
W wielowymiarowej ruskiej zonie

„Zniża. Czyżby też do Katynia leciał?”

R. Grzywna1

„Widzi Pan, ja znam KGB. Takiej operacji nie da się zrobić szybko. W każdym razie oni niezdolni są do tego, aby szybko coś takiego  
przygotować. Jeśli planują zabójstwo, przygotowują się do niego rok albo nawet i dwa lata. Wypracowują je bardzo uważnie i  
ostrożnie. Plany operacyjne zawsze musi zatwierdzić władza. A tam te procedury są bardzo skomplikowane i istnieje potężny  
mechanizm biurokratyczny. A tu wszystko wydaje się nie do określenia i nie do przewidzenia. Będzie mgła czy nie będzie? Nikt  
przecież tego nie może zagwarantować. Albo: czy pilot zgodzi się odlecieć na inne lotnisko czy będzie lądował? A jeśli powiedziałby, że  
zgadza się lądować np. w Mińsku? I cała operacja bierze w łeb. Nie, oni w taki sposób swoich operacji nie planują. Jeśli zdecydowali,  
że kogoś zabiją, to zabiją z pewnością. A planują to zawsze bardzo skrupulatnie.”
W. Bukowski2 

Żołnierzy poinformowano, że przylecą trzy samoloty z Polski, w jednym z nich będzie prezydent RP. 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt 

Czytając  materiały  smoleńskie,  a  więc  książki  specjalistów  większych  i  mniejszych,  artykuły 

ekspertów  najwybitniejszych  i  tych  tylko  wybitnych,  a  zwłaszcza  styczniowe  (2012)  ustalenia 

Najwyższej Izby Kontroli3 można sobie zadać pytanie: dlaczego w ogóle wybrano nieczynne (po 

rozformowaniu ruskiego pułku) lotnisko Siewiernyj jako docelowe4 dla polskiej delegacji i dlaczego 

1 CVR-3, s. 7. Wypowiedź z godz. 8:06:04,5.
2 M. Pilis i A. Dmochowski, s. 229-230. Dodam, że Bukowski, którego osobiście niezwykle cenię i nawet wiele lat temu miałem okazję i 

zaszczyt  uścisnąć dłoń oraz  uzyskać autograf  na podziemnym jeszcze wydaniu „...i  powraca wiatr”,  nie  wierzy  w to,  by Ruscy 
dokonali zamachu na polskiej delegacji (w sensie bezpośredniego ataku i zabójstw), choć oczywiście należał do tych przedstawicieli  
Rosji,  którzy  głośno  domagali  się  normalnego,  opartego  na  standardach  międzynarodowych,  przejrzystego  śledztwa,  jak  też  
przestrzegali  Polskę  przed  naiwnością  i  lekkomyślnością  w  stosunku  do Moskwy (http://www.bibula.com/?p=22057).  Por.  też 
http://wpolityce.pl/wydarzenia/16782-wladimir-bukowski-w-super-expressie-smolensk-to-klamstwo-rosyjskich-wladz-oficjalna-
wersja-nie-moze-byc-prawdziwa 

3 „[L]oty realizowane 7 i 10 kwietnia 2010 roku z Warszawy na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj odbyły się niezgodnie z procedurami,  
bo obowiązująca w kontrolowanym okresie instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD (wcześniej, do  
czerwca 2009 r. oznaczonych symbolem WAŻNY) zezwalała startować i lądować samolotom tylko na lotniskach czynnych. Tego  
rodzaju  lotniska  powinny  figurować  w  rejestrze  lotnisk  dostępnym  w  SPLT.  Lotnisko  Smoleńsk-Siewiernyj  nie  figurowało  
wkwietniu 2010 r. we wspomnianym rejestrze. W innych miejscach niż czynne lotniska mogły lądować jedynie śmigłowce, po  
uprzednim  rekonesansie  ze  strony  wykonawcy  lotu.  Dlatego  w  obiegu  międzynarodowym  brakowało  informacji  
meteorologicznych z lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. 10 kwietnia 2010 roku załoga TU-154 M nie otrzymała więc przed wylotem  
prognozy  meteorologicznej  dla  lotniska  docelowego”  (http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-latach-2005-
2010.html).

4 Wg wspomnianych wyżej ustaleń kontrolerów NIK: „Kancelaria Prezydenta RP, przesłała koordynatorowi Porozumienia (KPRM)  
zawiadomienie (zapotrzebowanie) w terminie, ale niekompletne (brakowało wskazania lotniska docelowego, godziny powrotu i  
liczby  osób  towarzyszących).  Koordynator  porozumienia  (KPRM)  nie  wystąpił  do  dysponenta  (Kancelarii  Prezydenta)  o  
uzupełnienie danych dotyczących m.in. ostatecznej liczby pasażerów i nie sporządził w ogóle zamówienia do wykonawców (DSP,  
SPLT, BOR), do czego zobowiązał się w Porozumieniu (w sposób opisany również w instrukcji HEAD). Wykonawcy (SPLT, DSP,  
BOR) otrzymali informacje jedynie w postaci kopii niekompletnego zawiadomienia (zapotrzebowania) przesłanego z Kancelarii  
Prezydenta do KPRM.”  Por. też (do tej pory nieupubliczniony)) raport sporządzony przez gen. K. Załęskiego (po śmierci gen. A. 
Błasika p.o. szefa sił powietrznych) dla MON niedługo po tragedii, w którym  http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-
smolenskie-5-okecie-warszawa. „Czerska Prawda”, która do treści raportu Załęskiego dotarła, podawała, że KP 1) nie zgodziła się na 
wcześniejszy (tj.  o 6.30 rano) wylot  „prezydenckiego tupolewa”,  2) bez konsultacji z szefem MON ulokowała Dowódców wraz z  
innymi członkami delegacji  na pokładzie jednego samolotu, 3) nie zostawiła „zapasu czasu” na ewentualny dojazd z innego niż 
smoleńskie, lotniska, np. 4) w Mińsku i Witebsku, które były „zalecane prezydenckiemu samolotowi przez rosyjską kontrolę lotów”. 
Co  faktycznie  Załęski  napisał  w  tymże  raporcie,  a  co  już  „dodali  od  siebie”  ludzie  z  Czerskiej,  podczas  obrówki  skrawaniem 
informacyjnego materiału, to osobna sprawa. Artykuł opublikowany był pod koniec kwietnia 2010, kiedy jeszcze „zapisy rozmów 
załogi prezydenckiego tupolewa” nie były znane (choć o treści rozmów już najlepsi znawcy tematu wiedzieli, zanim otworzono czarne  
skrzynki 
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html)); 
ciekawostką w tymże tekście o raporcie Załęskiego było to „zalecenie” ruskiej kontroli, które, jak się okazało już po upublicznieniu  
CVR-1, jak i CVR-2 oraz CVR-3, nigdzie się nie pojawia. Niewykluczone jednak, że wraz z kontrolą NIK odsłonił się wierzchołek 
nadwiślańskiej  góry  lodowej  związany  z  tragedią  10  Kwietnia.  Por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/387850,loty-specjalne 
zwłaszcza komentarz libry http://freeyourmind.salon24.pl/387850,loty-specjalne#comment_5673050  

http://www.bibula.com/?p=22057
http://freeyourmind.salon24.pl/387850,loty-specjalne#comment_5673050
http://freeyourmind.salon24.pl/387850,loty-specjalne
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html
http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa
http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-latach-2005-2010.html
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-latach-2005-2010.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt
http://wpolityce.pl/wydarzenia/16782-wladimir-bukowski-w-super-expressie-smolensk-to-klamstwo-rosyjskich-wladz-oficjalna-wersja-nie-moze-byc-prawdziwa
http://wpolityce.pl/wydarzenia/16782-wladimir-bukowski-w-super-expressie-smolensk-to-klamstwo-rosyjskich-wladz-oficjalna-wersja-nie-moze-byc-prawdziwa


w ogóle tam miał  „prezydencki tupolew” się udać, skoro tak fatalne były warunki pogodowe i taka  

bieda-infrastruktura, jeśli chodzi o wyposażenie północnego, smoleńskiego lotniska5? Dwaj znawcy 

mniejsi,  czyli  P.  Reszka i  M.  Majewski  w huczącym od świętego  oburzenia  artykule  w  „Rz”  (o 

szumnym  tytule  http://www.rp.pl/artykul/61991,559911-Katastrofa-wedlug---instrukcji.html) 

pisali w listopadzie 2010: 

