nic o niej nie mówią. Najwyraźniej też M. Wierzchowski nie jedzie z Bahrem autem 

na lotnisko (tylko jakimś innym autem), skoro właśnie w drodze na nie (przynajmniej wg relacji 

Kwaśniewskiego) ambasador telefonuje do Mińska i do Moskwy20. 

Następuje rozdzielenie się „akustyków” - na trzy grupy: jedni udają się na Siewiernyj 21, drudzy do 

Katynia,  a  Sasin  z  kimś  jeszcze  lub  sam  odbywa  tajemniczą  wycieczkę  po  Smoleńsku 

trwającą „chyba ze 3 kwadranse”, jak bowiem sam mówi: „Lądowanie było przewidziane tuż przed 

dziewiątą czasu polskiego, czyli o jedenastej tamtego czasu. Wstałem sporo wcześniej, ponieważ  

chciałem  skorzystać  z  okazji  –  nie  byłem  dotychczas  w  Smoleńsku,  a  jako  historyk  byłem  

zainteresowany miastem, które było niegdyś miastem pogranicznym Rzeczypospolitej.  Polacy  

wielokrotnie o Smoleńsk toczyli bitwy. Chciałem zobaczyć, jak on wygląda. I poświęciłem chyba  

ze trzy kwadranse na zwiedzanie centrum, soboru, murów obronnych.”

Nazwijmy ten czas „godziną smoleńską” i spróbujmy hipotetycznie zrekonstruować, co mogło 

się wtedy dziać, a o czym nie mówią, bo nie chcą lub nie mogą powiedzieć nam „akustycy”. Ani 

Dłużewska, ani Lichocka nie dopytują Sasina, o tę „godzinę” - co dokładnie zwiedzał i czy był z 

jakimś, by tak rzec, przewodnikiem, czy sobie tak po prostu spacerował po zabudowaniach, będąc 

pierwszy  raz  w  mieście  i  rzucając  okiem  to  tu,  to  tam22.  Autorki  „Mgły”  nie  widzą  chyba  nic 

obecność na lotnisku jest pozbawiona większego sensu. Nie przewidywałem, żeby tam mogło zdarzyć się coś, co wymagałoby  
jakiejś bezpośredniej interwencji. (...) Moje doświadczenie wskazywało, że odbywa się lądowanie, samolot kołuje w miejsce, gdzie  
stoi kolumna samochodów i wszystko ogranicza się do tego, że pan prezydent i  członkowie delegacji  wychodzą, wsiadają do  
samochodów i odjeżdżają. Nie było miejsca na coś nieprzewidzianego. Stwierdziłem, że korzystniej będzie, jeśli od razu pojadę na  
cmentarz  i  tam  dokonam  jeszcze  ostatniej  lustracji  wszystkiego,  co  zostało  przygotowane  i  jeszcze  raz  z  przedstawicielem  
protokołu  dyplomatycznego  krok  po  kroku  omówimy  przebieg  uroczystości  (...).  Marcin  Wierzchowski  i  Maciej  Jakubik  z  
Kancelarii  Prezydenta pojechali  na lotnisko,  a ja z pozostałymi współpracownikami udałem się  na cmentarz,  aby czekać na  
przybycie pana prezydenta i delegacji” (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 39).
Podobnie  mówi  podczas  sejmowego przesłuchania  (8'31''):  „podzieliliśmy  (9-go wieczorem – przyp.  F.Y.M.)  zadania  na dzień  
następny. Dzieląc te zadania, zdecydowałem wieczorem, że udam się wraz z jeszcze jednym pracownikiem na lotnisko, natomiast  
pozostali pracownicy udadzą się na cmentarz.” Nie dodaje, o jakie lotnisko chodzi, ale zapewne „oczywiste” jest, że o smoleńskie 
Siewiernyj.

20  „W drodze na lotnisko pan ambasador dzwonił z samochodu do Mińska, do ambasadora na Białorusi i do swojego zastępcy w  
Moskwie,  prosząc o przygotowanie zapasowych lotnisk. Z tego, co wiem, w tym samym czasie, kiedy jechaliśmy na lotnisko, w  
Smoleńsku  zastępca  ambasadora  w  Moskwie  już  jechał  na  Wnukowo  pod  Moskwą.”  (http://polska.newsweek.pl/smolensk--
nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html)

21  Oczywiście Wierzchowski ma być w kontakcie z Sasinem w kwestii lądowania prezydenckiej delegacji.
22  Podobnie min. A. Macierewicz nie zauważa tego fragmentu relacji Sasina, zadając mu serię pytań (od 1h40'). Ten ostatni bowiem 

mówi: „Była mgła na lotnisku. Zdziwiło mnie to, kiedy przyjechałem na lotnisko, ponieważ, no, nigdzie tej mgły nie widziałem, a  
byłem tego dnia i w mieście, w centrum Smoleńska, i na cmentarzu - i nie było nigdzie mgły”. 

http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
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podejrzanego w tym, że prezydencki  minister i  zarazem jeden z głównych odpowiedzialnych za  

uroczystości katyńskie (i ich scenariusz), urządza sobie turystyczne zwiedzanie miasta, podczas gdy 

wypadałoby mu się może dowiedzieć, co się dzieje na Okęciu i czy wszystko w porządku na ruskim 

lotnisku, którego do 10-go Kwietnia włącznie nie zdążyła sprawdzić żadna grupa robocza z Polski,  

żaden borowiec - ale pytają z zaciekawieniem o pogodę w Smoleńsku i Katyniu, i Sasin odpowiada 

dość zaskakująco i wyjątkowo lakonicznie, jak na kogoś, kto spędził godzinę na zwiedzaniu (s. 39-

40):

„Było zimno,  ale najczęściej pojawiają się pytania, wiele osób pyta się, czy wtedy na cmentarzu była  

mgła? Nie pamiętam, aby była, żeby cmentarz był zamglony. Było pochmurno, bo nawet pamiętam, że  

zastanawiałem się,  czy nie będziemy mieć problemu, gdy w trakcie uroczystości  zacznie padać deszcz.  

Wiadomo,  deszcz  zawsze  komplikuje  takie  uroczystości.  Tym  się  niepokoiłem.  Szczerze  mówiąc,  nie  

zwracałem  wtedy  bardzo  dużej  uwagi  na  pogodę,  nie  myślałem,  że  to  będzie  ważne...  Poranek  w  

Smoleńsku był łądny, jak wstałem, to pogoda była całkiem optymistyczna. Pamiętam, że pogoda zmieniała  

się na gorsze. Pojawiły się chmury, groził deszcz, ale nie pamiętam mgły.”

O pogodzie w mieście więc wiemy tyle, że była zmienna i z optymistycznej „zmieniała się na gorsze”. 

Tej  „smoleńskiej  godziny”  nie  należy  więc  rozumieć  dosłownie  –  ani  w  kategoriach  „godziny 

lekcyjnej” (45 min) ani „zegarowej” (60 min), skoro  prezydencki minister w sejmie powie, że do 

Katynia przybywa o ok.  7.30 (11'o4''  przesłuchania),  zaś  we „Mgle”,  że ok.  8-mej23,  a  więc sam 

będzie  miał  problemy  z  dokładnym  szacowaniem  czasu.  Chodzi  więc  w  określeniu  „godzina 

smoleńska” o ten czas, kiedy nie ma Sasina w Katyniu.

Czy  mógł  się  udać  na  krajoznawczą  wycieczkę?  Jak  najbardziej,  choć  w  kontekście  dość 

powszechnych w kancelarii obaw o to, że „wszystko może się wydarzyć” (poza katastrofą lotniczą – 

tej,  podejrzewam,  „akustycy”  nie  brali  pod  uwagę  i  całkiem  słusznie,  bo  do  żadnej  katastrofy 

„prezydenckiego tupolewa” nie mogło dojść i nie doszło; samolot był sprawny, załoga doborowa, a 

za sterami nie siedzieli samobójcy), nie musiałby to być  sightseeing Smoleńska. Dokąd i w jakim 

celu  więc  mógł  się  udać  prezydencki  minister,  wiedząc,  że  Ruscy  mogą  wyciąć  organizatorom 

uroczystości  jakiś  numer  (a  skoro  mogą,  to  zapewne,  znając  Putinowców  i  ich  nienawiść  do 

polskiego Prezydenta, wytną)? Spróbujmy do odpowiedzi na to pytanie dojść nieco okrężną drogą 

(bo przecież u boku Sasina zasiąść nie mogliśmy, a więc i nie śledziliśmy jego poczynań w „godzinie 

smoleńskiej” 10-go Kwietnia), a mianowicie przenosząc się na Siewiernyj. Stamtąd bowiem mamy 

sporo relacji, z których możemy próbować wysnuć pewien hipotetyczny scenariusz zdarzeń. 

23  M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 39:  „Musiała być jakaś godzina ósma lub kilka minut przed ósmą, kiedy dotarłem na miejsce.  
Kilkadziesiąt minut spędziłem, doglądając wszystkiego, sprawdzając ustawienie krzeseł, itp.”



Załóżmy (co chyba nie jest nieuzasadnione),  że żadna z wymienionych poniżej osób, nie wie, iż  

dojdzie do zamachu, a więc, że w przygotowania do ataku na polską delegację wtajemniczeni są  

tylko nieliczni (podobnie zresztą może być w przypadku Rusków, tzn. część i osób, i instytucji może  

wykonywać  swoje  obowiązki  w  dniu  tragedii,  nie  mając  świadomości  tego,  że  osłaniają  czy  są 

zamieszane w zamach). To założenie jest niezwykle istotne, ponieważ o ile „po katastrofie” spora 

część  osób  mogła  odkryć  ze  śmiertelnym  przerażeniem,  że  z  „miejscem  wypadku”  coś  jest  

ewidentnie nie tak (ale uznać,  że „ludziom tego nie wolno mówić”,  „ludzie nie mogą się o tym 

dowiedzieć”),  o tyle przed zamachem o samej akcji  przeciwko polskiej delegacji  mogły wiedzieć 

wyłącznie nieliczne osoby odpowiedzialne za realizowanie poszczególnych zbrodniczych działań, za 

dowodzenie wyspecjalizowanymi jednostkami itd.

G.  Kwaśniewski  wspomina,  co do  Siewiernego  (http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-

relacja-oficera-bor,68588,1,1.html):  „Na  lotnisko  przyjechaliśmy  godzinę  przed  planowanym  

przylotem24. Mgła była tak gęsta, że widzieliśmy tylko zarys znajdującej się przy pasie wieży kontroli lotów  

oddalonej od nas o sto metrów. Z minuty na minutę mgła gęstniała. Przed samą katastrofą  widoczność 

spadła do około 50-60 metrów. Przed nami przy pasie stała kolumna prezydencka. Czekaliśmy. Podszedł  

do nas Rosjanin z wieży kontroli lotów. Powiedział, że pogoda coraz gorsza, że raczej nie będą lądować.  

Czekamy, palimy papierosy. Pamiętam, jak ten Rosjanin z wieży podszedł do nas ostatni raz. Powiedział,  

że  decyzja pilota jest taka, że zniży się i sprawdzi, czy zobaczy pas. Jeżeli nie zobaczy, odleci na któreś z  

lotnisk zapasowych, tam przeczeka złą pogodę i wróci.”

D.  Górczyński  zaś  relacjonuje:  „Mgła  była  bardzo  gęsta,  nic  nie  było  widać  –  mówi  “Rz”  Dariusz  

Górczyński, radca ambasady RP w Kijowie, który 10 kwietnia jako urzędnik MSZ obsługiwał na miejscu  

wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To właśnie on 40 minut przed nieudaną próbą lądowania, czyli ok.  

godz. 8, poinformował MSZ i polskie placówki dyplomatyczne o fatalnej pogodzie w Smoleńsku – wynika z  

jego zeznań złożonych w prokuraturze wojskowej. 

– Była gęsta  mgła,  sytuacja się  pogarszała z  minuty na  minutę.  Od oficera  ochrony rosyjskiej,  który  

odpowiadał  za  bezpieczeństwo  i  kontaktował  się  ze  służbami  lotniskowymi,  dowiedziałem  się,  że  jest  

propozycja,  by  samolot  leciał  do  Moskwy  –  opowiada  “Rz”  Górczyński.  –  Poinformowałem  o  tym  

ambasadora w Moskwie (Jerzego Bahra – red.). Kiedy później otrzymałem informację, że jednak będzie  

próba skierowania samolotu do Mińska – ponieważ tam jest bliżej – zawiadomiłem o tym ambasadora w  

Mińsku (Henryka Litwina – red.).

W tym czasie Tu-154 był na wysokości Mińska. – Informacja o tym, że samolot prezydenta RP być może  

będzie lądować, ze względu na warunki pogodowe, w Mińsku, została ok. pół godziny przed katastrofą  

telefonicznie przekazana do naszej placówki na Białorusi z dyspozycją, aby placówka była przygotowana  

na podjęcie  działań w związku z  możliwą zmianą lotniska lądowania  – potwierdza Piotr  Paszkowski,  

dyrektor gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. 

24  Bahr z kolei mówi, że byli 40 minut przed planowanym przylotem (http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html ). Pytanie 
tylko: o której był wylot? I ile wyleciało samolotów z delegacją?

http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html
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W razie lądowania ambasador musiał przygotować całą logistykę związaną z obsługą polskiej delegacji –  

m.in. podstawić autobusy i samochody.” (http://www.rp.pl/artykul/544614.html)

Czy  ta  informacja  nie  dotarłaby  do  M.  Wierzchowskiego?  Nie  zawiadomiłby  on  o  niej  swego 

przełożonego,  jeśli  już  po  raz  kolejny  tamtego  ranka  pojawiałby  się  scenariusz  z  zapasowymi 

lotniskami? Nie uruchomiłaby taka informacja żadnego procesu decyzyjnego? Jeśli Sasin miałby 

wyłączony telefon (jak np. J. Opara25), to oczywiście, nie – mógłby wtedy nawet spokojnie zwiedzać 

śródmieście Smoleńska. Jeśli jednak miałby włączoną komórkę, a przecież niemożliwe, by nie miał,  

to chyba stwierdziłby po usłyszeniu takiej wieści, że właśnie Ruscy wycinają numer, przekierowując 

samolot z delegacją w takie miejsce, z którego kolumna będzie jechała parę godzin, co znacznie 

opóźni uroczystości, a przecież najprostszy i najbardziej efektywny wariant byłby z lądowaniem, a 

najlepiej z międzylądowaniem (właśnie w celu przeczekania złej pogody) w Witebsku26. 