„„Lot statku powietrznego o statusie HEAD nie może być wykonywany poniżej warunków minimalnych do  

startu  i  lądowania  ustalonych  dla  pilota,  statku  powietrznego i  lotniska”.  To  jeden z  najważniejszych  

zapisów dokumentu  (chodzi  o  instrukcję  HEAD  – przyp.  F.Y.M.).  Wynika  z  niego,  że  podczas  lotu  10  

kwietnia nie miał prawa lądować w Smoleńsku, bo pogoda była gorsza niż uprawnienia pilota, możliwości  

samolotu i lotniska. W maju 2010 r. ówczesny dowódca 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego  

płk Ryszard Raczyński w autoryzowanej pisemnie wypowiedzi dla nas mówił: „Otrzymana przez załogę  

przed wylotem prognoza pogody mówiła o trudnych warunkach na lotnisku w Smoleńsku,  jednak nie  

gorszych niż minimalne dla tego lotniska i załogi samolotu”. Gdyby była gorsza od minimów, Tu-154M z  

prezydentem na  pokładzie  nie  miałby  czego  tam szukać,  i  gdyby  serio  traktować  instrukcję,  od  razu  

powinien lecieć do innego portu lotniczego”. 

Tekstów w podobnej lub jeszcze bardziej histerycznej tonacji było nad Wisłą bez liku. Niektórzy 

znawcy  więksi,  jak  T.  Hypki,  twierdzili,  że  „oni  w  ogóle  nie  powinni  lecieć” 

(http://www.tvn24.pl/1,1712741,druk.html6).  Innymi słowy,  tupolew po prostu nie powinien był 

startować7 - co nawet można było uznać za przytomną i cenną ekspercką uwagę, zważywszy na fakt, 

że jeśli dany samolot pozostaje na płycie lotniska, zwłaszcza stołecznego i wojskowego, strzeżonego 

przez uzbrojonych żołnierzy, a najlepiej stoi sobie ów statek powietrzny bezpiecznie w hangarze, to 

znikome, niemal zerowe są szanse, że ulegnie jakiejś katastrofie – no chyba, że coś na niego spadnie  

(np. dach hangaru) albo jakiś piroman lub pirotechnik go wysadzi8. 

Gdziekolwiek  się  nie  spojrzało,  to  ludzie  od  lotnictwa ze  zdumienia  oczy  albo  przecierali,  albo 

5 J. Bahr opowiada o swym marcowym spotkaniu z jednym z ruskich oficjeli: „Nieczajew, z rosyjskiego MSZ.  Byłem u niego z panem  
Cyganowskim, szefem protokołu naszej ambasady. Nieczajew  gwałtownie zniechęcał nas do korzystania z lotniska w  
Smoleńsku. Mówił, że jest zamknięte od kilku miesięcy i że został rozformowany pułk, który się nim opiekował.  
Sugerował, byśmy wybrali inne. Z takiej rozmowy pisze się zazwyczaj depeszę z nagłówkiem "zastrzeżone" lub "poufne".  
Uznałem jednak, że Nieczajew podniósł sprawę, o której powinno wiedzieć szersze grono osób. Posłałem do Warszawy obszerny  
claris na półtorej strony” (http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html).

6 „- Według mnie stan lotniska miał minimalny, jeśli w ogóle jakikolwiek, wpływ na katastrofę - uważa Hypki. Dodał, że tupolew z  
prezydentem na pokładzie 10 kwietnia 2010 roku w ogóle nie powinien wylecieć z Warszawy. - W zasadzie na tym można by  
komentarze w tej sprawie zakończyć. Oni w ogóle nie powinni lecieć - podsumował.” 
Por. też http://www.tvn24.pl/12690,1659116,0,1,pilot-zlamal-kluczowa-procedure,wiadomosc.html „- Biorąc pod uwagę regulamin  
lotnictwa, ten samolot, z tym pilotem, w tych warunkach nie powinien w ogóle lądować - powiedział TVN24 ekspert ds. lotnictwa  
Tomasz Hypki o ostatnich sekundach lotu Tu-154. Specjalista "Skrzydlatej  Polski" podkreślał,  że nie doszło by do katastrofy,  
gdyby pilot zastosował się do elementarnych reguł bezpieczeństwa. Ekspert powiedział, że załoga nie miała prawa zejść poniżej  
minimalnej wysokości ustalonej dla Tu-154 (120 m) jeśli nie widzieli ziemi. Nawet gdyby mieli komunikat z ziemi, że poniżej jest  
znakomita widoczność, powinni odejść wyżej. - Tak nakazuje procedura, tak nakazuje regulamin i tak nakazuje zdrowy rozsądek  
- stwierdził wydawca "Skrzydlatej Polski". Jego zdaniem dywagacje, co się działo później, nie mają znaczenia. - Jak ktoś spada z  
wieżowca to naprawdę nie ma znaczenia, czy zahaczył o parapet, czy o balkon - powiedział gość TVN24. ”  Otóż to, nie ma jak 
przemawiające do wyobraźni porównanie – o spadaniu z wieżowca i zahaczaniu o parapet lub balkon. Skrzydlaty Hypki w swej  
najlepszej formie intelektualnej. 

7 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,10976955,Hypki__Badanie_ostatniej_fazy_lotu_tupolewa_to_dzielenie.html?  
order=najstarsze&v=1&obxx=10976955 Hypki podtrzymał to zdanie po badaniach krakowskiego IES-u. 

8 Por. też  wypowiedź płk.  dr.  E.  Klicha  http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-prezydencki-tupolew-w-
ogole-nie-powinien-startowac,nId,299519 
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szeroko  otwierali.  Nieprawidłowo  sformułowany  plan  lotu,  wyznaczenie  nieczynnego  lotniska 

zapasowego,  nieprzejmowanie  się  „nielotnymi  warunkami”,  niesłuchanie  kontrolerów  przez 

załogę9, nieliczenie się ze wskazaniami przyrządów lub ich błędne odczytywanie, podchodzenie do 

lądowania w gęstej mgle, szukanie wzrokiem ziemi... - dosłownie jakby kilku ludzi po pijanemu 

wpakowało się do kokpitu i ruszyło na ślepo wojskową maszyną w siną, smoleńską dal 10. Nie dość 

jednak, że oni lecą „jak chcą”, to na drodze nie zatrzymuje ich ani białoruska kontrola obszaru, ani 

tym bardziej ruska, jak wiadomo, wyjątkowo przyjazna światu. Nawet szympansy w wieży nie są w 

stanie „zabronić lądowania”11, nie mogą nawet włączyć przy lotnisku świateł12 takiego zakazu, 

9 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polecen_kontrolera.html   

10 Na nieszczęście takich ekspertów jak T. Hypki, radzieckie badania tylko u śp. gen. A. Błasika „wykryły” obecność alkoholu, a nie np. u 
całej załogi tupolewa:  „Hypki podziela także zdanie Rosjan ws. obecności w kabinie generała Błasika. - Trudno powiedzieć, że  
generał Błasik, będąc w kabinie, nie wywierał nacisków na pilotów. Każdy z własnego doświadczenia wie, że jak szef stoi nad  
głową - szczególnie jeśli to jest szef, od którego zależy całe życie zawodowe, cała kariera, a jest się młodym człowiekiem, a to byli  
młodzi ludzie - to trudno powiedzieć, że nie miał na nich wpływu - zauważył Hypki i dodał, że "gdyby generał siedział cicho, to  
byśmy nie wiedzieli, że on tam w ogóle był, a on mówił, że nic nie widać, odczytywał wysokość". Według niego nie należy też  
bagatelizować opisanego przez Rosjan alkoholu we krwi generała Błasika. - Jeśli chcemy badać przyczyny katastrofy i wyciągać  
z  nich  wnioski,  to  nie  możemy  mówić,  że  nadrzędny  jest  dla  nas  honor  polskiego  generała  -  ocenił”  
(http://www.tvn24.pl/1,1712741,druk.html).

11 http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/482245,siergiej_iwanow_kontrolerzy_lotow_nie_mogli_zabronic_ladowania.h  
tml, http://wyborcza.pl/1,86738,9018227,Wicepremier_Rosji__Kontrolerzy_lotow_nie_mogli_zabronic.html, 
http://polish.ruvr.ru/2011/02/17/44842690.html,  http://swiat.newsweek.pl/kontroler-nie-mial-prawa-zabronic-ladowania  —  
minister-transportu-rosji-o-raporcie-mak,70429,1,1.html; 
http://wyborcza.pl/1,76842,8987550,Po_raporcie_MAK__Poranieni_Polacy__poranieni_Rosjanie.html    

12 Przypomnę, że w CVR-3 pada taka niezwykła wprost fraza śp. mjr. A. Protasiuka:  „Się chyba nie świeci”  (8:36). Czy w takich 
warunkach dowódca statku prezydenckiego podchodziłby do lądowania, a nawet schodziłby na wysokość 100 m? (To oczywiście 
pytanie do dendrologów smoleńskich). 
„Porucznik Artur Wosztyl z 36. SPLT, dowódca Jaka-40, który wylądował w Smoleńsku około godziny przed przylotem tupolewa,  
relacjonował, że nie zauważył, by przed lądowaniem Tu-154 na lotnisku było włączone oświetlenie dróg kołowania. Identyczna  
sytuacja odnosi się do pasa startowego. Wosztyl przyznał też, że 10 kwietnia jedna z radiolatarni na smoleńskim lotnisku nie  
funkcjonowała  prawidłowo.  Współrzędne  lotniska  nie  wskazywały  środka  drogi  startowej.  Przed  lądowaniem  jaka  oprócz  
świateł  APM między bliższą a dalszą radiolatarnią  nie  widział  on innego oświetlenia  lotniska.  Identyczna sytuacja  była  po  
wylądowaniu Jaka-40 na pasie. Wosztyl nie widział oświetlenia ani pasa, ani dróg kołowania. Przyznał, że 7 kwietnia nie zwrócił  
na  to  uwagi,  ponieważ  panowały  dobre  warunki  atmosferyczne.  10  kwietnia  było  inaczej:  1500  metrów  widoczności,  bez  
podstawy chmur” (http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt). Por. też „Zbrodnia smoleńska”, s. 
383.
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http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/482245,siergiej_iwanow_kontrolerzy_lotow_nie_mogli_zabronic_ladowania.html
http://www.tvn24.pl/1,1712741,druk.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polecen_kontrolera.html


bo jak wiadomo, nie ma żarówek (zostaną dopiero wkręcone „po katastrofie”, jak to czujnie ujmie w  

kadrze witebski leśny dziadek Serebro), nie mogą też nawet, nie mając żarówek, użyć rakietnic, by 

w ten sposób zasygnalizować polskiej załodze taki zakaz lądowania, 

bo pewnie  nie  ma czerwonych rakiet  na składzie  smoleńskiego wojskowego bieda-magazynu,  a 

może miejscowi rozkradli lub szczury zjadły. 



Szympansy więc tylko delikatnie odradzają lądowanie, grzecznie zalecają lądować gdzie indziej13, 

ale na próżno, więc podenerwowane, klnąc, na czym ruski świat stoi (w obawie przed „skandalem  

dyplomatycznym”)  już  tylko  w  desperacji  „sprowadzają”,  jak  wieść  moskiewska  niesie, 

„prezydenckiego tupolewa” aż do momentu, gdy „zniknie im z radaru”14.

13 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7752603,Odradzano_ladowanie.html   „Kontroler lotów radził pilotowi samolotu  
prezydenta, by ten ze względu na mgłę lądował w Mińsku”.

14    10:40:55 РП Контроль высоты, горизонт./Kontrola wysokości, horyzont.
      10:40:59 РП Сколько ждать?/Ile czekać?
      10:41:03 РП Уход на второй круг./Odejście na drugi krąg.
      10:41:07 РП Уход на второй круг./Odejście na drugi krąg.
      10:41:09 РП Где он?/Gdzie on?
      10:41:11 РП Уход на второй круг./Odejście na drugi krąg.
      10:41:14 РП Б...дь, ну где он?/K...a, no gdzie on?
      10:41:16 РЗП А х... его знает, где он? /A ch... go wie, gdzie on?
      10:41:18 РП 101/101.
      10:41:20 РП Ё... твою ма-а-а-а-а-ать!/K...a twoja mać!
      10:41:21 Красн. Ё...ный ты в рот бл... /J...ny ty w kur….
      10:41:24 РП Уход на второй круг, 101./Odejście na drugi krąg, 101.
      10:41:27 Красн. По-моему б...дь.../ Według mnie k...a….
      10:41:34 РП 101./101
      10:41:38 Красн. Б...дь./K...a.
      10:41:44 РП 101./101.
      10:41:48 Красн. Б...дь, давайте пожарку туда, куда б...дь!/K...a, straż pożarną tam dawajcie, gdzie k...a!
      10:42:16 Красн. Ё... твою мать./ K...a twoja mać!
      10:42:21 РП 101, PLF./ 101, PLF.
      10:42:22 Красн. Б...дь./K...a.
      10:42:30 РП PLF, 101./PLF, 101.
      10:42:38 А Хоть узнай, долетел он или нет до привода, где он./Zobacz chociaż, doleciał do radiolatarni, czy nie, gdzie on jest.
      10:42:42 А Все, привод ближний прошел, левее... возле дороги где-то./Bliższą radiolatarnię minął, bardziej po lewej, gdzieś  
obok   drogi.
      10:42:48 РП PLF, 101./PLF, 101.
      10:42:49 Юдин После ближнего упал, левее дороги./ Za bliższą spadł, na lewo od drogi.
      10:42:56 А На второй круг уходить начал, потом пропал./Zaczął odchodzić na drugi krąg, a potem przepadł.
      10:43:03 РП Б...дь!!!/K...a!!! (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7752603,Odradzano_ladowanie.html


Tak to wygląda „historia smoleńska” w „telegraficznym skrócie”. I właściwie mogłaby być w takiej 

formie dołączona do telegramu Putina wysłanego parę lat wcześniej z gratulacjami do zakładów 

produkujących tupolewa.

Oczywiście takie okolicznościowe depesze car może słać do każdego ruskiego lotniczego zakładu,  

także  do  jakiegoś  mniejszego,  jak  np.  SmAZ,  który  zajmuje  się  pożyteczną  robotą  utylizacyjną 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-

siewiernym.html), a nawet do każdego robotnika i chłopa w najodleglejszej ruskiej wsi. Ale czy na 

pewno? Tak czy tak opowieść o ruskiej zonie powinniśmy zacząć nie od ruskiego końca, ale od  

początku, czyli od Okęcia, tam bowiem sięga 10 Kwietnia gęsta smoleńska mgła i tam kładzie się 

długi cień czerwonego Księżyca.

W jednym z przypisów jakiś czas temu obszernie cytowałem autorów „Zbrodni smoleńskiej”, którzy 

nie  mogli  się  nadziwić,  jak  to  było  możliwe,  że  wadliwy  plan  lotu  „prezydenckiego  tupolewa” 

przeszedł przez tyle wyspecjalizowanych instytucji  polskich,  białoruskich i  ruskich, tj.  nie został 

Co do tego zniknęcia z radarów, to – jak wspomina choćby T. Święchowicz (http://www.gazetapolska.pl/2571-stracony-kwadrans) – 
początkowo podawano nawet godzinę 10.55 (rus. czasu) jako moment „zniknięcia” (tak przynajmniej miał zrazu głosić „Głos Rosji”). Z 
kolei podczas wieczornej konferencji z carem pod namiotem na Siewiernym S. Szojgu mówił o godz. 10.50 jako chwili „zniknięcia”.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-siewiernym.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-siewiernym.html
http://www.gazetapolska.pl/2571-stracony-kwadrans


odrzucony np. z powodu nieprawidłowo wyznaczonego zapasowego lotniska15. W przypisie rozwijali 

oni swoją myśl następująco: 