Spróbujmy więc odtworzyć taką właśnie sytuację. Wierzchowski dzwoni do Sasina27, zawiadamiając 

go, co się dzieje, ten zaś zaraz dzwoni do ambasadora na Białorusi, by dowiedzieć się, dlaczego taki  

a nie inny scenariusz się rysuje. Powiedzmy, że ten dialog wyglądałby z grubsza następująco:

JS: „Cześć, Heniu, co się dzieje? Dochodzą mnie wieści, że zaklepuje się dla delegacji Moskwę i Mińsk, a  

przecież inaczej ustaliliśmy dwa dni temu.”

25  Por. jego sejmowe, bardzo nerwowe, zeznania: „ja wraz ze współpracownikami udałem się na teren cmentarza w Katyniu, gdzie  
mieliśmy też przypilnować i sprawdzić, czy aby na pewno wszystko, wszystko jest gotowe na przyjazd p. Prezydenta. Generalnie  
wszystko było gotowe, powoli zbliżał się,  powoli zbliżała się godzina przyjazdu p.  Prezydenta, my  wyłączyliśmy telefony 
komórkowe, żeby nie zadzwoniły w nieodpowiedniej chwili. Po kilku minutach zerknąłem na swój telefon wyciszony  
komórkowy i zobaczyłem kilkanaście nieodebranych połączeń, więc uznałem, że na pewno się coś pilnego stało, a dzwoniło kilka  
różnych osób. Oddzwoniłem do pierwszej osoby. To był,  o ile dobrze pamiętam, Adam Juhanowicz z biura prasowego, który  
krzycząc powiedział, że koniecznie muszę wyjść poza teren cmentarza, bo musi ze mną porozmawiać, bo stała się  
jakaś tragedia.  Po tym spotkaniu próbowałem ustalić,  co  tak naprawdę się  stało,  a  na  terenie cmentarza już wśród 
dziennikarzy pojawiały się (…) różne informacje, zresztą, bardzo sprzeczne. To znaczy, że jedni mówili, że samolot się  
rozbił, że wszyscy zginęli, inni mówili, że miał jakąś awarię. Tak do końca nie było wiadomo, czy to chodzi o tupolewa, czy to o 
jaka czterdziestego.” http://freeyourmind.salon24.pl/317635,o-ile-dobrze-pamietam-czyli-zeznania-opary
Opara nie precyzuje, niestety, o kogo chodzi, mówią „wyłączyliśmy”. Sam jednak fakt wyłączenia telefonów w sytuacji, w której nie  
było przecież żadnego potwierdzenia, iż delegacja bezpiecznie doleciała do celu wydaje się czymś niezwykle dziwnym. Możliwe, że  
pracownicy prezydenckiej kancelarii to postaci iście Gombrowiczowskie (vide  „Trans-Atlantyk” i  scena w poselstwie), czyli mieli 
wyłączone  komórki  zwyczajnie  z  głupoty,  ale  też  możliwe,  iż  mieli  je  wyłączone,  by...  się  przez  jakiś  czas  do  nich  (tychże 
pracowników) nie dawało dodzwonić. Tak czy tak sprawa wymaga wyjaśnienia. 

26  M. Wierzchowski powie:  „Mogliśmy przecież zaplanować lądowanie w Witebsku, jeżeli pułk czy jakieś służby powiedziałyby:  
przepraszamy, nie wyrażamy zgody na lądowanie samolotu wojskowego na lotnisku w Smoleńsku, bo jego stan techniczny jest  
zły,  bo  cokolwiek.  Wtedy  podjęlibyśmy  decyzję,  że  lądowanie  jest  na  najbliższym  lotnisku,  w  Witebsku,  na  Białorusi,  
skontaktowalibyśmy się z ambasadorem Litwinem w Mińsku i, poprzez oficjalne noty dyplomatyczne lub pisma, prosilibyśmy o  
zgodę na wylądowanie na terytorium Białorusi. I wtedy lądowalibyśmy, na przykład, półtorej czy dwie godziny wcześniej i byłby  
czas  na  przejechanie  kolumną.  Tak  stało  się  po  katastrofie,  gdy  przyleciał  pan  premier  czy  pan  Jarosław  Kaczyński”  (M. 
Dłużewska i J. Lichocka, s. 126).

27  O rozmowie z Sasinem właśnie – prowadzonej z lotniska Siewiernyj wspomina, jak już pisałem w rozdziale o „lunatykach”, sam M.  
Wierzchowski:  „Kiedy  czekałem na  lotnisku,  wykonałem ostatnią  rozmowę  telefoniczną  z  ministrem Jackiem  
Sasinem.  Później  oczekiwaliśmy na przylot  samolotu,  luźno rozmawiając.  W pewnym momencie  usłyszałem świst  silników  
samolotu  i  później  zapadła  cisza.  Tak  to  zapamiętałem:  żadnego  huku,  nic,  tylko  świst  i  cisza”  
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20110209&id=po08.txt). O czym innym mogłaby być ta rozmowa, jak nie o 
tym, co się dzieje na lotnisku – zwłaszcza o krążących wieściach, co do przekierowania samolotu z delegacją albo do Moskwy, albo 
do Mińska (http://www.rp.pl/artykul/544614.html)?
Jak pisał już w sierpniu 2010  „DGP”:  „Była gęsta mgła i z upływem czasu się pogarszała - zeznawał Górczyński. Dodał, że w  
specjalnym namiocie czekał na przylot  prezydenta z przedstawicielami rosyjskiego rządu oraz z Pawłem Kozłowem - oficerem  
Federalnej  Służby  Ochrony  odpowiedzialnym  za  bezpieczeństwo  Lecha  Kaczyńskiego.  Rosyjski  oficer,  powołując  się  na 
kontrolerów  lotu  z  lotniska,  utrzymywał,  że  Tu-154M zostanie  wysłany  na  jedno  z  zapasowych  lotnisk” 
(http://wiadomosci.dziennik.pl/smolensk-rocznica-katastrofy/przyczyny/artykuly/299132,przed-wizyta-prezydenta-w-smolensku-
panowal-chaos.html).
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HL: „Tak zaproponowała moskiewska kontrola obszaru.  Tak mi przekazano.  Tyle wiem. Rano zresztą  

dzwonił już ambasador Bahr w tej sprawie.”

JS: „Przecież to bez sensu - prościej byłoby z Witebska. Stamtąd jest najbliżej i  tam najszybciej można  

podstawić kolumnę.”

HL: „Mają tylko przeczekać mgłę i dolecieć do Smoleńska, więc nie będzie potrzebna kolumna.”

JS: „Ale najprościej, powtarzam, byłoby przeczekać właśnie w Witebsku, a nie w Moskwie lub Mińsku.  

Czemu nie zaproponowano załodze tego najbliższego lotniska? Tam przeczekiwanie byłoby najkrótsze.”

HL: „Ponoć Witebsk dziś nie działa.”

JS: „Niemożliwe, skoro wpisano je do planu lotu i do clarisów.”

HL: „Tak mnie właśnie poinformowano w Mińsku. Ta informacja też powinna dotrzeć do pilotów.”

JS: „Bez sensu. Nie prościej je otworzyć? A może jest jednak otwarte? Masz pewność? Jak można jeszcze  

sprawdzić, czy Witebsk faktycznie nie działa? Może Moskwa bawi się z nami i skierują w ostateczności  

delegację właśnie do Witebska, a tam nikt na nią nie będzie czekał z naszej strony?”

HL (śmiejąc się): „Możesz pojechać z kimś i zobaczyć, czy działa i czy tam nie będzie lądowania.”

JS: „Tak, a jak się w międzyczasie pogoda poprawi i oni jednak skierowani zostaną tu do Smoleńska, to  

wyjdziemy na idiotów.”

Zadajmy  więc  sobie  pytanie,  czy  mając  jakiś  większy  zapas  czasu,  J.  Sasin,  zamiast  zwiedzać 

centrum, nie wybrałby się autem z Katynia... do Witebska, by upewnić się, czy tam wszystko jest w 

porządku,  czy  tam  czasem  się  coś  nie  szykuje?  Czy  nie  stoi  tam  na  przykład  ruska  kolumna 

samochodowa? Czy takie rozwiązanie nie byłoby zupełnie racjonalne w takiej chwili? (Mógłby nie 

urządzać takiego wyjazdu tylko w jednym wypadku, gdyby od kogoś z pracowników kancelarii28, 

będących w podróży z Prezydentem, otrzymał telefon lub SMS-a, że jednak lecą np. do Moskwy, 

ewentualnie zawracają do Mińska (lub kierują się do Smoleńska)).

Jeśli obawiał się skandalu w Katyniu z krzesełkami czy nagłośnieniem, to przecież musiał zdawać 

sobie sprawę (jeśli  taką wiadomość przekazuje z Siewiernego M. Wierzchowski),  że oto właśnie 

zaczęła  się  ruska  rozgrywka  i  niewykluczone,  że  Ruscy  będą  się  starali  jakoś  utrudnić  przylot  

delegacji prezydenckiej albo też upokorzyć ją lądowaniem w miejscu, w którym nie czeka na nią 

żaden  polski  urzędnik  czy  to  z  ambasady,  czy  z  kancelarii  Prezydenta.  Sasin  wie  z  relacji  

Wierzchowskiego,  że  wysłano ludzi  by  zabezpieczyć  dyplomatycznie  powitanie  na  lotniskach  w 

Moskwie i w Mińsku, kilka osób czeka też jakby co na Siewiernym - zaś na witebskim lotnisku,  

które wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem, nie ma z Polski nikogo. Co więc może się 

28  Pseudoraport Millera podaje na s. 92: „Spośród znalezionych na miejscu wypadku telefonów komórkowych co najmniej 18 było 
aktywnych  (zalogowanych  do  sieci).  Jeden  należał  do  członka  personelu  pokładowego,  dwa  do  pracowników  Kancelarii  
Prezydenta  RP,  trzy  do  generałów  w  tym Dowódcy  Sił  Powietrznych,  a  jeden  do  Małżonki  Prezydenta  RP.”  Może  podczas 
międzynarodowego  dochodzenia  poznamy  bliżej  dane  z  tychże  telefonów,  o  ile  do  tego  czasu  nie  zostaną  zniszczone  w  toku  
„śledztwa”.



dziać  dalej?  Prezydencki  minister  wsiada  do  auta  i  gna  do  Witebska,  i  widzi  tam  kolumnę 

samochodów, Ruscy go jednak nie wpuszczają na lotnisko, twierdząc, że samolot w końcu został  

przekierowany do Smoleńska, gdzie przeczeka mgłę nad Siewiernym29. Skołowany Sasin wraca do 

Katynia, nie wiedząc już nic, a dalszy ciąg znamy. 

            

(zastanawiające zdjęcie jako swoista zagwozdka; na ogonie tupolewa nie ma charakterystycznej plamy lakierniczej30)

Czy taki scenariusz „godziny smoleńskiej” Sasina jest niemożliwy? I czy zarazem nie wiązałby on 

potem  wstęgą  milczenia  „ocalonych  z  katastrofy”  prezydenckich  urzędników,  którzy  (choćby  z 

późniejszej prywatnej relacji Sasina) wiedzieliby, że „po drodze” do Smoleńska wydarzyło się coś, co 

zupełnie  kłóciło  się  z  „wersją  oficjalną  Zdarzenia”?  Czy  wiedza  o  tymże  właśnie  „dodatkowym 

punkcie”  przelotu  nie  byłaby  powodem  swoistego  „wyróżnienia”,  jakiego  zaznali  prezydenccy 

urzędnicy, trafiając na „listę ofiar” publikowaną w mediach (zanim sami ci urzędnicy ją w siedzibie 

gubernatora  Antufiewa,  „zweryfikują”)?  Czy właśnie  ta  wiedza  nie  spowodowałaby,  iż  Sasin  po 

prostu zamienił  się  w cień człowieka  zarówno w Katyniu,  jak  i  na Siewiernym i  jedyne,  czego 

pragnął, to powrócić bezpiecznie do Polski? Czy ta wiedza nie tłumaczyłaby też nadziei Sasina, że  

ktoś mógł ocaleć „po katastrofie”31 oraz tych przedziwnych słów, typu „szanowni państwo, niestety,  

29  Wariant  jeszcze  bardziej  mroczny  to  taki,  że  Sasin  widzi  stojącego tupolewa na  lotnisku w Witebsku,  a  Ruscy  nie  pozwalają 
prezydenckiemu ministrowi wjechać na lotnisko, tylko zawracają go do Smoleńska, twierdząc, że to tylko międzylądowanie, a więc 
nikt z delegacji nie będzie wysiadał.

30  Tezę, że z Okęcia zarówno 10-go, jak i 7-go  wyleciały dwa tupolewy postawiła jako pierwsza intheclouds.  Por. też dyskusję pod 
postem:  http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera oraz  zestaw  zdjęć  zrobiony  przez  154 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/tupolew-kwiecien-2010.html.

31  Por. jego sejmowe zeznania, jak choćby ten ich fragment: „cały czas też może irracjonalnie, mimo tego, co widziałem, mimo tego,  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/tupolew-kwiecien-2010.html
http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera


Pana Prezydenta nie ma... z nami” (zamiast „Prezydent nie żyje”, „Prezydent zginął w katastrofie 

lotniczej”),  wygłoszonych  przed  kamerami  telewizyjnymi  i  osobami  zebranymi  w  Lesie 

Katyńskim32? Czy wreszcie ta właśnie wiedza nie wyjaśniałaby nie tylko znalezienia się Sasina na 

liście pasażerów tupolewa, ale i wśród głównych bohaterów filmu „Syndrom katyński”? 

Nie  gdzie  indziej  wszak,  a  właśnie  w tym zakłamanym dokumencie,  stanowiącym majstersztyk 

manipulacji i dezinformacji, pojawia się także... kwestia Witebska. Co ciekawsze, nie ma słowa o 

tym, że było to 10-go Kwietnia lotnisko nieczynne. Przytoczę może to, co czyta lektor niedługo po,  

odwołującej się  do spreparowanych stenogramów CVR, „rekonstrukcji”  sytuacji  w momencie,  w 

którym  kapitan  stwierdza,  że  nie  da  się  wylądować  z  powodu  mgły  i  przekazuje  informację  o  

lotniskach zapasowych „Mińsk albo Witebsk”: 

„Dosłownie po kilku minutach dyrektor Kazana wypowie frazę, nad której sensem do tej pory  

zastanawiają się eksperci i dziennikarze („Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić”).  

Decyzja prezydenta mogła dotyczyć wyboru lotniska zapasowego33. Najbliższy był 

Witebsk –  tylko  110  km.  Samochodem niecała  godzina  drogi”  („Syndrom katyński”,  cz.  III, 

7'02'')34.

co powiedziałem minister Bochenek (o tym, że prawdopodobnie Prezydent nie żyje – przyp. F.Y.M.) jednak miałem jakąś taką 
podświadomą nadzieję, że być może ktoś jednak uratował się z tej katastrofy i stwierdziłem, że jakby ogłoszenie w  
tym momencie informacji o tym, że Prezydent zginął, nie jest właściwym działaniem, że w momencie, kiedy nie widziałem ciała  
Prezydenta,  no  to  jakby  nie  powinienem  na  pewno  takiej  informacji  publicznie  podawać  do  wiadomości ” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/woko-zeznan-sasina-2.html).  Czemu zatem, skoro,  jak sam twierdzi,  „nie 
widział ciała” i „miał jakąś taką podświadomą nadzieję”, nie ogłosił (nie tylko wtedy, lecz i do mediów, z którymi się tamtego ranka  
kontaktował), że Prezydent Polski uważany jest za zaginionego wraz z innymi członkami polskiej delegacji, jak też,  
że za takiego będzie przez polskie władze uważany do czasu odnalezienia Jego ciała i stwierdzenia zgonu przez 
polskiego  lekarza  sądowego?  Taka  zresztą  informacja  powinna  być  podawana  od  pierwszych  chwil  w  polskich  środkach 
przekazu: osoby będące uczestnikami lotów specjalnych do Smoleńska uważane są za zaginione (!). Przypomnę, że w tej właśnie  
sprawie,  tj.  zupełnie  nieuzasadnionego  stwierdzenia  śmierci  polskiego  Prezydenta,  pisała  do  polskiej  prokuratury  J.  Mieszko-
Wiórkiewicz  (http://www.niemcy.salon24.pl/340969,a-seremet-prok-generalny-czy-j-sasin-zlamal-kodeks-karny;  por.  też 
http://niemcy.salon24.pl/366502,sasin-swieta-krowa-iii-rp-korespondencja-z-prokuratura).  Cała  ta  sprawa  (ogłoszenia  śmierci 
polskiego Prezydenta na długo przed znalezieniem Jego ciała i urzędowym stwierdzeniem zgonu) jest niezwykle poważna i wymaga  
osobnego śledztwa. Tu ją tylko sygnalizuję.
Jako zaskakującą może wiadomość (a propos nadziei dot. przeżycia członków delegacji) dorzucę tę, podaną przez P. Bugajskiego i J.  
Kubraka w ich książce (s. 143) – wg nich o godz. 11.35 pol. czasu: „Urzędnicy Kancelarii Prezydenta piszą na stronie internetowej:  
„Głęboko wierzymy, że nie są prawdziwe nieoficjalne informacje o tym, że nikt z obecnych na pokładzie nie przeżył”.  Nie jest 
niestety wyjaśnione, czy byli to urzędnicy znajdujący się w Warszawie, czy też w Smoleńsku.

32  Na tym nie koniec osobliwości słynnej wypowiedzi Sasina, który przecież dodaje wtedy (co przecież nie jest prawdą w świetle choćby  
tego, co sam zeznawał przed Zespołem):  „w tej chwili trwa akcja ratunkowa...  ale wszystko wskazuje, że...  ta katastrofa  
miała... tragiczny przebieg i tragiczne skutki...” 

33  Por.  ruską  dezę  dot.  „tajnej  instrukcji”,  wg  której  tylko  „główny  pasażer”  może  zdecydować  o  locie  na  zapasowe  lotnisko: 
http://wyborcza.pl/1,105743,9018870,Nowa__tajna_instrukcja__czy_HEAD__Kto_naprawde__sterowal_.html.  W  ten  sposób 
jednak,  tj.  dementując  ruską dezę,  upubliczniono jeden z  najistotniejszych przepisów Instrukcji  HEAD mówiący,  że  „wszystkie 
osoby  obecne  na  pokładzie  statku  powietrznego  są  obowiązane  wypełniać  polecenia  dowódcy,  niezależnie  od  ich  stopnia  
wojskowego oraz statusu.”  I jak dodawała  „Czerska Prawda”:  „W razie niebezpieczeństwa może im nawet wydawać polecenia.
W innym miejscu czytamy, że to "dowódca statku powietrznego ponosi  odpowiedzialność za wykonanie zadania,  a także za  
bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy". Wreszcie w instrukcji czytamy, że  
obowiązkiem dowódcy jest m.in. "ustalić warianty działania w razie nagłego pogorszenia się pogody na trasie lotu i w rejonie  
miejsca lądowania".”  
Por.  też:  „Piloci  samolotu  prezydenckiego  TU-154,  który  uległ  katastrofie  pod  Smoleńskiem,  podejmując  decyzję  odnośnie  
rezygnacji z lądowania na zapasowym lotnisku, ewentualnie, kierowali się instrukcją administracji prezydenckiej, - donosi w  
piątek gazeta „Komsomolskaja prawda”. „Jeden z polskich dziennikarzy – nie podajemy jego nazwiska ze zrozumiałych powodów  
– powiedział, że w specjalnym pułku lotnictwa, zapewniającym obsługiwanie VIP pasażerów, niedługo przed katastrofą lotniczą  
pojawiła się poufna instrukcja służbowa, która głosiła, że samolot może udać się na zapasowe lotnisko jedynie ze zgodą głównego  
pasażera.  Skąd  wziął  się  ten  dokument,  też  jest  zrozumiałe  –  stało  się  to  po  tym,  jak  dowódca  samolotu  odmówił  
podporządkowania się rozkazowi prezydenta Polski,  który zarządził  lądowanie samolotu w Tbilisi  podczas wojny gruzińsko-
południowoosetyjskiej.  Jak  powiedział  dziennikarz,  zaakceptowanie  takiego  dokumentu  zainicjowała  kancelaria  prezydenta  
Polski” (http://polish.ruvr.ru/2011/01/28/41723163.html).

34  Na marginesie warto w tym kontekście zacytować fragment raportu komisji  Burdenki 2:  „Po uzyskaniu informacji  o starcie z  
lotniska  w  Warszawie  rejsu  PLF  101,  kierownik  lotów,  śledząc  postępujące  pogarszanie  się  warunków  meteorologicznych,  

http://polish.ruvr.ru/2011/01/28/41723163.html
http://wyborcza.pl/1,105743,9018870,Nowa__tajna_instrukcja__czy_HEAD__Kto_naprawde__sterowal_.html
http://niemcy.salon24.pl/366502,sasin-swieta-krowa-iii-rp-korespondencja-z-prokuratura
http://www.niemcy.salon24.pl/340969,a-seremet-prok-generalny-czy-j-sasin-zlamal-kodeks-karny
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/woko-zeznan-sasina-2.html


Temu  tekstowi  towarzyszy  migawka  pokazująca  jakąś  szosę  (czemu  nie  lotnisko?),  zrobiona 

najpewniej z pokładu helikoptera. I  kto się pojawia zaraz po tym? Właśnie Sasin mówiący:  „W 

Witebsku nie było tych samochodów. Y...  i to też jest element dyskusji w tej chwili u nas w  

kraju,  dlaczego  tak  się  zdarzyło,  dlaczego  te  lotniska  były  wpisane  tylko  na  papierze,  a  tak  

naprawdę  nie  było  rzeczywistej  alternatywy,  bo...  (tu  kończy  frazę  Sasina  lektor:  polskiego 

prezydenta nie spodziewano się ani w Witebsku, ani w Mińsku)”. Oczywiście to może być ta jedna 

z  wielu  wypowiedzi  głównego  „akustyka”,  sformułowana  na  zasadzie:  „znowu  ktoś  czegoś  nie 

dopilnował, ale na pewno nie ja”. A jeśli to opowieść... naocznego świadka35? Wbrew przecież temu, 

co  twierdzi  wyżej  Sasin,  żadnej  dyskusji  o  Witebsku  „w  kraju”  nie  było,  wszak  do  znudzenia 

powtarzano, iż najbliższe z zaplanowanych jako zapasowe, lotnisko, było po prostu nieczynne36. To 

postawił  zadanie  kontrolerowi  lotniczemu  telefonicznie  uzgodnić  z  Strefowym  Centrum  Zarządzania  Ruchem  Lotniczym  i  
dyżurnym  operacyjnym  stanowiska  dowodzenia  lotnictwa  transportowego  możliwość  skierowania  samolotu  na  lotnisko  
zapasowe. Równocześnie ta informacja o braku warunków meteorologicznych do lądowania statku powietrznego na lotnisku  
została przekazana na pokład samolotu tranzytowego w celu przekazania jej na pokład polskiego samolotu PLF 101 i do słu żb 
Zarządzania  Ruchem  Lotniczym.  Podczas  lotu  samolotu  Tu-154M  PLF  101  w  przestrzeni  powietrznej  Republiki  Białoruś,  
kierownik  lotów  strefy  Zarządzania  Ruchem  Lotniczym  przekazał  tę  informację  załodze.  Jednakże  załoga  nie  okazała  
zaniepokojenia i nie zażądała zaleceń odnośnie wykorzystania lotnisk zapasowych” (s. 128).
Co do tych lotnisk, to ów „raport” dodaje na s. 152-153: „Zgodnie ze zmienionym planem lotu, wylot z Warszawy do Smoleńska był 
planowany na 9.00 (pierwotnie 08.30). Lotniskami zapasowymi były Mińsk-2 (UMMS) i Witebsk (UMII). Należy zauważyć, że 
na  dzień  zdarzenia  lotnisko  Witebsk  pracowało  tylko  od poniedziałku  do piątku (wyłączając  także  święta  państwowe i  dni  
świąteczne w Republice Białoruś) w dzień (od 10.30 do 17.30). W tej sprawie był wydany NOTAM A1643 z terminem aktualności  
od 23 marca do 30 października 2010 roku. Tak więc, w sobotę 10 kwietnia lotnisko Witebsk nie funkcjonowało, wykorzystywać 
go jako lotnisko zapasowe załoga nie mogła. Jest oczywistym,  że przy przygotowaniu do wylotu danej informacji  załoga nie  
posiadała.  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.  
Poza tym, organy i  służby,  organizujące i  zabezpieczające loty pasażerów VIP,  nigdy nie  dawały zaleceń  dowództwu pułku 
specjalnego co do wyboru lotnisk zapasowych. W toku przygotowania przedlotowego, o 08:10, nawigator załogi otrzymał za  
pokwitowaniem dokumentację  meteorologiczną, która zawierała blankiet z prognozami wg kodu TAF i faktyczną  pogodę  wg 
kodu METAR lotniska wylotu - Warszawy, lotnisk zapasowych (Witebsk, Mińsk) a także lotniska Szeremietiewo.  Prognozy i  
faktycznej pogody dla lotniska lądowania Smoleńsk „Północny” w otrzymanej przez załogę  dokumentacji meteorologicznej nie  
było.  Prognoza dla lotniska Witebsk była przeterminowana.”  Do tej kwestii  powrócę w rozdziale  W wielowymiarowej ruskiej  
zonie,  ale już teraz można powiedzieć, że Ruscy łżą, ani bowiem mińska, ani moskiewska kontrola obszaru nie informują załogi 
tupolewa,  iż  nie  będzie  mogła  wylądować  w  Witebsku  (por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/minsk-
kieruje.html),  a  poza  tym w samym raporcie  komisji  Burdenki  2  jest  cytowana wypowiedź  jednego z  szympansów:  „wykonuje 
kontrolne  podejście,  decyzja  dowódcy,  wykonuje  kontrolne  podejście  do  wysokości  podjęcia  decyzji  100  m,  odejście,  niech 
zamówią gotowość Mińska i Witebska jako zapasowych” (s. 164). Po co polska załoga miałaby „zamawiać gotowość” nieczynnego 
lotniska?

35  W styczniowym wywiadzie dla TV Ostrołęka (dostępnym na YT www.youtube.com/watch?v=Y7hmi8aGa6m) Sasin popełnia taką, 
chciałoby się rzec, freudowską pomyłkę, mówiąc, że pierwsze wieści o katastrofie dostał, będąc... na lotnisku (5'50''):  „Pierwsza 
informacja była taka, że (...) zdarzył się jakiś wypadek w samolocie, to był taki  pierwszy przekaz, który ja dostałem od 
pracownika  protokołu  dyplomatycznego,  który  był  razem  ze  mną  na  lotnisku i  łączył  się  telefonicznie  z  
pracownikami ambasady, którzy byli  na lotnisku. Następnie dowiedziałem się,  że samolot miał problemy z lądowaniem i że  
prawdopodobnie doszło do jakiegoś wypadku przy lądowaniu (...) Domyślaliśmy się, że być może samolot zjechał z pasa albo nie  
zatrzymał się przy końcu pasa startowego, że doszło do jakiegoś wypadku. To brzmiało oczywiście bardzo groźnie, ale wtedy nie  
myślałem, że rozmiary tej katastrofy mogą być tak tragiczne, że zastanawiałem się raczej nad tym, czy (...) tak modliłem się w  
duszy, żeby nikomu nic się nie stało, ale dopuszczałem tą myśl, że być może ktoś został ranny, że być może nawet ktoś w tym  
wypadku mógł zginąć. (...) Wtedy ta pierwsza myśl nie była taka, że mogli wszyscy zginąć, którzy byli na pokładzie samolotu.  
Dopiero, kiedy dotarłem na lotnisko (...) i zobaczyłem szczątki samolotu, no to wtedy zdałem sobie sprawę, jaka to jest katastrofa i  
zdałęm sobie sprawę, że prawdopodobnie wszyscy zginęłi”.  
W  ten  sposób  jednak  wchodzimy  w  obszar  różnych  wersji  wydarzeń  podawanych  właśnie  przez  głównego  „akustyka”,  które  
zestawiałem  wyjątkowo  złośliwie  w  poście  http://freeyourmind.salon24.pl/315681,zelig-ii-lub-syndrom-smolenski.  Prezydencki 
minister bowiem przejawia dla mnie zgoła niezrozumiałą skłonność do mówienia różnych rzeczy w zależności od środowiska, w 
którym  się  wypowiada  –  proszę  porównać  choćby  jego  niegdysiejszy  wywiad  dla  M.  Olejnik 
(http://www.tvn24.pl/12501,11,kropka_nad_i.html zwłaszcza, co Sasin mówi o możliwości zamachu i o wzruszeniu Putina) z jego  
występem wraz z Wierzchowskim i Kwiatkowskim pod namiotem Solidarnych 2010.  