„Tego typu niefrasobliwość jest luką, którą mogą wykorzystać terroryści, czy żądni przygód śmiałkowie,  

którzy uprzednio uzyskają licencję pilota. Jeśli plany lotu w Polsce, Rosji i Białorusi są weryfikowane w ten  

sposób (to znaczy w wielu punktach nie są weryfikowane), oznacza to, że każdy może w formularzu planu  

na swój  wylot  (na przykład małej  Cessny) wpisać „Status  Head” (lub „litiernyj  A”)  i  cieszyć się  pełną  

swobodą żeglugi  powietrznej  wraz  z  wszystkimi  przywilejami,  jakie  otrzymują  loty  specjalne.  Mało  

prawdopodobna,  lecz  bardzo  niebezpieczna  jest  też  inna  ewentualność  umiejętnego  wykorzystania  

opisywanych luk. Brak weryfikacji plan lotu może w przyszłości posłużyć terrorystom – wystarczy, że w  

liniach lotniczych, w których do tworzenia planów używa się zautomatyzowanego oprogramowania (a to  

ma  miejsce  niezwykle  często)  dojdzie  do  zainfekowania  systemu  wirusami  komputerowymi.  Istnieje  

hipotetyczne  prawdopodobieństwo,  że  zmieniając  plany  lotów  potencjalny  terrorysta  uzyska  efekt  w  

postaci  katastrofy  lotniczej  spowodowanej  niezweryfikowaniem  planu  lotu  przez  Centralny  Organ  

Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego. W s6 SPLT również używa się tego oprogramowania (np.  

FliteStar)  w  procesie  tworzenia  planów  lotów  (aczkolwiek  jest  to  oprogramowanie  mało  

zautomatyzowane), a więc taki rodzaj terroryzmu mógłby dotknąć również lot specjalny, którego planem  

pomimo najwyższego statusu HEAD nikt się nie zainteresował” (s. 401-402 przyp. 350).

Informację  o  terrorystycznym  zagrożeniu  związanym  z  jednym  z  samolotów  pasażerskich  na 

jednym ze stołecznych lotnisk jednego z państw „UE”, polskie służby miały otrzymać wieczorem 9 

kwietnia 2010.

http://smolenskzespol.sejm.gov.pl/bialaksiega.pdf16  

15 Drugim powodem do odrzucenia mogła być pojawiająca się literówka w oznaczeniu punktu nawigacyjnego na granicy białorusko-
ruskiej:  „AKSIL”  zamiast  „ASKIL”  (na  ten  fakt  zwracał  uwagę  śp.  D.  Szpineta 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html)). Jak już wspominałem, owa literówka trzykrotnie pojawia 
się w depeszach ATS z 10 Kwietnia (por. K. Galimski i P. Nisztor, s. 144-145). 

16 Por. też: „Załącznik nr 49. Miejsce zdarzeń: Warszawa, Mińsk Mazowiecki. Czas zdarzeń: 9 kwietnia 2010. Z. W., żołnierz  COP: W 
czasie  służby w dniu 9 kwietnia 2010 r.  w godzinach nocnych nie  pamiętam dokładnie godziny,  ale  było to po godz.  22.00  
otrzymałem od starszego dyżurnego zmiany Dyżurnej  Służby Operacyjnej  SZ ostrzeżenie  o możliwości  uprowadzenia statku  
powietrznego z  lotnisk jednego z państw Unii  Europejskiej.  To  ostrzeżenie,  jako związane z  zagadnieniem bezpieczeostwa w  
systemie obrony powietrznej  przekazałem do dyżurujących ODN (Ośrodków Dowodzenia i  Naprowadzania) i  na lotnisko w  
Mińsku Mazowieckim, gdzie stała para dyżurna” (s. 102).

http://smolenskzespol.sejm.gov.pl/bialaksiega.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html


Co  więcej,  jak  donosił  jesienią  2010  „NDz”  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?

dat=20101002&typ=po&id=po01.txt), przed wylotem prezydenckiej delegacji określono zagrożenie 

bezpieczeństwa  Prezydenta  jako  „średnie”  (w  porównaniu  z  „niskim”  w  przypadku  premiera  i 

delegacji  z  7  kwietnia  2010).  Istniały  zatem  wszelkie  podstawy  ku  działaniom 

niekonwencjonalnym,  niestandardowym  i  dodatkowo  zabezpieczającym  wysokich 

dostojników państwowych i wojskowych lecących na katyńskie uroczystości17. Innymi słowy, 

skrajną głupotą, nieodpowiedzialnością i  zbrodniczym szaleństwem (lub też wprost: udziałem w 

zamachu)  byłoby  w  takich  okolicznościach  (zagrożenie  terrorystyczne  i  średni  stopień 