36  Sasin w książce M. Dłużewskiej i J. Lichockiej powiada z irytacją:  „Potem okazało się, że faktycznie nie przygotowano żadnych  
wariantów alternatywnych. Jeśli samolot z prezydentem nie lądowałby tam, w Smoleńsku, to właściwie nie bardzo wiadomo,  
gdzie  miałby  lądować.  Trudno  wyobrazić  sobie,  że  samolot  ląduje  gdzieś  w  Witebsku  czy  na  jakimś  innym  
lotnisku, gdzie nie ma żadnego przedstawiciela jakichkolwiek polskich instytucji, a prezydent jest skazany na wiele  
godzin siedzenia i czekania, aż ktokolwiek się nim zajmie. Nikt takiej ewentualności nie zaplanował. Z tego, co wiem, ze strony  
państwa polskiego nic nie zostało przygotowane na taką możliwość.  Co więcej,  jako zapasowe wyznaczono lotnisko w 
Witebsku, które było tego dnia nieczynne!” (s. 34-35). 
Zauważmy, że we wszystkich swoich relacjach (a jest ich dość sporo) – chyba że jakąś przeoczyłem – Sasin konsekwentnie mówi o 
„lądowaniu na zapasowym lotnisku”, nie zaś np. o międzylądowaniu. Nie mówi też o przeczekiwaniu (przez samolot w powietrzu) 
mgły.  Tymczasem i międzylądowanie, i przeczekiwanie były najprostszymi do zastosowania i najbezpieczniejszymi manewrami w 
przypadku chwilowego (wcale nie prognozowanego, dodajmy), poważnego zamglenia na Siewiernym. 

http://www.tvn24.pl/12501,11,kropka_nad_i.html
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zaś, że akurat Sasina „trzymano na liście poległych” tak długo (tj. mimo wszelkich „weryfikacji”), że 

aż  (przynajmniej  w  świecie  kreowanym  przez  „Syndrom katyński”37)  gazety  nekrologi  mu 

przyszykowały, mimo że przecież pokazywano go w telewizji w godzinach przedpołudniowych jak 

oznajmia w Lesie Katyńskim, że doszło do tragedii - musiało mieć głębszy sens niż tylko „prosta 

oszybka”, że się posłużę słowami klasyka P. Grasia38.    

Rysowany wyżej przez Sasina scenariusz, w którym delegacja leci na zapasowe lotnisko i nikt jej nie oczekuje,  „a prezydent jest  
skazany na wiele godzin siedzenia i czekania, aż ktokolwiek się nim zajmie”, jest absurdalny i sprzeczny z tym, co zeznawali w 
prokuraturze D. Górczyński, G. Kwaśniewski i in., mówiący właśnie o rezerwowaniu lotnisk w Moskwie i Mińsku. Po pierwsze, takiej 
rezerwacji dokonuje się zwykle ze sporym wyprzedzeniem (por. dokumentację w „Białej Księdze”), a więc gdy samolot jest jeszcze w 
powietrzu, nie zaś w chwili, gdy zaczyna się podejście do lądowania. Po drugie, jeśli Sasin był w Mińsku 8-go kwietnia, to o czymże 
innym mógł rozmawiać z H. Litwinem, jak nie o zarezerwowaniu zapasowych lotnisk białoruskich na 10-go (co przecież musiałoby 
się wiązać ze sprawdzeniem, czy oba w sobotę 10-04 będą normalnie działać)? Po trzecie, od czego właśnie są będący na lądzie  
urzędnicy, jak nie od zapewnienia na czas delegacji powitalnej na takim a nie innym lotnisku zapasowym?  
Zagadką  natomiast  pozostaje  to  (jak  już  kiedyś  sygnalizowałem  http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie),  że 
oczekujący na Siewiernym, gdy uzyskują od Rusków informacje, że delegacja poleci do Moskwy, a właściwie do Mińska (wersja D. 
Górczyńskiego: „Byłem na 100 procent przekonany, że samolot nie będzie lądował w Smoleńsku. Mgła była bardzo gęsta, nic nie  
było widać ”) lub Briańska (wersja gen. G. Wiśniewskiego, poniżej) – nie rozjeżdżają się ze smoleńskiego wojskowego lotniska,  
tylko... czekają dalej. 
„Rankiem 10 kwietnia, przed lądowaniem polskiego tupolewa na Siewiernym, pracownicy Ambasady RP w Moskwie otrzymali  
informację, że ze względu na niekorzystne warunki pogodowe samolot zostanie skierowany na lotnisko zapasowe. Alternatywą  
miały  być:  Briańsk  lub  podmoskiewskie  Wnukowo  -  ustalił  "Nasz  Dziennik".  Informację  taką  przekazał  polskim  
prokuratorom attaché obrony ambasady gen. Grzegorz Wiśniewski. Wiśniewski, który oczekiwał w Smoleńsku na prezydencką  
delegację, nawet nie wysiadł z busa, którym przyjechał. Był przekonany o przekierowaniu maszyny. Mówił mu o tym Grzegorz  
Cyganowski,  drugi  sekretarz  ambasady  RP  w  Moskwie.”  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?
typ=po&dat=20110331&id=po01.txt)
Jeśli bowiem ktoś jest „na sto procent przekonany, że samolot nie będzie lądował” lub też „przekonany o przekierowaniu maszyny”,  
że nawet nie wysiada z busa, którym przyjechał na lotnisko – no to jaki jest sens dalszego czekania, skoro wiadomo, że samolot nie 
będzie lądował w danym miejscu? 
Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/291140,briansk-i-okolice. W „Rz” z 15 kwietnia 2010 (s. A 11) znajduje się taka informacja: 
„Jaki-40 to – zdaniem ekspertów – bardzo wysłużone maszyny (...). Obecnie kursują na trasie Warszawa-Briańsk (zapasowe  
lotnisko dla Smoleńska). Wczoraj jeden przewiózł rzeczy należące do ofiar sobotniej katastrofy”.  

37  Mnie osobiście nie udało się znaleźć żadnej „warszawskiej gazety” z nekrologiem Sasina (nie ma go w nadzwyczajnym wydaniu  
„Czerskiej Prawdy” lub  „Polski The Times”  (tu zaś z rozpędu fot. J. Bahra wśród zdjęć ofiar na s. 7), ani wieczornym  „Faktu”), 
natomiast  w  filmie  takie  zdjęcie  z  czarną  wstęgą  jest,  poprzedzone  następującym  komentarzem:  „10  kwietnia,  kiedy  z  
prezydenckiego  samolotu  zaczęto  dopiero  wydobywać  ciała,  warszawskie  gazety  już  publikowały  nazwiska  ofiar.  Na  liście  
pasażerów Tu-154 znajdowało  się  nazwisko szefa  kancelarii  Prezydenta  Jacka Sasina.  Ogłoszono,  że  zginął,  żonie  składano  
kondolencje. Gazety przygotowały żałobny portret” (cz. I, 5'01''). 
Ciekawe, prawda? Zważywszy na fakt, że Sasin już o godz. 9.05 pol. czasu rozmawiać miał z żoną i informować ją, że nic mu się nie  
stało (pomijam fakt, że przekazywał informacje wielu dziennikarzom, choćby w Katyniu). Później zaś w „Syndromie katyńskim” jest 
ta tajemnicza opowieść Sasina: „kiedy wynosili ciała ofiar, dzwoniły, cały czas dzwoniły komórki, które te osoby miały przy sobie.  
Tak naprawdę wszyscy  dzwonili,  chcieli  się  dowiedzieć,  co się  stało,  czy...  czy tym osobom, które leciały  nie  stała  się  jakaś  
krzywda, no informacji jeszcze tutaj...” (połączona z podrasowanym dźwiękami komórek fragmentem moonfilmu) oraz o tym, że do 
Sasina (gdy stał przy wraku) dzwoniono sądząc, że zginął: „kiedy byłem przy szczątkach samolotu, stałem, (...) zacząłem dostawać  
pierwsze telefony, z których wynikało, że osoby, które do mnie dzwonią, (...) są przekonane, że jestem w samolocie i...” . Czy Sasin 
relacjonuje  tu  przeczytaną  w  jakiejś  gazecie  lub  zasłyszaną  relację  „strażaka  Muramszczikowa”?  Czy  mówi  o  jakimś  swoim 
spostrzeżeniu? 
Opowieść ta jest zdumiewająca w kontekście zeznań Sasina przed Zespołem, w których nie tylko nic nie wspomina o „dzwoniących  
komórkach”,  ale  też twierdzi,  że gdy przybył  z  borowcami (koło godz.  9.30 pol.  czasu),  to Ruscy przez godzinę jego pobytu na  
Siewiernym nie wykonywali żadnych działań ani w stosunku do wraku, ani do ciał leżących na pobojowisku. Gdy zaś „ewakuację ciał” 
rozpoczęto, to Sasin miał już siedzieć w „areszcie” w jaku-40.

38  Słowa Grasia zostały uwiecznione muzycznie tu www.youtube.com/watch?v=jf7IooYkI-o   
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II. wysyp leśnych dziadków

- Ogon tylko widziałem. Czułem, że coś się stanie i takie maleńskie, jakby od komety, takie coś i dosłownie za sekundę plaśnięcie.  
Coś ciężko upadło. I potem nie było wybuchu, tzn. ani płomienia, ani nic, tylko takie plaśnięcie. Tylko plaśnięcie takie było. 
- Ale, co pan widział: samolot czy tylko część samolotu, czy ogon? 
- Ogon samolotu.39

„Dlaczego nie możemy być znowu jednym państwem? Może politycy byli źli, ale między nami były takie dobre kontakty, słuchaliśmy  
Edyty Geppert, oglądaliśmy "Czterech pancernych i psa", stosunki były wspaniałe”

A. Koronczik

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110421&typ=po&id=po02.txt40)

Wszyscy siedzą i się boją.

W. Iwanow-Safonienko ( „10.04.10”; 40'20'')

Kiedy 12 stycznia 201141 komisja Burdenki 2 ostatecznie zakończyła swoje „badawcze prace” z tak 

wielkim hukiem, że aż doleciał on z Moskwy do włoskich Dolomitów42 i ogłosiła na koniec ustami A. 

Morozowa, tak pół żartem, pół serio, że „prezydencki tupolew” i tak by się rozwalił, nawet, gdyby się 

nie  zderzył  z  brzozą  (http://freeyourmind.salon24.pl/268985,pseudoraport-proba-

podsumowania)43,  w  wieży  kontroli  lotów  mogły  siedzieć  szympansy44,  a  szef  polskich  Sił 

39  „10.04.10” od 5'45''.
40 W tymże tekście  także o  projekcie  pomnika „katastrofy  smoleńskiej”  -  autorstwa...  Koronczika:  „Były pilot  prezentuje  się  nam 

jednak  nie  tylko  jako  ekspert  od  samolotów.  Ma  także  własny  pomysł  na  upamiętnienie  katastrofy  w  miejscu  tragedii.  
Przedstawia  nam  swoją  autorską  propozycję  urządzenia  tego  miejsca.  Podobno  cała  koncepcja  powstała  natychmiast  po  
zdarzeniu i już 11 kwietnia był gotowy projekt wraz z trójwymiarową komputerową prezentacją. Projekt składa się z pochylonego  
w dół i w lewo (tak jak samolot) krzyża i poziomej polskiej flagi.
Wokół krzyża i flagi są pomosty zawieszone na 70 palach. Ta liczba odwołuje się do 70. rocznicy Katynia. Platformy pozwalające  
poruszać  się  po  miejscu  upamiętnienia,  jednocześnie  nie  depcząc  ziemi,  to  rozwiązanie  przyjęte  także  w  rosyjskiej  części  
cmentarza katyńskiego. - Ja uważam, że nie należy tej ziemi tutaj zamykać, przykrywać ani betonem, ani asfaltem, ani ziemią  
zasypywać tego miejsca. Kiedy stajemy nad grobem bliskiej osoby, to jakby patrzymy im w twarz, przecież nie odwracamy się  
plecami. A jeśli my postawimy pomnik nie na miejscu upadku, ale gdzieś z boku, gdzie teraz mają być uroczystości, tam gdzie stoi  
dach,  to  będziemy  do  tego  miejsca  tyłem.  A  tam  na  pewno  kropelka  potu  została,  kropelka  krwi,  dusza...  -  wyjaśnia.
Cała koncepcja jest osobliwie uzasadniona. - Krzyż jest pochylony jak przy geście odpuszczenia grzechów. Tak jakby mówił:  
"Dzieci moje, śpijcie spokojnie, odpoczywajcie w pokoju, ja odpuszczam wam grzechy" - objaśnia projekt były lotnik. Oś pomnika  
ma być skierowana w stronę Polski, a dokładnie Warszawy, tam gdzie delegacja miała wrócić. Krzyż - przechylony w lewo, tak  
jak pochylił  się ten samolot.  -  Trzeba go wykonać z granitu,  czyli  najmocniejszego kamienia, nie jakiejś blachy, bo Polakom  
potrzebna jest mocna wiara w Boga, a nie jakiś metal samolotu, jakieś szczątki. Następnie wchodzi się po trzech stopniach, jak do  
ołtarza, na pamiątkę Trójcy Świętej. W środku jest biało-czerwona flaga, położona tak, jak przykrywa się trumny zasłużonych w  
Polsce. Ta flaga powinna być ze szkła, z kruchego materiału, żeby pokazać, że życie jest kruche - tłumaczy dalej Koronczik.
Obok  krzyża  mają  być  dwie  tablice.  Na  jednej  lista  ofiar,  a  na  drugiej...  słowa  wpisane  przez  prezydenta  Rosji  do  księgi  
kondolencyjnej w polskiej ambasadzie w Moskwie. To dość osobliwy pomysł, bo Dmitrij Miedwiediew napisał dość standardową  
formułkę: "Straszna tragedia - śmierć w katastrofie prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki  
Marii,  przywódców polskiego państwa, deputowanych, działaczy religijnych i społecznych - to strata dla narodu polskiego -  
strata niepowetowana. Pogrążamy się w smutku razem z wami. Dzielimy ból utraty".
Ostatni element koncepcji Koronczika to 96 dębów. - Dąb to mocne drzewo. Ma rosnąć na wieki. A jest u nas taka tradycja, że dąb  
wyrasta (sam albo posadzony) tylko tam, gdzie jest ktoś pochowany - mówi autor projektu.”

41  Bogiem a prawdą, to badania zakończono już w kwietniu 2010, co pozwoliło już w maju ogłosić „wstępny raport” komisji Burdenki 
2,  co  świadczyło  o  wyjątkowej  sprawności  intelektualnej  radzieckich  badaczy  (http://www.wprost.pl/ar/195613/Jutro-wstepny-
raport-Rosjan-w-sprawie-katastrofy/:  „Jak mówiła szefowa MAK, komitet wykluczył zamach terrorystyczny, awarię techniczną,  
pożar czy wybuch na pokładzie.  Według niej  załoga Tu-154 na czas otrzymywała informacje  meteorologiczne i  o  lotniskach  
zapasowych.”).

42  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/premier-tusk-przerywa-urlop-po-prezentacji-raportu-mak_167173.html.  Por.  też 
http://wyborcza.pl/1,107448,8935220,Konferencja_MAK_minuta_po_minucie.html  

43 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/268985,pseudoraport-proba-podsumowania#comment_3825682 

44  „Gdyby nie było ani jednego kontrolera na lotnisku w Smoleńsku, a zamiast tego siedział tam szympans i w języku, który jest  
niezrozumiały dla jakiegokolwiek człowieka, dla jakiejkolwiek narodowości, jakimś tam bełkotem podawał informacje - nawet ten  
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Powietrznych  był  pijany  w  kokpicie  tupolewa45 -  to  nawet  nad  Wisłą  wywołało  to  swoistą 

konsternację,  tak  jakby  Ruscy  przeczołgali  „polską  stronę”  o  wiele  dotkliwiej  niż  ta  sądziła,  że 

zostanie  przeczołgana46.  Na  niewiele  się  to  skonsternowanie,  rzecz  jasna,  zdało,  choć  jakieś 

intrygujące  kombinacje  alpejskie  się  wtedy  pojawiły,  choćby  w  postaci...  „kontrkonferencji” 

urządzonej  w przeciągu  tygodnia przez  „komisję  Millera”,  kiedy to  zaprezentowano legendarną 

wieżę szympansów w pełnej ruskiej  krasie i  po raz pierwszy mogliśmy ujrzeć klatki  „mgielnego 

sitcomu”,  czyli  „sfilmowanej  smoleńskiej  pogody”  przez  moonwalkera 

(http://www.tvn24.pl/12690,1689880,0,1,wieza-nie-informowala--ze-tu_-154-schodzi-z-

kursu,wiadomosc.html)47 wraz „podejściem iła”48. 

Generalnie jednak było już jasne, że Ruscy niczego wyjaśniać nie mają zamiaru, a sprawę tragedii, 

„badań”  i  „śledztwa”  wykorzystują  dodatkowo,  by  Polskę  na  arenie  międzynarodowej  totalnie 

upokorzyć,  przedstawiając polskiego Prezydenta jako osobę nieodpowiedzialną, polskich pilotów 

jako amatorów, zaś polskie siły powietrzne wraz z ich „pijanym dowódcą” jako pośmiewisko 49. Stąd 

absurd  w  jakimkolwiek  wypadku  nie  mógł  być  przyczyną  katastrofy  -  mówił  na  konferencji  Oleg  Smirnow” 
(http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/313897,Polska-komisja-strona-rosyjska-manipuluje-opinia-publiczna).  Jak  na  to 
zareagowali nadwiślańscy eksperci? „Według Macieja Laska takie porównania pokazują, jak marginalnie strona rosyjska traktuje  
rolę wieży na lotnisku w Smoleńsku.”

45  „Dowódca sił powietrznych RP gen. Andrzej Błasik miał we krwi 0,6 promila alkoholu - ujawniła szefowa MAK Tatiana Anodina.  
Gen. Błasik w ostatnich minutach lotu prezydenckiego tupolewa był obecny w kabinie pilotów. Tym samym - według MAK -  
wywierał psychiczną presję na pilotów, by mimo złych warunków pogodowych lądowali w Smoleńsku. (...) Jeśli gen. Błasik pił  
przed śmiercią alkohol, to jego ilość stwierdzona podczas sekcji zwłok odpowiada tej, jaką miał we krwi w chwili katastrofy. -  
Alkohol po śmierci nie rozkłada się - wyjaśnia dr Piotr Burda, krajowy konsultant ds. toksykologii klinicznej. 
Ile  trzeba wypić,  żeby mieć  0,6  promila alkoholu we krwi? Można przyjąć,  że  dorosły  mężczyzna (185 cm,  95 kg wagi)  po  
zjedzeniu śniadania musiałby wypić dwa duże piwa, albo setkę wódki. Dr Burda: - Każdy człowiek inaczej zachowuje się po  
spożyciu alkoholu. Jeden może normalnie funkcjonować mając nawet 2 promile. Jeżeli ktoś pije mało albo nie pije wcale, to 0,6  
promila może spowodować nieco osłabiony refleks, spowolnienie w przyjmowaniu bodźców. U innego człowieka może nie dziać  
się przy takiej ilości nic” http://wyborcza.pl/1,76842,8939773,0_6_promila_we_krwi_dowodcy.html 

46  http://wyborcza.pl/1,76842,8934124,Edmund_Klich__Raport_za_wczesnie_i_bez_konsultacji.html. Nagle też zaczęły wychodzić 
na jaw rozmaite ciekawostki, takie jak:  „15 kwietnia nie dopuszczono nas do obserwacji próbnego oblotu lotniska w Smoleńsku,  
którego celem było zbadanie, jak działają zainstalowane tam urządzenia nawigacyjne. Potem, właśnie od czerwca, Rosjanie mieli  
do nas pretensje o to, że opublikowaliśmy zapisy rozmów w kabinie prezydenckiego Tu-154. Uważali, że przez to złamaliśmy  
załącznik 13.  konwencji  chicagowskiej i już nie chcieli  przekazywać nam niektórych dokumentów” -  a przecież miała być taka 
znakomita bilateralna współpraca między bratnimi komisjami.
To  przeczołgiwanie,  o  którym wspomniałem,  było  od  samego  początku,  ale  przedstawiciele  „polskiej  strony”  chadzali  wtedy  z  
miedzianymi czołami, udając, że nic się nie dzieje. Gdy zaś 20.10.2010 (por. s. 2  „Uwag” http://naszdziennik.pl/zasoby/raport-
mak/comment_polsk2_opt.pdf) Ruscy przekazali Polsce „projekt końcowego projektu” komisji Burdenki 2, nad Wisłą zapanowały 
nastroje przedbiegunkowe i zaczęto opracowywać właśnie  „Uwagi”  do ruskiej bumagi,  stanowiące tak naprawdę spis pobożnych 
życzeń lub zwyczajną książkę skarg i zażaleń (klienta wobec usługodawcy). Polskim instytucjom – od początku stawiającym się w 
oficjalnym śledztwie – w roli petenta, a nie podmiotu prawnego prowadzącego jakieś poważne dochodzenie – pozostawało przekazać  
do publicznej wiadomości zbiorczą informację o stanie klęski żywiołowej, jaka dotknęła te wszystkie urzędy oraz środowiska, których  
podstawowym obowiązkiem było ujawnić prawdę o tragedii  z  10 Kwietnia.  Gdyby jednak tego było mało,  mgr inż.  J.  Miller po  
zakończeniu  z  kolei  prac  „komisji  Millera”  z  rozbrajającą  szczerością  typową  dla  neopeerelowskiego  urzędnika  państwowego,  
przyznał  (1-08-2011),  że  uwagi  zawarte  w  „Uwagach” są  wciąż  aktualne  (http://www.rp.pl/artykul/107684,695503.html).  Czy 
jednak widział w tym jakikolwiek problem? Jasne, że nie, skoro sprawa tragedii była arcyboleśnie prosta:  „Gdyby nie brzoza i ten 
przechył,  to mogliby przeżyć.  Samolot, jeśliby nie odszedł, to upadłby podwoziem na grząski teren. Pewnie nawet nie byłoby  
pożaru”. To tak jak Ruscy opowiadali, ze snującym się po smoleńskich pejzażach, A. Koronczikiem na czele, „gdyby jeszcze miał te  
parę metrów”, „gdyby ciut wcześniej podciągnął ten samolot”, „gdyby jar nie był taki głęboki” itd.  

47  Miesiąc później zaś odbędzie się słynne i szeroko komentowane w blogosferze posiedzenie Zespołu z udziałem moonwalkera S.  
Wiśniewskiego  http://www.polityczni.pl/smolensk,audio,51,5708.html,  które już  dość  szczegółowo,  sądzę,  przeanalizowaliśmy w 
Czerwonej stronie Księżyca. 

48  Mało kto zwrócił uwagę, że podczas tej „kontrkonferencji” pokazane jest tylko jedno „podejście iła-76”, a nie dwa, no ale to drobiazg,  
jakich wiele w oficjalnym „smoleńskim śledztwie”.  Na pewno zaś cennym spostrzeżeniem, jakie poczyniono podczas prezentacji  
dziwnych szpul z szympansiej wieży, było to dotyczące ponownego zezwolenia na lądowanie, jakie wydają szympansy załodze iła,  
mimo że tego iła prawie w ogóle nie widzą. Oczywiście nie widzą wedle oficjalnej narracji, ponieważ „komisja Millera” swój „zdobyty 
chałupniczą metodą” materiał z ruskimi dialogami zilustrowała „mgielnym sitcomem”, każąc nam patrzeć na wydarzenia na lotnisku 
Siewiernyj poniekąd przez szybę hotelowego okna moonwalkera. Tymczasem albo szympansy na wieży całkiem nieźle widziały iła-76 
i dlatego mu pozwalały na kolejne podejście, albo szympansy nie miały nic do gadania w kwestii podejść iła, bo jego załoga w ramach 
„operacji Smoleńsk” sprawdzała (przed inscenizacją katastrofy), co i jak „widzi” wieża.    

49  Na tym sprawy się nie zakończyły. Ministerstwo Prawdy dorzucało jeszcze drew do ognia:  „„Jest świadek, który słyszał, jak tuż  
przed wylotem prezydenckiego Tu-154 dowódca sił powietrznych gen. Andrzej Błasik zwymyślał kapitana samolotu Arkadiusza  
Protasiuka. Awanturę słyszał chorąży BOR. Ale nie powiedział o niej prokuratorowi”  - świadek, co wiedział,  a nie  powiedział 
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też zapewne narodziła się potrzeba „rozpoczęcia dochodzenia na nowo” i  dotarcia do świadków 

smoleńskich50,  która  zaowocowała  głośnym  dokumentem  wideo  „10.04.10”,  wyemitowanym  w 

kwietniu 2011. Jakimś jednak przedziwnym (jak na „pierwszy film śledczy o tragedii smoleńskiej”)  

trafem,  świadkowie  ci  w  sporej  mierze  okazali  się...  ci  sami,  co  podczas  pierwszego  wysypu 

tamtejszych leśnych dziadków. Pojawił się urastający już do rangi filmowej superstar W. Iwanow-

Safonienko51, nie mniej legendarny A. Koronczik, roześmiany I. Fomin, zadumany A. Berezin52 itp. 

(choć akurat słynny N. Bodin – ten co nie pofrunął spod pacernej brzozy za tupolewem, bo się  

(prokuratorowi). Na szczęście wiedział, komu można powiedzieć: „Rano 10 kwietnia 2010 r. chorąży był jednym z trzech oficerów z  
tzw.  zespołu  lotniskowego;  ich  zadaniem jest  kontrola  pirotechniczno-radiologiczna pasażerów wchodzących na pokład.  Nie  
podlegają jej tylko prezydent, premier i marszałkowie Sejmu i Senatu. - Słyszał, jak między Błasikiem a Protasiukiem wybuchła  
ogromna kłótnia - opisuje oficer BOR, który zna relację chorążego. - Chodziło o to, że Protasiuk nie chciał lecieć, bo nie miał  
informacji o sytuacji pogodowej nad lotniskiem w Smoleńsku, a wiedział o pogarszających się warunkach. Generał zwymyślał go  
w wulgarnych słowach. Kazał mu iść do kokpitu i sam meldował prezydentowi samolot gotowy do odlotu. [Chorąży] powiedział,  
że  wyglądało  to  tak,  jakby  ten  chłopak  [Protasiuk]  nie  chciał  lecieć,  jakby  coś  przeczuwał  -  dodaje  nasz  rozmówca.” 
(http://wyborcza.pl/1,75478,9169106,Awantura_przed_Smolenskiem_.html). Borowiec znający przeczucia dowódcy statku, to było 
coś. Przynajmniej na Czerskiej.