17 „Zdaniem  gen.  Waldemara  Skrzypczaka,  dowódcy  Wojsk  Lądowych  w  latach  2006-2009,  jeżeli  osoby  odpowiedzialne  za  
bezpieczeństwo prezydenta oceniły, że jest stosunkowo wysoki poziom zagrożenia jego bezpieczeństwa, to ta wizyta mogłaby się  
odbyć, ale zupełnie w inny sposób. - To znaczy w wąskiej grupie ludzi, bez oficjalnego informowania opinii publicznej  
o godzinie wylotu - uważa gen. Skrzypczak. Jak tłumaczy,  na większy poziom zagrożenia bezpieczeństwa powinno  
odpowiadać się zawsze zwiększoną grupą ochraniającą. - Czyli na większy poziom zagrożenia bezpieczeństwa stwarza  
się większy poziom bezpieczeństwa. Zmniejsza się skład delegacji, im mniej ludzi wie o szczegółach wizyty, tym lepiej 
-  mówi  Skrzypczak”  (http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101002&typ=po&id=po01.txt).  Przede  wszystkim  działania 
niekonwencjonalne (ze względów bezpieczeństwa) mogłyby polegać po pierwsze: na  podaniu  mylnej oficjalnej informacji, 
którym samolotem wyleci polski Prezydent. Można było przekazać np., iż poleci on jakiem-40 i wtedy ten samolot uzyskałby 
status HEAD, a nie tupolew. W ten sposób też wyjaśniłoby się pochodzenie krążącej krótko nad Wisłą wiadomości z 10 Kwietnia o  
„prezydenckim jaku”, jak i to, o czym donosiła w styczniu 2011 „Rz”:  „Według raportu MAK strona rosyjska nie zakwalifikowała  
lotu 10 kwietnia jako lotu HEAD (przewozu głowy państwa – red.). Określenie statusu lotu następuje przed lotem, w momencie  
przygotowania wizyty – na drodze dyplomatycznej między Polską a Rosją. Mówiąc o nieregularnym locie międzynarodowym,  
Rosjanie uznali, mówiąc kolokwialnie, że lot prezydenta na obchody do Katynia to wizyta półoficjalna. Lot z 7 kwietnia premiera  
Donalda Tuska, który odbył się na zaproszenie premiera Federacji  Rosyjskiej, został zakwalifikowany jako wizyta oficjalna i  
zgłoszono go jako lot wojskowy o statusie  HEAD. Lot 10 kwietnia potraktowano jako normalny przelot  statku cywilnego w  
rosyjskiej  przestrzeni  powietrznej”  (http://www.rp.pl/artykul/615487,594191-Ekspert--Lot-do-Smolenska-nie-mial-statusu-
HEAD-.html). 
Por. też raport komisji Burdenki 2, s. 12, gdzie wprost jest powiedziane:  „samolot Tu-154M numer boczny (b/n) 101, lotnictwa  
państwowego Rzeczpospolitej Polskiej (36 specjalny pułk lotnictwa transportowego  Sił  Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej  
(...)),  wykonujący nieregularny międzynarodowy rejs PLF 101 z pasażerami po trasie Warszawa (EPWA) – Smoleńsk 
„Północny” (XUBS)”. (Z kolei „komisja Millera” napisała w swoim pseudoraporcie (s. 13): „Samolot Tu-154M poddano wymaganym  
obsługom i  10.04.2010 r.  został  dopuszczony pod względem technicznym do lotu o statusie  HEAD”.  No ale  to takie  spory w 
rodzinie, można rzec).
Po drugie, takie zabezpieczające działania mogłyby polegać za zmianie lotniska docelowego, lecz niepoinformowaniu o tym 
Rusków, tzn. oficjalnie by przekazano, że delegacja prezydencka leci do Smoleńska, a nieoficjalnie ustalono by, że  
leci np. do Witebska. To z kolei mogłoby tłumaczyć nieobecność borowców na Siewiernym, a zarazem korespondowałoby z tymi 
danymi,  które  udostępnił  libra  (za  chwilę  w  tym  rozdziale  do  nich  przejdę;  jednak  zaznaczam,  te  dane  wcale  nie  muszą  być  
kompletne  ani  wiarygodne,  skoro tylu  fachowców  wojskowych  się  wokół  dokumentacji  związanej  z  36  splt  i  10-tym Kwietnia  
krzątało).
Po  trzecie  –  i  tutaj  niejako  wychodzę  naprzeciw  koncepcji  sformułowanej  przez  intheclouds  –  można  było  w  celach 
bezpieczeństwa rozdzielić delegację na dwa tupolewy (jednego rzecz jasna wypożyczyć na ten czas z Samary) i... 
oba (w celach dezinformacyjnych)  oznaczyć jako 101,  tak  by potencjalni  terroryści  nie  wiedzieli,  który  samolot  należy 
uprowadzić/zaatakować. 
Po czwarte, można było wyczarterować jakiś lot cywilny do Witebska.
Po  piąte,  można  byłoby  wystartować  i  zaraz  wylądować (http://1.bp.blogspot.com/-rumDaSYsgMg/TmtxDhlZD-
I/AAAAAAAAD7U/vCgKeLjIp-0/s1600/taws5.png)  (por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/taws-
tupolewa.html), a następnie przesadzić całą delegację do innego samolotu lub też... przewieźć na inne lotnisko  (w 
takim wariancie z kolei wychodzę naprzeciw tej koncepcji blogerów (jak np. zezorro, marektomasz i in.), którzy są zdania, iż możliwe 
było dokonanie zamachu w Polsce, rzecz jasna przy współudziale ruskim w urządzeniu inscenizacji katastrofy w Smoleńsku).
Po szóste,  można było wystartować w podobnym czasie dwoma samolotami...  „prezydenckimi”, tj. obu statkom 
powietrznym  (dla  wprowadzenia  w  błąd  potencjalnych  terrorystów)  nadać  status  HEAD (jednemu  oficjalnie,  a 
drugiemu nieoficjalnie) – w ten sposób mógł np. wylecieć śp. gen. A. Błasik „prezydenckim jakiem-40” oraz śp. mjr A. Protasiuk 
„prezydenckim tupolewem”, przy czym „oficjalnie” (a zarazem dla względów bezpieczeństwa) stwierdzono by (choćby w ostatnich 
modyfikujących depeszach z lotniska), że Prezydent leci jakiem-40, a faktycznie umieścić Prezydenta w tupolewie (lub odwrotnie).
Istniało zatem mnóstwo sposobów na stawienie  czoła zagrożeniu.  Paradoksalnie  jednak wszelkie działania niekonwencjonalne i 
odległe  od rutyny „zwykłej  zagranicznej  prezydenckiej  wizyty”  byłyby także...  na rękę zamachowcom, którzy  właśnie  głównie w  
obszarze dezinformacji, o czym jeszcze będzie w niniejszym rozdziale mowa, rozegrali całą sytuację i którzy bez wątpienia musieli na  
bieżąco być informowani o tym, co się z polską delegacją dzieje (zgodnie z założeniem, że kooperanci zamachu byli też nad Wisłą).  
Kto wie zresztą, czy to rzucające się w oczy nawet polskim ślepawym służbom, podwyższone zagrożenie ze Wschodu (związane z  
prezydencką wizytą), nie było ostentacyjnym działaniem Rusków wszczętym w ramach gry operacyjnej właśnie po to, by na Okęciu 
10-go Kwietnia zastosowano nadzwyczajne i osłonowe, a więc odległe od rutyny organizowania zagranicznych wizyt,  procedury.  
Oczywiście, gdyby po polskiej stronie nie było udziałowców zbrodni (a dziś już możemy być pewni, że byli), to wraz z prezydencką 
delegacją wysłano by dodatkowy samolot zabezpieczający i dodatkową liczbę uzbrojonych borowców, a na samym Okęciu roiłoby się  
od  polskich  funkcjonariuszy  cywilnych  i  mundurowych.  Ten  dodatkowy  samolot  lądowałby  przed wylądowaniem  specjalnego 
samolotu z Prezydentem, wioząc dodatkową ochronę i rozpoznając sytuację na lotnisku (i w związku z tym ostatnim działaniem: 
informując Prezydenta, czy w danym miejscu należy w ogóle podchodzić do lądowania).
Tak czy tak, jakieś roszady na warszawskim lotnisku się odbyły, wszak pisał o nich choćby P. Świąder (http://www.rmf24.pl/tylko-
w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706): „Nasz samolot miał odlecieć o  
5 rano. Rzadko mam okazję towarzyszyć Prezydentowi w czasie oficjalnych wizyt, tym razem, na wyjazd do Katynia zgłosiłem się  
na ochotnika. Dopiero na Okęciu okazało się, że dziennikarze mają lecieć Jakiem, a dopiero godzinę po nas wystartuje Tupolew.  
OK - pomyślałem, widocznie zabrakło dla nas miejsca w "Tutce". Gdy wszyscy siedzieliśmy już wewnątrz Jaka okazało się, że  
jeden z silników nie chce się uruchomić. Pilot grzecznie przeprosił mówiąc, że musimy przenieść się do drugiego Jaka, który stoi  
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bezpieczeństwa Prezydenta na ruskim terenie) ulokowanie całej delegacji  wraz z Dowódcami na 

pokładzie jednego samolotu.  Gdyby takie rozwiązanie było faktycznie zastosowane,  to wszystkie 

osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy należałoby już dawno posadzić na ławie oskarżonych i 

skazać na długoletnie więzienie.

Ale zapewne tak  nie było i delegację, sądzę, rozdzielono18. Być może Ruscy do końca nalegali, by 

wszyscy  lecieli  razem  (tak  jak  to  wynikało  ze  wstępnych  planów),  z  drugiej  jednak  strony, 

pamiętajmy, że na warszawskim lotnisku znalazł się wtedy i zwierzchnik sił zbrojnych, i cały sztab – 

obok. Ktoś zażartował: "Jest  jeszcze trzeci?" "Tak" - odparł pilot.  "Czeka w hangarze".  Po przymusowej przesiadce wszystko  
poszło już zgodnie z planem.” Zauważmy, iż Świąder pisze  o wylocie tupolewa o 5 rano.  Nie zgadzałoby się to jednak ani z 
planem lotu, który swego czasu upubliczniono w mediach, zgodnie z którym prezydencka delegacja wylatuje o godz. 4.30 (zapewne  
UTC, a więc 6.30 pol. czasu), a dowódcą statku jest B. Stroiński (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-
2.html),  ani  z  tym,  co oficjalnie  głoszone jest  na temat wylotu „prezydenckiego tupolewa”.  Jak jednak wiemy,  choćby z  relacji 
krewnych ofiar, część delegatów właśnie o wczesnych godzinach porannych miała być na okęckim lotnisku, zaś część miała przybyć  
dopiero na wylot planowany koło 7-mej. Świąder ponadto przekazuje (zapewne uzyskaną na Okęciu) informację o tym, że tupolew 
miał lecieć „godzinę po nich” - zakładając więc, że chodziłoby o godzinę po starcie jaka-40, to (przyjmując, iż wylecieli 5.20/5.30 pol.  
czasu) wylot byłby ca. 6.30, choć to, co przekazano Świądrowi wcale nie musiało być prawdą – następny samolot specjalny mógł 
wystartować  dużo  wcześniej  niż  o  6.30.  W.  Cegielski  wszak  mówi  o  grzaniu  silników  przez  tupolewa  (por.  też 
http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?O=215756&pg=1),  gdy  dziennikarze  odlatywali 
(http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka); zdaniem Cegielskiego to kancelaria Prezydenta podjęła decyzję o przesadzeniu 
dziennikarzy  do jaka-40;  por.  też  relację  J.  Sasina,  który  miał  nic  nie  wiedzieć  o  tym,  co  się  na  warszawskim lotnisku dzieje  
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/podzia-delegacji.html),  co  z  kolei  wydaje  się  zupełnie  nieprawdopodobne. 
Bardziej prawdopodobne wydaje się to, że wiedział o tym, co się działo na Okęciu „za wiele”, dlatego pojawiły się luki pamięciowe.  