50  „Anita  Gargas  wraz  z  ekipą  spędziła  w  Smoleńsku  i  okolicach  kilka  tygodni.  Na  filmie  wielokrotnie  widać,  jak  namawia  
świadków do przedstawienia swoich relacji, niekiedy dziennikarka posługiwała się ukrytą kamerą, często zamykano jej drzwi  
przed nosem. Ten niemal półtoragodzinny dokument  powstał  po  ogłoszeniu  raportu MAK i  wiele  zawartych w nim tez  ma  
wymowę polemiczną wobec tego dokumentu. Film zawiera także niepublikowane dotąd zdjęcia z 10 kwietnia 2010 r. oraz kilku  
następnych dni. ”  
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/502189,pokazano_film_10_04_10_o_katastrofie_smolenskiej.html.  (Na 
początku  filmu  (1'13'')  pojawia  się  klatka  pokazująca  na  jednej  z  ruskich  elektronicznych  przydrożnych  tablic  datę  02.2011)).  
Naturalnie nie był to pierwszy śledczy materiał, bo przecież wiele było ważnych dla całego dochodzenia odcinków „Misji specjalnej” 
(do  czasu  jej  „zdjęcia  z  anteny”  TVP  po  emisji  wrześniowego  materiału  ze  zdjęciami  niszczenia  wraku),  emitowano  ponadto 
reportaże robione przez  ludzi  z  „Superwizjera”:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/igor.html, 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/kola.html.
Zachodziła tu jednak niezbyt  szczęśliwa symetria między dziennikarskimi śledztwami, analogiczna do tej,  jaka zachodzi między 
oficjalnym dochodzeniem „przyczyn katastrofy smoleńskiej”, a pracami Zespołu. Tak więc,  jeśli  „Superwizjer”  starał się „obalić” 
hipotezę z zamachem na Siewiernym, demistyfikując pewne kwestie i wzmacniając narrację moskiewską, tak „Misja specjalna” oraz 
„10.04.10” stawiały sobie za zadanie „obalić” hipotezę z wypadkiem na Siewiernym, a wzmocnić narrację zamachową. Obie te ścieżki 
zaczęły się w pewnym momencie zbiegać i wytworzyła się klasyczna opowieść typu „na dwoje babka wróżyła” lub też „istnieją dwie  
strony tego samego medalu”. Oba te podejścia grzeszyły bowiem głuchotą na argumenty krytyczne wobec tez stawianych w ramach 
danego dziennikarskiego śledztwa – oba też unikały analizowania problemu tego, co się działo na Okęciu i wielu innych zagadnień 
poruszanych przez  blogerów.  W rezultacie,  tak  jak oficjalne  i  Zespołowe dochodzenie,  zatrzymały  się  na  Siewiernym i  na  tych  
ustaleniach, które dostarczają więcej pytań niż odpowiedzi. 
Już zupełnie na marginesie dodając, zauważmy, że do tej pory nie pojawił się żaden reportaż pokazujący dokładnie samo lotnisko 
Siewiernyj  i  jego  okolice,  Jużnyj,  drogę(i)  z  Katynia  do  Smoleńska,  Witebsk  itd.  Nie  ma  też  nadal  żadnej  próby  filmowej 
rekonstrukcji tego, co się działo 10 Kwietnia na Okęciu. Pojawiły się kiedyś materiały „Superwizjera” dotyczące 36 splt, kiedy to jacyś 
piloci przez wypowiadali się do ukrytej kamery, a ich głosy były zniekształcone elektronicznie – nie dotyczyły one jednak wcale  
sytuacji na warszawskim lotnisku rankiem tragicznego dnia. 

51  Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/295513,spin-doctor oraz  http://freeyourmind.salon24.pl/233482,o-pozytkach-z-mechaniki-
samochodowej  

52 Ten ostatni przywoływany był choćby przez K. Galimskiego i P. Nisztora (s. 50): „O fatalnych warunkach pogodowych mówił też  
śledczym w dniu katastrofy 61-letni Aleksander Andrejewicz Berezin, który kilkanaście minut przed rozbiciem się prezydenckiego  
samolotu wychodził wraz z żoną na zakupy z domu położonego przy lotnisku Siewiernyj. „Kiedy wyszliśmy z domu, ja zwróciłem  
uwagę na to, iż mgła uległa dalszemu znacznemu zagęszczeniu. Wjechawszy na ulicę Kutuzowa miasta Smoleńska i udając się w  
kierunku pomnika czołgu zadziwiło mnie to, że w tym momencie na ulicy była nienaturalna mgła. W takiej sytuacji włączyłem  
krótkie światła samochodu. Widoczność w linii prostej według mnie wynosiła około pięćdziesięciu metrów”.
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złapał za koło swego samochodu53 – nie był zbyt rozmowny54). Byłbym niesprawiedliwy i przesadnie 

sarkastyczny, gdybym nie dodał, że pojawiły się też w „10.04.10” zupełnie nowe twarze:

-  Anatolij  jednak  sam  „katastrofy  prezydenckiego  tupolewa”  akurat  nie  widział,  ale  potrafił  ją 

zgrabnie  odtworzyć  rysując  przed  kamerą  palcem  na  śnieżnej  zaspie  (11'o7''),  dodając 

sentencjonalnie,  że  „po  prostu  nie  ma  cudów  (plus  mgła)”.  (Ludzie  specnazu  wiedzą  to  ze 

stuprocentową pewnością). 

Na pewno jednak zabrakło smoleńskich pracownic pogotowia i/lub innych uczestników „akcji na 

pobojowisku”, zabrakło „blacharzy” wspominanych przez S. Wiśniewskiego55, zabrakło też przede 

wszystkim wywiadów z... polskimi świadkami (a przecież jest ich niemało), takimi jak 1) pracownicy 

mediów: J.  Mróz (miał  być przetrzymywany w koszarach przez czekistów),  W. Bater  (pierwszy 

poinformowany „o nieszczęściu”), A. Daniluk-Jankowska (była w hotelu, gdy wrócił do niego P. 

Kraśko)56,  2)  urzędnicy  państwowi:  D.  Górczyński,  J.  Bahr,  T.  Stachelski,  G.  Cyganowski  i  in. 

będący na płycie lotniska Siewiernyj, 3) kierowcy Bahra i Sasina, 4) funkcjonariusze BOR biorący 

(od godz. ca. 9.20 pol. czasu) udział w akcji na pobojowisku, 5) załoga jaka-40, 6) inni żołnierze 36 

53  A  tu  taka  stylistyczna  koincydencja  (http://www.gazetapolska.pl/7712-tajemnica-przerabanego-skrzydla):  „Bezpośrednim 
świadkiem,  który  mógłby  potwierdzić,  że  smoleńska  brzoza  przerąbała  skrzydło  odrzutowca,  jest  Nikołaj  Bodin,  właściciel  
zapuszczonej działki obok feralnego drzewa, który przypadkowo był na miejscu. Pęd gazów wyrzucanych z silników tupolewa  
przewrócił Bodina na ziemię, a nie porwał go dalej tylko dlatego, że złapał się kurczowo koła swojego samochodu” (najwyraźniej 
T. Święchowicz czytuje blogi, choć może wprost tego w swych tekstach nie zaznacza).
Wracając jednak do Bodina, radziecki doc. S. Amielin, któremu sporo miejsca poświęciliśmy w rozdziale o szkole dendrologicznej,  
opowiada  taką  historię  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100729&typ=po&id=po01.txt):  „Rozmawiałem  z  
właścicielem działki rolnej, na której znajduje się brzoza. Właśnie o nią samolot złamał skrzydło. Ten człowiek odmówił podania  
imienia i nazwiska. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest emerytem i 10 kwietnia był na swojej działce letniskowej. Opowiadał mi, że  
tego dnia była tak silna mgła, iż źle widział nawet wierzchołek brzozy.  Nie dostrzegł też zbliżającego się samolotu,  
słyszał jedynie jego dźwięk. Powiedział, że samolot przeleciał bardzo nisko i że to działo się tak szybko, iż nie  
zdążył nawet zorientować się, o co chodzi. Strumień powietrza zwalił go z nóg i odrzucił na bok. Mężczyzna usłyszał tylko  
uderzenie o drzewo i widział, jak brzoza się połamała. Kiedy już zdołał się podnieść, pobiegł w stronę miejsca, gdzie roztrzaskał się  
samolot.  Myślał,  że może pasażerowie będą potrzebować pomocy. Ale od jego działki do miejsca upadku samolotu jest  dość  
daleko, bo ponad 500 m po prostej, a drogą jeszcze dalej. Dlatego znalazł się na miejscu jednocześnie ze strażakami, którzy go tam  
nie wpuścili. 
Ten człowiek powiedział  mi też,  że  na jego działce  znajdowały się  niewielkie  szczątki  skrzydła,  a ziemia była zalana jakimś  
płynem. Myślę, że pochodził on z układu hydraulicznego. Przy uderzeniu w brzozę nie tylko odłamała się część skrzydła, być może  
został uszkodzony układ hydrauliczny. Dodatkowo sterowanie częściowo lub całkowicie odmówiło posłuszeństwa i maszyna w  
sposób niekontrolowany zaczęła się obracać wokół własnej osi, ostatecznie upadając podwoziem do góry.” 
Pomijając te „aerodynamiczne” dodatki Amielina, to na uwagę zasługuje fakt, że ów świadek NIE widział samolotu, tylko go słyszał,  
lecz jakimś sposobem wiedział, co to za samolot przeleciał i się rozbił. To znaczy jednak, że – wbrew temu, co wirtuoz dendrologii  
opowiada – leśny dziadek zorientował się, o co chodzi. Może nawet jakiś funkcjonariusz pomógł się zorientować już tak na dobre.

54  Parę słów dało się wyciągnąć na ulicy od jednego z szympansów, czyli A. Murawiowa, ale generalnie zasłaniał się on raportem  
komisji Burdenki 2. (1h07'54'') „Co to jest „Logika” w Mokswie?” „Nie wiem, dowiedzcie się. (...) Prawda została napisana.” 

55  Tym razem dodającego (od 5'37''): „nie wiadomo dlaczego zdjąłem tą kamerę z tego okna, wyłączyłem”.
56  Wymieniam zaledwie kilka nazwisk, choć listę można byłoby wydłużyć o wszystkich pracowników mediów, którzy byli w Smoleńsku  

i Katyniu w czasie od 7 do 11 kwietnia 2010 – bezwzględnie zaś wszystkich pasażerów „dziennikarskiego jaka-40” z 10-go Kwietnia.
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splt, 7) pracownicy COP, i wreszcie: 8) pracownicy Okęcia57 - a więc w filmie A. Gargas ponownie 

zanurzyliśmy  się,  niestety,  w  ruskiej  narracji,  osadzonej  między  prywatnymi  mieszkaniami 

świadków  a  zimowymi  pejzażami  Smoleńska  uzupełnianymi  o  zrekonstruowane  z  jakimiś 

(dodającymi  niepotrzebnej  dramaturgii58)  przesterami  i  odczytywane  przez  polskich  lektorów 

dialogi szympansów. W tym kontekście zaś, jakby z zupełnie innego świata, pojawiały się piękne, 

mądre i niezwykle przenikliwe wypowiedzi p. J. Kaczyńskiej59, kontrastujące z ruskimi łgarstwami. 

Może kiedyś dojdzie do uwzględnienia polskich świadków, np. przy następnej śledczej i filmowej 

okazji? Zobaczymy60.  

(komedia odegrana przez Koronczika i ruskich milicjantów)

Wracając tedy do filmu - jaki wyłaniał się  obraz z tych nowych leśnych opowieści zawartych w 

57  Do tej pory nie ukazał się żaden obszerny filmowy materiał o tym, jak pracowało warszawskie lotnisko 10 Kwietnia, jakie odbywały  
się loty, kto miał dyżury, kto pomagał przy obsłudze delegacji prezydenckiej etc. 

58  Pragnę podkreślić, że nie ma absolutnie żadnej, ale to żadnej pewności, że dialogi te są autentyczne. Nie chodzi wyłącznie o to, iż 
zaczęto je zgrywać dopiero 17 kwietnia 2010 (szmat czasu, jeśliby się chciało sfałszować zapisy na dziwnych szpulach, a daję sobie  
obie ręce uciąć, że te szpule nie poddawano żadnej analizie kryminalistycznej). W samym raporcie komisji Burdenki 2 (na s. 82)  
otwarcie jest napisane (wspomianłem o tym w poście http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag), co proszę naprawdę 
uważnie przeczytać: „Wraz z specjalistami lotniczymi Rzeczpospolitej Polskiej skopiowano informację ze szpuli nr 9 - ścieżki 1, 4, 5,  
8,  a  ze  szpuli  nr  5-  ścieżki  4,  7.  Podczas  odsłuchiwania  skopiowanej  informacji  stwierdzono,  że  na  ścieżce  nr  7  (łączność  
głośnomówiąca Kierownik lotów - meteo) szpuli nr 5 brak jest informacji o rozmowach w relacji kierownik lotów – meteo 10. 04.  
2010  roku,  a  jest  stary  zapis  z  października  –  listopada  2009  roku,  co  świadczy  o  niesprawności  bloków  głowic  
kasujących i zapisujących danej ścieżki.” 
Jeśli takie niezwykłe kwiatki odnotowuje nawet tak zakłamany dokument jak oficjalna ruska bumaga, to jak mogło być naprawdę z 
tymi  „starymi”  i  „nowymi”  zapisami?  Tworzenie  więc  spektaklu,  w  którym  rekonstruuje  się  (z  pomocą  lektorów  i  efektów 
dźwiękowych) głosy z wieży szympansów, jeśli nie wiemy, czy nie jest w ten sposób rekonstruowany inne słuchowisko, jest stanowczo 
przedwczesne i przypomina te „rekonstrukcje” rozmów w kokpicie tupolewa, które „bazowały” na pierwszych oficjalnych „odczytach”  
czarnych skrzynek. 

59 „Zginęli ludzie, którzy byli jak gdyby na czele tego państwa i państwo się o nich nie upomina. I to jest... to znaczy, że tego państwa  
właściwie nie ma, to znaczy nie ma rządu, bo ten rząd... Jaki jest?”  (22'16'').  „Jestem zupełnie pewna, że na pewno jest coś w  
rodzaju, możemy to nazwać spiskiem, żeby ta prawda nie wyszła, nawet jeżeli tej prawdy nie znają. Tak, załóżmy, że oni nie  
znają, załóżmy, takie założenie zróbmy. Wydaje mi się, że oni się bardzo boją poznania tej prawdy – albo ją znają i też  
się boją  (30'04'').

60  Na  pewno  cenną  zawartością  „10.04.10”  były  materiały  moonwalkera  S.  Wiśniewskiego  zamieszczone  po  raz  pierwszy  bez 
„czerwonych napisów” i bez zagadywania, i z wysoką jakością obrazu – co z tego, jeśli nie zostały zaprezentowane w całości i bez  
montażowych cięć. Nieoficjalnie (mailował do mnie z tą informacją Smok Poznański) dowiedziałem się, że moonwalker potwierdził  
na  jednym  z  forów  (już  po  publikacji  online  pierwszej  części  „Czerwonej  strony  Księżyca”),  że  filmował  BEZ  wprowadzenia 
parametrów czasowych do kamery. Moim zdaniem jest to jedno z przełomowych odkryć w ramach blogerskiego śledztwa. 

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


„10.04.10”? Obraz podejrzanego Zdarzenia, aczkolwiek dość podobny do tego, który się wyłonił w 

pierwszym  tygodniu  po  tragedii,  gdy  zaczęły  ze  sobą  konkurować:  wersja  wypadkowa  (po 

„analizach” doc. S. Amielina) z wersją zamachową (po 1'24'')61. Przepoczciwy (przez to, że nie krył 

przed kamerą swoich konsultacji telefonicznych z jakimś czekistą „Saszą”62) A. Żujew63 opowiadał o 

„pięknej pogodzie”, „niebie całym niebieskim”, „a potem po cichu zaczęła napływać mgła coraz  

gęstsza  i  gęstsza  –  tak  bywa  w  naszym  rejonie”,  A.  Bieriezin  też  mówił  o  strasznej  mgle, 

„złowieszczej”  („o  siódmej  było  jeszcze  ładnie,  a  o  wpół  do  11-tej  rano  trzeba  było  włączyć  

reflektory”, „mgła taka, jakby ją ktoś specjalnie”), a jego małżonka dodawała, że „była tak silna 

mgła, że nie do pojęcia”. Czy jednak w ten sposób dowiadywaliśmy się czegoś, o czym by nam nie 

opowiadano 10-go Kwietnia?  

Nie wszystko jednak było powtórzeniem już znanych smoleńskich opowieści, a więc znów pojawiały  

się  elementy  burzące  dotychczasowy  obraz,  tj.  świadczące  iż  opowiadane  są  różne  zdarzenia 

(traktowane jako elementy tego samego). Pracownica stacji benzynowej (4'02'') opowiadała: „no i  

się sama przestraszyłam. Idę i nagle szumi. Zaczęłam patrzeć tu i tam – i nagle z boku ukazało  

się  skrzydło.  Aż  przysiadłam.  Mgła  była  tam,  a  ja  szłam  tu  i  tak  się  przestraszyłam,  że  aż  

przysiadłam... On mógł przecież wylądować na stacji, a u nas pełno paliwa. Mogliśmy się spalić”.  

Rustam z hotelu Nowyj (od 5'58''), filmowany z ukrytej kamery, relacjonował, że widział tylko ogon 

samolotu i słyszał „takie niezrozumiałe plaśnięcie”64. A. Berezin zaś, że słyszał „taki nienaturalny 

61  W „10.04.10” powracają relacje ruskiej milicji o „dogłosach podobnych do wystrzałów” (13'/14').
62  „Polscy korespondenci. Tak. Ja mówię to, co... Nic nowego nie mogę powiedzieć... Oni kręcą film, żeby było wszystko naprawdę  

tak, jak było.  Ja niczego nie...  Tak, jak było.  Ja wszystko, jak w prokuraturze,  śledczym – nic nowego nie powiedziałem. No  
dobrze” (32'21'').

63 Czy nie był to czasem z pierwszego wysypu leśnych dziadków „Anatolij Iwanowicz Żujew”? „W aktach śledztwa znajduje się szereg  
zeznań osób, które znajdowały się w pobliżu katastrofy i jako pierwsze widziały wrak rządowej maszyny. Wśród nich był m.in.  
Anatolij Iwanowicz Żujew, pracownik lokalnego muzeum. Gdy prezydencki samolot uderzył w ziemię znajdował się w garażu  
„Awtomobilist”,  przy  drodze  wzdłuż  wojskowego  lotniska  Siewiernyj  tuż  obok  miejsca  tragedii.  „Podszedłem  w  stronę  
radiolatarni. Po wyjściu z terytorium garaży spółdzielczych zobaczyłem fragment skrzydła samolotu. Skrzydło to znajdowało się  
w odległości 30 metrów od przejezdnej części drogi ul. Kutuzowa m. Smoleńsk i w odległości 100 metrów od umownej prostej  
przechodzącej przez radiolatarnię i pas startów i lądowań lotniska (szkoda, że współrzędnych geograficznych przy okazji nie podał 
– przyp. F.Y.M.).  (...) Idąc dalej zobaczyłem pas złamanych drzew, które powalił przeleciawszy wcześniej samolot”  (cyt.  za K. 
Galimski i P. Nisztor, s. 104). 
Wydawać by się mogło z lektury tych zeznań złożonych w ruskiej prokuraturze ponoć 15 kwietnia 2010, że Żujew będąc w garażu nie 
widział  rozwalającego się  samolotu.  Tymczasem Żujew w filmie  „10.04.10”  powiada:  „Staliśmy na skraju  garaży.  Niczego nie  
widać: ani samolotu, ani nic, a dźwięk motorów taki równy, piękny, miękki, płynny. I odszedłem, żeby popatrzeć, a jego nie  
widać. A ryk słychać i potem motory jak nie rykną, ile w nich mocy. I jak się nie zerwał, ile tylko samolot był w stanie. I przeleciał  
tak migiem – furrk, przemknął (pokazuje ruchem ręki – przyp. F.Y.M.).  I taki wbuch był, jak żółtko, żółtko jajka. Okrągły. I nic  
więcej”  (od 7'40''). Tu Żujew dodawał od siebie krzepiącą uwagę:  „I dzięki pilotowi, że chociaż w tym ostatnim momencie jakoś  
samolot  podniósł,  dlatego że tam nisko przewody gazowe przechodzą i  mógł je przebić” ,  a by oddać grozę sytuacji,  dorzucała 
jeszcze swe dwa grosze,  małżonka Żujewa:  „On był  tak zdenerwowany, że ja go nigdy takim nie  widziałam.”  Czyli  faktycznie 
musiało być poważnie, zwłaszcza jeśli chodzi o te przewody gazowe. 
Por. też artykuł T. Święchowicza zasłużonego dla hermeneutyki smoleńskich leśnych opowieści, który nawiązuje do relacji Żujewa 
(http://www.gazetapolska.pl/8367-kwadratura-smolenskiej-beczki).

64  „Słyszę dziwny dźwięk, nietypowy dla lądowania, taki świszczący. Mgła była wszędzie. Samolotu nie było widać, tylko zarys –  
ogon tylko widziałem. (...) i takie maleńkie jakby od komety takie coś i dosłownie za sekundę... plaśnięcie. Coś ciężko upadło.  
Potem nie było wybuchu, to znaczy ani płomienia, ani nic, tylko takie plaśnięcie. Tylko plaśnięcie takie było i to wszystko.”
„Ale co pan widział – samolot czy tylko część samolotu? Czy ogon?”
„Ogon samolotu.”
„A ogon był tak czy tak?” „Przepraszam, ogon był w górę czy w dół?”
„Nie ogon stał tak. Normalnie.”
„To znaczy ogon jak ogon w samolocie.”
„Normalnie  stał.   No,  ładnie.  A  po  tym  plaśnięciu  ja  nie  wiedziałem,  że  to  samolot  prezydenta.  Tylko  plaśnięcie  takie  
niezrozumiałe.”
Berezin powie (10'27''):  „I on tak plasnął, proszę sobie wyobrazić, przez drogę 60 metrów, a tu żadnego wybuchu ani nic. Tam  
jechali strażacy. Samochód strażacki tam jechał i się zarył (...). Walu (do żony, która się wtrąciła do rozmowy – przyp. F.Y.M.),  
żadnego wybuchu nie było, jaki wybuch? No przecież myśmy tam razem byli i o 11-tej godzinie ja przyjeżdżam na wieś i twój brat,  
Szuriak,  mówi,  że  to  polski  samolot.  Jak to  polski?  To nasz,  transportowy.  Nie,  polski  samolot  z  prezydentem i  wszystkimi  
ważnymi osobistościami.”   

http://www.gazetapolska.pl/8367-kwadratura-smolenskiej-beczki


ryk” (7'15''), a żona Berezina aż zaklęła, „aż w siedzenie się wcisnęła” ( „co on robi, dokąd on leci? A  

szum  taki  straszny”),  ale  dodawał  potem  jedną  zaskakującą  uwagę,  że  to  był  ruski  samolot 

transportowy65, zaś A. Żujew porównywał wielkość wybuchu do wyciągu w swojej kuchni.

Gwiazdą pierwszego formatu jednak okazał się W. Iwanow-Safonienko (9'34''), który miał najwięcej 

do  powiedzenia,  niemalże  jak  kustosz  smoleńsko-siewiernieńskiego  muzeum  oprowadzający 

wycieczki  po  wyludnionym,  ale  historycznym  miejscu 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/spin-doctor.html)66.  Tym  niemniej  w 

trakcie  kręcenia  „10.04.10” legendarny  mechanik  podający  się  za  autora  filmiku  Koli  trafił  na 

sytuację, w której zupełnie obca osoba zaczęła go (podczas snucia w jakiejś smoleńskiej knajpie 

leśnej opowieści) indagować na różne sposoby. Warto teraz powrócić do tego fragmentu śledczego 

filmu A. Gargas (od 35'42''), bo jest to chyba najciekawszy w nim wątek (niestety, nie został podjęty  

w dalszej części wideo-dokumentu):

„Safonienko: ...i potem samoloty latały, fotografowali, jakieś laboratoria latające, wszystko tam...

Gość (w knajpie):  A skąd ty wiesz, że tam laboratoria latające były? To mnie interesuje. Ja też byłem na  

miejscu zdarzenia i mnie interesuje: jak to jest, że ty wszystko wiesz? Śledczy komitet, jak ty to mówisz.  

Mnie to interesuje.

(Safonienko głupio się uśmiecha i ucieka wzrokiem)

Gość:  Taka krótka rzecz: samolot z podwoziem do góry nie może lecieć dłużej niż 3 sekundy Jak ty go  

zobaczyłeś? To mnie interesuje. Ot, takie pytanie. Odpowiedz, proszę.

(Safonienko cały czas się uśmiecha i sam zaczyna zadawać pytania gościowi)

Safonienko: A pan tam był, tak?

Gość: Tak, oczywiście.

Safonienko: I co pan widział? Jak samolot spadał?

Gość: Jak mogłem widzieć samolot, który leci 3 sekundy? Kiedy on się przekręci, on od razu spada. Jak ty  

mogłeś go zobaczyć? Byłeś tam i specjalnie patrzyłeś czy co?

Safonienko: Akurat w tym momencie specjalnie patrzyłem. 

Gość: Aha, specjalnie patrzyłeś.

(Safonienko kiwa niedbale głową)

Gość: To nie mam pytań.

Safonienko: A dlaczego pan się w ogóle wtrąca?

Gość: Ja zadaję pytanie.

65  Por. poprzedni przypis.  Por. też wywiad G. Miecugowa z doc.  S.  Amielinem, gdzie pojawia się wątek, iż zrazu nie wiedziano w 
Smoleńsku,  jaki  samolot  się  rozbił  (http://www.tvn24.pl/0,1698758,0,1,nie-ma-jednej—to-byl-caly-zespol-przyczyn-
katastrofy,wiadomosc.html), dopiero z telewizji się wiele osób dowiedziało. 

66  (14'19''):  „Biegłem pomóc ludziom, to przecież katastrofa lotnicza, co tam mogło być. Nikt inny nie pobiegł. Może ludzie tak z  
natury, gdy samolot upada, to wszyscy tylko patrzą? Milicja była tam na miejscu. Wszyscy przyjechali.  Ja jeszcze spytałem  
milicjanta,  gdy już  wyłączyłem telefon,  czy  im nie  potrzebna pomoc,  ale  on  pokręcił  głową.  Jego oczy  były  takie  (Iwanow-
Safonienko demonstracyjnie wytrzeszcza gały – przyp. F.Y.M.).  Pytam, czy to pasażerski samolot. On tak głową pokiwał,  a w  
oczach miał przerażenie. Wtedy powiedziałem: dobra, chłopaki, lepiej stąd chodźmy” . Chłopaki? Przecież miał być tam sam, bo 
„nikt inny nie pobiegł”. Tak to właśnie potrafi opowiadać leśny smoleński dziadek, że dobrze nie skończywszy jednego kłamstwa,  
zaczyna wygłaszać następne.
Fomin (19'52'') też mówi: „Pójdę, zobaczę, może tam ktoś przeżył”.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/spin-doctor.html
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


Safonienko  (z  grymasem  gniewu  na  twarzy):  A  ja  nie  zamierzam  odpowiadać  na  pańskie  pytania.  A  

dlaczego ja powinienem z panem dyskutować? Z jakiego powodu? Niech pan siedzi za swoim stołem, a ja  

za swoim. I wszystko. 

Jakaś kobieta: Trzeba żyć w swoim kraju i swój kraj kochać.

Gość (wychodząc z knajpy): Nie wolno. Po ludzku nie wolno.

(Safonienko się uśmiecha)

Gość:  Nie wolno, rozumiecie? Zginął wasz prezydent. Nie należy deptać kości waszego prezydenta. Nie  

wolno deptać.” 

                     

Parę chwil później Iwanow-Safonienko, siedząc w aucie, snuł taki dramatyczny monolog: 

„...Ludzie zginęli, to co to znaczy? I ktoś mi rzuca w plecy, że trzeba ojczyznę kochać. Wszyscy powinni  

kochać swoją ojczyznę. Wy też swoją ojczyznę kochacie, prawda? To rzeczywiście ciekawe. Zginęło prawie  

sto osób. Czy to znaczy, że z tego powodu nie mogę niczego mówić? (z uśmiechem) Nasze organy śledcze  

sprawozdają wszystko: kochasz ojczyznę czy nie kochasz, a tu ja nie powinienem zadawać się z nikim.  

Mnie  się  to  wydaje  niewłaściwe.  Całe  to  mówienie,  że  wy  dziennikarze  jesteście  winni  niedobrych  

stosunków. A dlaczego wszyscy myślą, że ja mam być odpowiedzialny za niedobre stosunki? Dlaczego nikt  

nie myśli, że ja mam takie same prawa jak inni? Jak wypowiedź z mojej strony o tym, co widziałem, może  

spowodować konflikt? Same organa uprzedzają: my nie zalecamy ci kontaktować się z dziennikarzami  

zagranicznymi; oni przeinaczają sytuację i będziesz potem odpowiadać. Jeśli przekręcą, to przekręcą. Ja  

potem przyjdę i  powiem, że było tak i  tak. Dlatego  ja od razu spotykałem się z dziennikarzami  

różnych krajów. 

(I teraz ciekawy fragment – przyp. F.Y.M.) Ileż tam opowieści, że może tam chłopak z KGB w tej samej  

kawiarni,  ale  ja  pierwszy raz widzę tego faceta.  A  w plecy  już  mi  rzucają,  że  ja  ojczyzny  nie  

kocham. Ten mężczyzna z KGB (! - przyp. F.Y.M. - najpierw „może”, a potem już na pewno). I wpadłem. 