18 Przypomnę w tym miejscu gorączkową relację P. Wudarczyka z Katynia: „„...my jesteśmy daleko od tego miejsca, jesteśmy w środku  
lasu – ten Memoriał jest w środku lasu, daleko od szosy i tak naprawdę tutaj docierają jakieś szczątkowe informacje (…) więcej  
my się tu na miejscu dowiadujemy od ludzi, którzy są w Warszawie, którzy dzwonią i mówią, że usłyszeli w telewizji. Na miejscu  
informacje  są,  no,  żadne.  My jesteśmy w środku lasu.  To,  co  zadzwonił  ktoś do tej  delegacji,  bo tu już  jest  delegacja,  która  
przyleciała drugim (…) samolotem (…). Ci ludzie, o których wspominałaś, czyli marszałkowie sejmu, pan Prezydent z małżonką,  
no i wszyscy ministrowie, to był samolot jeden, ale był jeszcze jeden samolot. I jedyna informacja, jaka tutaj dotarła, to  
tutaj na tym lotnisku była straszna mgła. Jak my lądowaliśmy, to STARTOWAŁ jakiś samolot (podkr. F.Y.M.) i nasz pilot z tego  
specjalnego pułku powiedział: „hu, duży zuch, jak on to zrobił, w ogóle bokiem, nie wiadomo” – znaczy on był zadziwiony, że on  
startował, ten samolot (…) Tak, była straszna mgła, no, nie było nic widać. My jako pasażerowie to tak się nie znamy, no mgła to  
mgła, tak, ale pilot, który wysiadł, bo ten samolot, którym my przylecieliśmy to jest ten jak-40 i on nie jest duży, no więc w  
momencie,  kiedy  wylądowaliśmy,  to  pilot  otworzył  drzwi  i  wyszedł  do  nas  powiedzieć  „Dziękuję  za  wspólną  podróż  i  do  
zobaczenia wieczorem” (…) No, my wylądowaliśmy jakieś pół  godziny,  godzinę wcześniej  (ale  w stosunku do czego? -  przyp. 
F.Y.M.). Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo tu jest godzina różnicy, dwie godziny różnicy, przepraszam, a ja jestem też trochę  
zdenerwowany, więc... nie wiem, no, godzina, około godziny wcześniej wylądowaliśmy. Tak, że te warunki się tutaj absolutnie nie  
zmieniły. Tam na pewno na tym lotnisku była straszna mgła. Poza tym to lotnisko nie wygląda najlepiej. Pas startowy - droga z  
wybojami. Oczywiście ten samolot  (który się miał rozbić - przyp. F.Y.M.)  nie lądował, znaczy, nie dotknął tego pasa, tak, ale  
miejsce jest straszne. I ta mgła, która zapewne nie ułatwiała”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-
jeszcze-jeden-samolot_31.html). 
Przywołując jednak tę relację, wkraczam do jeszcze jednego labiryntu, tego związanego z lotem dziennikarzy. Pisałem o tym sporo w 
poście  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/medytacje-smolenskie-4-juznyj.html,  zastanawiające  bowiem  są 
rozbieżności  w  relacjach  dziennikarzy  (z  „dziennikarskiego  jaka-40”),  1)  co  do  pogody  podczas  lądowania 
(http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka W. Cegielski twierdzi, że warunki (do lądowania) „były świetne”, co więcej: „nie 
mieliśmy ani mgły tak naprawdę, bo to nie była mgła a chmury, nie mieliśmy też żadnego poważnego wiatru, nie padał deszcz,  
przez te chmury prześwitywało słońce. Każdy inny normalny dzień wyglądałby tak samo”), natomiast J. Mróz: „rano 10 kwietnia  
pogoda  w  Smoleńsku  pogarszała  się  z  minuty  na  minutę,  a  Jak-40  także  lądował  w  trudnych  warunkach.
Mróz dodał, że już po przybyciu na lotnisko, widział próbę podejścia do lądowania rosyjskiego Iła-76. - (Próbował lądować) już w  
bardzo,  bardzo złych warunkach,  jeszcze nie  w tak złych jak  Tupolew,  ale  w bardzo złych.  Wynurzył  się  nagle  z  mgły nad  
lotniskiem i  również  niewiele  brakowało,  a  mogło  dojść  do  bardzo dramatycznego wydarzenia  z  udziałem tego samolotu  -  
opowiada Mróz.” (http://www.tvn24.pl/0,1665598,0,1,dziennikarze-z-jaka_40-zostana-przesluchani,wiadomosc.html), por. też ten 
wywiad z Mrozem (http://www.tvn24.pl/12690,1690165,0,1,zuch-tak-wieza-chwalila-pilotow-jaka_40,wiadomosc.html): „warunki  
były  na  tylr  kiepskie,  że  nic  nie  było  widać  przez  okna  boczne  jaka  i  jak  sądzę,  przez  okna  w  kabinie  również”,  por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/lot-dziennikarzy.html.  Mróz  twierdzi,  że  wylecieli  o  5.15/5.20,  zaś 
Cegielski: „dzisiaj o 5 rano, o piątej wystartowaliśmy z lotniska Okęcie samolotem jak-40. Wtedy, kiedy wchodziliśmy do tego  
samolotu tu 154m już, jak mówią piloci, grzało silniki. (...)” (http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka).
I  2) co do akrobacji iła-76, które mieli widzieć: J.  Kubrak z  „Faktu”  powiada o ruskim samolocie, że: „przechylił się lekko na 
lewą stronę i  w ostatnim momencie  wzbił  się  w powietrze”,  a  P.  Ferenc-Chudy z  „GP”:  „w pewnym momencie  pełen gaz  
wszystkich czterech silników, wyrwał prawie pionowo w powietrze, przechylając się maksymalnie tak na prawą stronę,  
że o mało skrzydłem nie zawadził, dosłownie też parę metrów,  skrzydłem prawym nie zawadził pasa startowego”. To 
samo Ferenc-Chudy powtarza w artykule „Niewidzialna kolumna prezydenta” L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego: „Stałem 50 m od  
miejsca, gdzie lądował Ił-76. Wszedł równo w pas, kołami niemal dotykał już płyty lotniska, ale w ostatniej chwili piloci zwiększyli  
moc silników i pochylając maszynę na prawy bok, odlecieli”  (  „GP”,  15-02-2012, s. 5 ). Z kolei J. Mróz z TVN24: „Ił-76 miał z 
lądowaniem kłopot. – Bujnęło go na prawe skrzydło. O mało nie rąbnął (...). Skrzydło przeszło dwa-trzy metry nad płytą  
lotniska.  Samolot  poderwał  się  w ostatniej  chwili.  Wyglądało  to  bardzo dramatycznie.  Piloci  naszego jaka  byli  przerażeni”, 
natomiast P. Wudarczyk, jak widzieliśmy wyżej, twierdzi, że jakiś samolot startował, a pilot jaka podziwiał akrobacje („duży zuch”). 
Oczywiście, możemy też założyć, iż dziennikarze nie są w stanie sensownie i spójnie przytoczyć tego, co widzieli, lecz chyba są w  
stanie odróżnić lewą stronę od prawej oraz gęstą mgłę od niskich chmur. 
Poza tym ze słynnej relacji P. Świądra (http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-
sie-powrotu-do-polski,nId,272706) wiemy, że do Katynia (z lotniska, na którym wylądowali) mieli jechać „prawie godzinę”, co jak na 
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nie było więc mowy, by te osoby podporządkować jakiejś niosącej potencjalne niebezpieczeństwo 

dla uczestników delegacji, decyzji. By jednak podjąć się próby rekonstrukcji wydarzeń z 10 Kwietnia 

trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to,  że  uczestnicy delegacji  (co oczywiste)  nie wiedzą i nie 

przypuszczają  nawet,  że  zostanie  dokonany  zamach,  a  więc,  że  grozi  im  śmiertelne 

niebezpieczeństwo19. Gdyby całą grupę blisko stu delegatów (jak zapewne zamierzano) ulokowano 

na  pokładzie  tupolewa,  to  sprawa faktycznie  byłaby,  jak  to  rzekł  klasyk,  „arcyboleśnie  prosta”,  

ponieważ „wypadek lotniczy” załatwiałby wszystko. Członkowie delegacji,  kierując się względami 

bezpieczeństwa i  zdrowym rozsądkiem,  mogli  jednak nie  zgodzić  się  na takie  rozwiązanie  i  na 

Okęciu, właśnie przed wylotem, dokonać rozdzielenia delegacji na parę maszyn20 (tej kwestii mogła 

dotyczyć słynna i zakłamywana zarówno przez borowców, jak i reżimowe media, rozmowa śp. gen. 

kilkunastokilometrową odległość między smoleńskim Siewiernym a miejscem kaźni polskich oficerów (i jak na poranne sobotnie 
godziny  na  rubieżach  miasta),  wydaje  się  dość  długo.  Powstaje  więc  całkiem uzasadnione  pytanie,  czy  faktycznie  dziennikarzy 
wysadzono na Siewiernym, a nie np. na Jużnym (LNX, UUBS – Siewiernyj ma oznaczenie XUBS) lub... na witebskim wschodnim 
lotnisku oraz, czy dziennikarzy nie rozdzielono na dwa samoloty, które poleciały w dwa miejsca? Kiedyś na blogu prezentowałem 
ruskie zdjęcia z Siewiernego pokazujące znakomitą pogodę i osoby kręcące się przy polskim jaku-40 zamieszczone na tym ruskim  
blogu:  http://massmediumblog.com/2010/05/04/chi-e-colpevole-della-morte-del-presidente-lech-kaczynski/  (por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/jak-40-na-siewiernym.html).  Trudno jednak  powiedzieć,  czy  zdjęcia 
zamieszczone  na  ruskim blogu  z  Sankt-Petersburga:  http://massmediumblog.com/2010/05/04/chi-e-colpevole-della-morte-del-
presidente-lech-kaczynski/  są z chwili po wylądowaniu jaka, czy z późniejszego czasu. 
Tak czy tak w mailu śp. K. Doraczyńskiej z 11 marca 2010 do pracowników kancelarii Prezydenta (por.  „Biała Księga”, s. 50), co 
trzeba przypomnieć, mowa jest o tym, że dziennikarze zostaną rozdzieleni: „połowa w JAKU i połowa w TU”. Skoro jednak ich 
10-go Kwietnia przed świtem nie usadzono w tupolewie, to może część (niekoniecznie połowa) była w jednym jaku, a część 
w drugim (no, chyba że polecieliby z jakąś częścią delegacji CASą; wątek CASy przecież też przewija się w smoleńskiej, a ściślej 
okęckiej, w tym wypadku, historii)? Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/biae-plamy-smolenskie.html   

19 Co nie znaczy, że nie przeczuwali czegoś. Por. choćby wspomnienie p. B. Zakrzeńskiej: „nie chciał lecieć. W przeddzień katastrofy  
byłam z Januszem u lekarza i  miał bardzo dobre wyniki. Chodził  jednak na badania, ponieważ miał kłopoty z kręgosłupem,  
dostawał zastrzyki. On nie mógł długo siedzieć, bo potem ten kręgosłup go bolał. Z tego też względu w ogóle nie rozważał jazdy  
pociągiem do  Katynia.  W  grę  wchodził  jedynie  samolot.  Dwa  dni  czy  może  dzień przed katastrofą  odczułam dziwnie  silne  
wrażenie pustki wokół siebie, powiedziałam o tym Januszowi. Może sam też miał jakieś złe przeczucia? Proszę sobie wyobrazić, że  
gdy po katastrofie musiałam odwiedzić wiele urzędów i stowarzyszeń, by pozałatwiać w nich formalności po śmierci Janusza,  
dowiedziałam się, że we wszystkich, tzn. w ZUS, SPATiF, ZASP etc., on był tuż przed wylotem do Smoleńska. Był nawet u znajomej  
lekarki  i  powiedzial  jej:  "Wandziu,  nie  zapominaj  o  mojej  Basi".  Pokrzepił  mnie  telefon  od  ks.  abp.  Andrzeja  Dzięgi,  który  
zadzwonił do mnie tuż po katastrofie i powiedział,  że chce prowadzić Mszę św. pogrzebową Janusza. Okazało się,  że Janusz  
spotkał  się  z  nim również  niedługo przed odlotem i  pytał,  czy  przyjdzie  na jego pogrzeb...  Bardzo się  cieszę,  że  Janusz był  
wcześniej u spowiedzi i Komunii Świętej. ” (http://www.naszdziennik.pl/bpl_index.php?dat=20101002&typ=po&id=po41.txt).

20 J. Mróz w filmie „Poranek” (1'50'') mówi o tym, że przesadzono ich do „stojącego obok, już przygotowanego do lotu” drugiego jaka-
40, z czego jednoznacznie wynika, iż o 5 rano 10 Kwietnia na start z wojskowego warszawskiego lotniska czekały dwa 
jaki. Mróz dodaje, że wylecieli „około 5.20”. Ten drugi jak-40 mógł więc wylecieć niedługo po tym pierwszym. Z perspektywy czasu 
nie wydaje mi się bowiem, by „awaria” pierwszego jaka-40 była autentyczna. Z tym cyrkiem z okęckimi przesiadkami chodziło raczej  
o  zamianę samolotów, i tym pierwszym miał polecieć ktoś inny, nie dziennikarze, najbardziej prawdopodobne jest to, że VIP-y –  
zapewne jakaś część osób związanych z delegacją, choć niekoniecznie Dowódcy. Z niektórych dziennikarskich relacji wiemy, że parę  
osób (z kręgu ludzi mediów) było w piątek 9-go poinformowanych o tym, że polecą jakiem, inne zaś nie – zgadzałoby się to z treścią  
maila śp. K. Doraczyńskiej, która widziała rozdzielenie dziennikarzy na jaka i tupolewa. 
O tym, że wyleciały dwa jaki-40 przed tupolewem, wiedzieli też z jakichś źródeł (być może z MSZ) ludzie rządowej telewizji. W owym 
filmie  „Poranek” (9'23'')  producentka  TVN24  P.  Tamulewicz,  relacjonując  historię  z  telefonami  o  katastrofie  „prezydenckiego 
samolotu” od R. Poniatowskiego z Katynia i J. Mroza z Siewiernego, mówi: „brakowało (...) potwierdzenia, który to był samolot i  
kto był na pokładzie”.  Jeśli więc Mróz (telefonujący ze smoleńskiego lotniska do swej macierzystej stacji) leciałby 
„dziennikarskim  jakiem”,  a  poza  tym  samolotem,  jak  głosi  po  dziś  dzień  moskiewska  i  warszawska  legenda 
kwietniowa, wyleciałby tylko i wyłącznie tupolew, to przecież nie pojawiłaby się w ogóle problem  „który to był 
samolot”.  Od samego początku zatem głoszono by w mediach, że doszło do katastrofy „prezydenckiego tupolewa”,  nie miałby  
prawa  bowiem  w  sytuacji  się  pojawić  żaden  „prezydencki  jak”  (por.  rozdział  Medialny  obraz  Zdarzenia  –  o  dźwięku,  który  
wyprzedził światło). Pełna wypowiedź Tamulewicz brzmi tak: „Te telefony z Rosji na przemian od Rafała Poniatowskiego i Janka  
Mroza przychodziły i podawały kolejne wersje, natomiast brakowało tego yy... potwierdzenia, który to był samolot i kto był na  
pokładzie”,  chwilę później Mróz dodaje:  „Pierwszy telefon do redakcji, to była ta pierwsza informacja, taka bardzo nieoficjalna,  
która już wówczas krążyła pośród naszych dyplomatów zgromadzonych na płycie lotniska, że coś bardzo niedobrego się stało, że  
samolot zniknął z radarów i najprawdopodobniej się rozbił. To była 8.51”  - wyglądałoby więc na to, że sam Mróz, przybywając na 
Siewiernyj (zawrócony przez ruskie służby spod Memoriału) nie tylko nie słyszał „katastrofy”, ale i nie był w stanie na miejscu, na  
lotnisku, uzyskać zrazu informacji, o jakiego typu samolot chodzi (!). 
Mróz, po bardzo długim milczeniu (cz. II 13'30''; jest to jakieś 19 sekund) i patrzenia przed kamerą w dół przyznaje:  „Pierwszą...  
moją  myślą  było,  co  zrozumiałe,  absolutne  niedowierzanie” -  hm,  „co  zrozumiałe”?  Zrozumiałe  byłoby  to  jedynie  w  takim 
kontekście, że nikt nie widział ani nie słyszał katastrofy.  „Jak to samolot z prezydentem na pokładzie, z kilkudziesięcioosobową  
delegacją,  z najlepszymi...  yyy... podobno pilotami,  jacy byli tylko dostępni...  w Polsce,  ot tak, po prostu... nagle...  uderzył w  
ziemię? Dlaczego?”  W tym zaś materiale,  zrobionym w lipcu 2010 (http://www.tvn24.pl/0,1665598,0,1,dziennikarze-z-jaka_40-
zostana-przesluchani,wiadomosc.html) Mróz opowiada, że był 4-5 minut „po katastrofie” na Siewiernym (0'18''):  „W momencie,  
kiedy podjeżdżaliśmy do bramy lotniska minęła nas limuzyna ambasadora Bahra w asyście straży pożarnych i jak się później  
okazało, jadących (...) na miejsce katastrofy, więc (...) na samym lotnisku pod bramą znalazłem się około 4-5 minut bezpośrednio  
po katastrofie rządowego tupolewa (...). Panowała tak gęsta mgła, że nie było kompletnie nic widać. To było niezwykle mocne  
przeżycie,  dlatego że  powoli  docierała  do  nas,  jeszcze  bez  oficjalnego  potwierdzenia  –  do  świadomości  naszej  docierało,  że  
rzeczywiście wydarzyło się coś dramatycznego, bardzo blisko nas – z drugiej strony, nie widzieliśmy kompletni nic.”
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A.  Błasika  i  śp.  mjr.  A.  Protasiuka  (http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-