Wpadłem. Oczywiście. Co mi tam. I tak jestem świadkiem. Co wiem, to mówię. Niczego złego na nasz kraj  

nie powiedziałem. (…)



A milicja powinna mnie chronić. Ja się bać w zasadzie nie powinienem. U nas w Rosji tak się przyjęło, że  

wszyscy boją się milicji. Wszyscy siedzą i się boją (…) Kamery były u nas niesprawne w tym momencie,  

kiedy samolot spadał.”

Można było odnieść wrażenie z tego pitolenia, że już sam gwiazdor jest znużony swoją rolą.

Fomin  zaś  (od  8'54''  też  już  trochę  ze  zblazowaną  miną),  opowiedziawszy  to,  co  już  świetnie 

znamy67,  dodawał  o S.  Wiśniewskim:  „Jeszcze  taki  jeden  przyszedł,  widziałem  go  później  w  

telewizji. On zobaczył, co się stało przez okno hotelu i z amatorską kamerą przyszedł i filmował.  

Tam go widać. Aż tu omonowcy podbiegają, po łbie ktoś mu dał, zwalił z nóg, odebrał kamerę  

(śmiech)... Pomyślałem: dobrze, że to nie mnie gonią i zawróciłem do garażu” (20'13'')68 i później 

pokazywał  (w „pokoju  monitoringu”)  działanie  kamery  przemysłowej  przy  słynnym „warsztacie 

samochodowym”,  lecz,  jak  to  zwykle  w smoleńskiej  historii  bywa,  monitoring  był  bez  zapisu 69. 

Diabli  bowiem  jacyś  wzięli  twardy  dysk:  „niet  HDD” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/widok-z-warsztatu.html)  

a jak wyznawał do ukrytej kamery „szef ochrony warsztatu samochodowego” (41'16''), i tak by się 

nic nie nagrało, nawet, gdyby się nagrywało70. To pewnie tak, jak na Okęciu nad ranem tamtego 

dnia.

67  „Pracowaliśmy tutaj. Wyszliśmy z przyjacielem zapalić. I nagle słyszę: leci. Buch, buch, takie ostre dźwięki. Potem dowiedziałem  
się, że tam drzewa padały. On o drzewa zahaczał, skrzydełm tam zahaczał i takie ostre dźwięki było słychać, jakby strzelali. I  
potem od nas tam, jak jest budowa, zza niej tam wzlatuje i przechyla się” (i nieco dalej, bo od 10'04'') „zaczepił o drzewo i tam za  
las poleciał, a tam obłok ognia, słup taki. Duży pożar. Dźwięk nie był głośny, taki głuchy, buch. I ognia było dużo, bardzo dużo.”

68  „A  pan  widział  ten  moment,  kiedy  mu  zabrali  kamerę?”  I  Fomin  klaszcze  w  dłonie  ożywiony  i  dodaje  ze  śmiechem:  „Nie 
sfilmowałem. Interesujący to był moment, ale nie nagrałem.” 

69  Iwanow-Safonienko dodawał (40'41'')): „kamery były u nas niesprawne w tym momencie, kiedy samolot spadał. Kamery już od  
miesiąca czy dwóch nie działały. To znaczy monitor pokazywał, ale to się nie nagrywało na twardym dysku. Gdyby nie to, to  
kamera, która u nas wisiała na budynku wszystko by dobrze sfilmowała – sam moment upadku. Potem okazało się, że w tym  
momencie nie działała” (no więc w tym momencie, czy od dwóch miesięcy? - przyp. F.Y.M.). 

70 „Nie, one (kamery – przyp. F.Y.M.) nie działały (...) w ogóle. One po prostu filmowały, ale nie zapisywały. Służby już o to pytały.”  
„Wie pan, że ta kamera widziała upadek? (samolotu – przyp. F.Y.M.)” „Widziała, nie widziała. Ona wisiała na tylnej ściance, ale  
ona była ustawiona w dół, nie w górę, była skierowana na płot, a samolot leciał wyżej, nad płotem (...). Na samym początku  
(nagrywaliśmy – przyp. F.Y.M.), ale potem dysk się skończył. (...) Jeśliby było nagranie... no ale na co ono mogłoby mieć wpływ?  
Samolot upadał, upadał, a to, co się wydarzyło... (...) Tam niczego na nagraniu nie byłoby widać. Tam jakość taka... Kamera na  
pięć metrów widzi, a samolot był sto, dwieście metrów za nami. Ona by uderzenia nie zobaczyła.” 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/widok-z-warsztatu.html


W filmie jednak ani razu nie pojawiła się konfrontacja żadnych dwóch świadków, którzy byliby w  

jakimś  miejscu  w  podobnym  czasie  (i  którzy  mogliby  wzajemnie  uzupełniać/korygować  swoje 

relacje) – nawet takich jak Iwanow-Safonienko oraz Fomin. Czy oni mieli iść na pobojowisko razem 

z warsztatu, czy osobno? Czemu ten pierwszy zawrócił na widok zbliżających się funkcjonariuszy, a 

ten drugi spokojnie przybył i filmował filmującego (czyli moonwalkera)? Czy inni mechanicy też coś 

swoimi komórkami filmowali? 

No i nie padło to najważniejsze chyba pytanie, którego Iwanowowi-Safonience do tej pory żaden 

dziennikarz  nie  postawił:  czemu najsłynniejszy  smoleński  mechanik  (ponoć  już  niepracujący w 

najsłynniejszym smoleńskim warsztacie71), mając 10-go Kwietnia taki niezwykły, unikatowy i ważny 

materiał w swojej komórce i widząc tak wiele ekip telewizyjnych z całego świata, nie podszedł do  

którejś z nich tamtego dnia (niekoniecznie zaraz po 11-tej rus. czasu, mogło to być po południu) i 

nie sprzedał/przekazał bezpłatnie lub choćby udostępnił do skopiowania, swojego filmiku? Przecież 

miał to być najwcześniej nakręcony wideo-dokument „po katastrofie”. Czemu tak długo jako autor i 

jeden  z  głównych  bohaterów  1'24'' się  ukrywał,  że  odnaleźć  go  musiała  po  wielu  tygodniach, 

rządowa telewizja znad Wisły?

Po  tych  wszystkich  leśnych  opowieściach  pozwolę  sobie  na  generalną  uwagę  w  stosunku  do 

71  Nawiasem mówiąc, komis samochodowy z okolic Siewiernego też po jakimś czasie („po katastrofie”) zniknął.



dziennikarzy  śledczych,  zwłaszcza  tych  niezależnych,  choć  jestem  w  stanie  docenić  też  pracę 

reporterów/reporterek rządowej telewizji72. Ktoś, kto sądzi, iż można sobie pojechać do neo-ZSSR, 

kraju  (i  społeczeństwa)  niemal  całkowicie  kontrolowanego  przez  sowiecką  agenturę,  kraju,  w 

którym ludzie co innego myślą, co innego mówią, a jeszcze inaczej się zachowują (i to też zależnie  

przed kim i w jakich okolicznościach) – z telewizyjną kamerą i zarejestrować  wypowiedzi, które 

będą mogły potem posłużyć jako wiarygodne relacje dotyczące tak ważnego (nie tylko w historii 

Polski,  ale  i  współczesnego  świata)  wydarzenia  jak  tragedia  z  10  Kwietnia  –  błądzi  w  o  wiele 

większych obłokach aniżeli najbardziej „fantazjujący” blogerzy. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie 

o kwestie mentalności szarego obywatela neo-ZSSR, lecz przede wszystkim o to, iż jest to państwo 

potiomkinowskie. Podkreślam, potiomkinowskie. 

Co to znaczy? To, że jest to państwo, w którym olbrzymią, jeśli nie podstawową rolę odgrywają 

fasadowe instytucje i fasadowe działania, ponieważ rzeczywistość społeczna i polityczna jest w nim 

sztucznie  konstruowana,  nie  powstaje  bowiem  (jak  w  normalnych  krajach)  w  rezultacie 

codziennych, zwykłych ludzkich działań, czy to indywidualnych osób, czy pewnych obywatelskich 

zbiorowości.  Nawiasem  mówiąc,  w  takim  państwie  nie  ma  obywateli  w  sensie 

zachodnioeuropejskim, szary człowiek jest bowiem cały czas pewnym obiektem obserwacji  oraz 

manipulacji  ze strony kontrolującej wszystkie dziedziny życia agentury. Zachowania podlegające 

takiej kontroli widać zresztą doskonale na filmie  „10.04.10”, w którym świadkowie (pomijam już 

tych, co się chowają za zamkniętymi drzwiami) nawet nie kryją tego, że są pod czyjąś „opieką”. Jeśli  

więc  przyjeżdża  ekipa  telewizyjna  do  kraju  kontrolowanego  przez  sowieckie  specłużby  i  jeśli  

zakładamy, że te specsłużby miały swój udział w zamachu na polską delegację, to ostatnią rzeczą, 

jakiej powinniśmy się spodziewać, jest to, iż pozwolą nam one swobodnie rozmawiać i rejestrować 

zeznania świadków. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, iż świadkowie będą wysłani przez te 

służby – po to, by kreować dezinformujący reporterów, obraz Zdarzenia.   

Ale żeby nie było najmniejszych wątpliwości, to szczerze przyznam, iż podziwiam p. A. Gargas za to,  

że miała odwagę i siłę, by chodzić za ruskimi szympansami i dopytywać ich po klatkach schodowych 

czy gdzieś w biegu na ulicy, podziwiam też cierpliwość, z jaką wysłuchiwała przeróżnych opowieści 

czy to Iwanowa-Safonienki czy to Koronczika,  czy to innych smoleńskich leśnych dziadków. To 

wszystko ma swoją dokumentalną, niekwestionowaną wartość dla przyszłego międzynarodowego 

śledztwa.  Pragnę  jednak  dodać,  że  nie  tylko  tędy  droga.  Trzeba  szukać  innych   świadków, 

szczególnie tych osób, które do tej pory nie występowały przed telewizyjnymi kamerami. I nie tylko 

72  Zakładając, że mogą i chcą działać w dobrej wierze, czyli np. nie są w stanie na razie przyjąć do wiadomości, iż doszło do zamachu, 
lecz szukają prawdy o tym, co się działo 10 Kwietnia. To już jest jakaś płaszczyzna do porozumienia. Sam zresztą fakt, że p. B. Biel z  
„Superwizjera” zechciała jednak, jak już wcześniej w „Czerwonej stronie Księżyca” zaznaczałem, podjąć się dyskusji z blogerami i 
opowiedzieć o kręceniu materiału z Iwanowem-Safonienką, już świadczy,  że nie są to środowiska hermetyczne, odizolowane od 
świata i niezdolne do jakiejkolwiek wymiany myśli. Pozostaje jednak wciąż kwestią otwartą, w jaki sposób udało się reporterom  
dotrzeć do takiego świadka? Kto go odnalazł i w jakich okolicznościach? Jak poznano jego personalia i czy znany jest jego życiorys  
zawodowy? Czy wiadomo, gdzie mieszka, czy znają go sąsiedzi itd. W jaki sposób stwierdzono to, że on jest autorem „filmiku Koli”?  
Kto to stwierdził  i  na jakiej podstawie? W potiomkinowskiej rzeczywistości neo-ZSSR pojawienie się jakiegoś świadka w jakimś 
miejscu wcale nie oznacza, że jest to jakikolwiek świadek. 



w Smoleńsku, także w Warszawie73. Nie tylko przy „nieczynnym” Siewiernym 

ale i przy Jużnym, które działało 10 Kwietnia74. 

Nie tylko w „Federacji Rosyjskiej”, ale i na Białorusi. Śledztwo bowiem na pewno nie jest jeszcze i  

nie może być zakończone. Oczywiście należy też drążyć wokół samego północnego smoleńskiego 

lotniska, z tego też powodu zamieszczam w „Czerwonej stronie Księżyca” (chyba po raz pierwszy w 

polskiej  przestrzeni  publicznej)  zdjęcia  z  ćwiczeń  funkcjonariuszy  słynnej  smoleńskiej  RPSB75, 

która,  przypomnę,  miała  brać  udział  w  „akcji  po  katastrofie”  10  Kwietnia  (por.  raport  komisji 

Burdenki 2, s. 102): „10 kwietnia 2010 roku. 10:42 - otrzymanie informacji o utracie łączności  

radiowej  ze  statkiem  powietrznym  przez  dyżurnego  Regionalnej  bazy  poszukiwawczo 

73  Nie zaszkodziłoby też zahaczyć o Briańsk, że o Witebsku nie wspomnę.
74  Do tej pory nie ukazał się materiał z żadnym z kontrolerów z południowego smoleńskiego lotniska. 
75  Materiał wideo prawdopodobnie z 2010, skoro zamieszczono go w lutym 2011:  http://www.aviasar.ru/video?start=2 (Na stronie 

jest błędnie opisany jako wideo z Jużnego – z samego południowego lotniska jest kilka sekund ze śmigłowca ujęć).

http://www.aviasar.ru/video?start=2


ratowniczej (RPSB) od dowódcy jednostki  wojskowej 06755; 10:43 -  ogłoszenie alarmu przez  

kierownika RPSB i wydanie rozkazu do wyjazdu zmiany dyżurnej; 10:46 - wyjazd samochodu 

Kamaz-43108 oddziału pożarniczego jednostki wojskowej 06755 na miejsce zdarzenia lotniczego;  

10:48 - wyjazd samochodu GAZ-4795 NPSG (3 ludzi) RPSB z lotniska Smoleńsk „Południowy” na 

lotnisko  Smoleńsk  „Północny”;  10:50  -  otrzymanie  informacji  o  zdarzeniu  lotniczym  przez  

dyżurnych operacyjnych MCZS okręgu Smoleńskiego od naczelnika RPSB.” 

Trenują  owi  funkcjonariusze  swoją  sprawność  w  poszukiwaniu  i  ratowaniu  ludzi  właśnie  na 

Siewiernym,





dysponują,  jak  widać,  sprzętem,  który  nie  ogranicza  się  do  paru  gruzawików,  jak  też  i  ekipą 

skoczków, co warto zaznaczyć w kontekście wielkich problemów z dotarciem „straży pożarnej” na 

„miejsce wypadku”. 



Zupełnie  na  koniec  ciekawostka  z  Siewiernego  znaleziona  w  Sieci,  wyglądająca  jak  lądowanie 

ruskiego rządowego samolotu przy drugiej wieży76.

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

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