2/fakty/news-szef-bor-byla-rozmowa-blasik-protasiuk-przed-wylotem-do,nId,337162)). 

Rozdzielenie nie było szczególnie trudne, skoro na lotnisku decydujący głos miał zwierzchnik sił 

zbrojnych, czyli polski Prezydent, a ponadto byli też wszyscy członkowie Sztabu Generalnego, więc 

raczej mało prawdopodobne, by ktokolwiek z niższych rangą wojskowych w takiej sytuacji ośmielał 

się  forsować tak  idiotyczne i  niebezpieczne zarazem rozwiązanie,  jak  wylot  wszystkich 96 osób 

jednym statkiem powietrznym (zwłaszcza w obliczu zagrożenia terrorystycznego)21.

Delegacja musiała być podzielona także z tego powodu, iż planowano robocze spotkanie polskiego i 

21 Zresztą po cyrku, jaki urządzono w związku z wylotem do Brukseli (2008) wiedziano, iż Prezydent może wyczarterować cywilny 
samolot, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście takiemu samolotowi także mógłby się „przytrafić wypadek”, ale jeśli zamachowcy 
planowali atak przez całkowite zaskoczenie (np. podczas międzylądowania), nie zaś zestrzelenie czy zniszczenie za pomocą środków 
wybuchowych,  a  jednocześnie  mieli  już  przygotowane  (przynajmniej  częściowo)  „miejsce  katastrofy”  oraz  plan  „medialnego 
zobrazowania Zdarzenia”, to musieli też „pozwolić” jakiejś istotnej części delegacji lecieć „prezydenckim tupolewem”. Gdyby bowiem 
wyleciał np. jakiś embraer, to maskirowka na Siewiernym na nic by się nie zdała. 

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-szef-bor-byla-rozmowa-blasik-protasiuk-przed-wylotem-do,nId,337162
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-szef-bor-byla-rozmowa-blasik-protasiuk-przed-wylotem-do,nId,337162


ruskiego sztabu po tym jak  26 stycznia 2010 śp.  gen.  F.  Gągor  odbył,  uznane za  „przełom w 

relacjach  wojskowych  Polski  i  Rosji”  (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_385.html),  spotkanie  z 

gen.  N.  Makarowem  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/wizyta.html),  po 

którym  zapowiedziano  majową  (2010)  oficjalną  wizytę  Makarowa  zmierzającą  do  ustalenia 

„kierunków dalszej bilateralnej współpracy wojskowej”22,

co z kolei wymagało ustalenia jakiegoś miejsca na to nieformalne, ale na pewno traktowane jako 

ważne  spotkanie  (jeśli  np.  miałoby  ono  się  odbyć  jeszcze  przed  rozpoczęciem  uroczystości  

katyńskich), z którego bez trudu można byłoby dotrzeć na czas do Katynia.  

Pytanie teraz, jakim samolotem mogli polecieć Dowódcy i dokąd (bo chyba nie do Moskwy)? Bryzą 

Marynarki  Wojennej  (http://freeyourmind.salon24.pl/387551,samolot-admirala-karwety)?  Ta 

jednak,  jak  przynajmniej  wiemy ze  zdjęć  M. Grodzkiego towarzyszącego T.  Szczegielniakowi  (a 

wiarygodność tych fotografii cały czas stoi pod znakiem zapytania), 

22 Wg relacji p. L. Gągor: „Dziesiątego kwietnia zrobiłam Mu kanapki (...). Założył białą koszulę z pagonami i na to marynarkę, wziął  
ze sobą płaszcz i taką małą aktóweczkę, którą zabierał na kilkugodzinne wyjazdy. Miał tam swoje telefony, okulary. Nawet nie  
wiedziałam,  że  wziął  książkę  do  francuskiego  i  tłumaczenia  –  tekst  w  języku  rosyjskim.  Miał  przyjechać  Szef  Sztabu 
Federacji Rosyjskiej i Franek bardzo chciał dobrze wypaść w czasie tej wizyty. Szlifował rosyjski, powiedział,  
że  nie  będzie  rozmawiał  przez  tłumacza  (...)  Ubrał  się  w  przedpokoju,  pożegnałam  Go  i  powiedziałam  jak  zwykle;  
„Grubasku, uważaj na siebie”, a On na to jak zawsze: „Niech się pilot stara”. I wyszedł” (por. J. Racewicz, s. 27). 
Jest to świadectwo jednoznacznie potwierdzające fakt, iż właśnie na 10 Kwietnia zaplanowano to robocze spotkanie przed majową 
wizytą  Makarowa nad Wisłą.  Zastanawiająca  jest  jednak kwestia ubioru.  Czyżby gen.  Gągor nie  wyjechał  w mundurze tylko w  
garniturze? Skąd w takim razie wziąłby się mundur Szefa Sztabu wśród rzeczy ofiar?
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(po lewej)

(po prawej od noska tupolewa)

czeka na Okęciu, gdy rusza tupolew, a nawet gdyby wystartowała równocześnie z nim, to na pewno 

nie byłaby w stanie przelecieć dystansu w podobnym co tupolew czasie i musiałaby międzylądować 

na tankowanie (np. w Mińsku). Podobnie CASA czy jak-4023, które wprawdzie nie potrzebowałyby 

się zatrzymywać po drodze na uzupełnienie paliwa, aczkolwiek leciałyby dużo wolniej niż tu-154m. 

Jeśliby więc Dowódcy mieli odbyć spotkanie z ruskim sztabem i zdążyć na katyńskie uroczystości,  

to powinni byliby wylecieć dużo wcześniej przed tupolewem i resztą delegacji, chyba że to spotkanie 

zaplanowane było po prostu w Smoleńsku już np. po mszy (w tej materii nie ma żadnego śladu)  

albo...  że  po  polskich  generałów  wysłany  zostałby  na  Okęcie  jakiś  ruski  rządowy 

samolot. Taki np. jak ten, stojący na warszawskim lotnisku pod koniec marca 2010:

23 Jest jeszcze wariant badany przez intheclouds, tzn. że na Okęciu 10-go Kwietnia są dwa tupolewy tak samo oznakowane (tj. jako 101). 
Jeden wylatuje niedługo po dziennikarzach, a drugi koło 7-mej. Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/346626,kwestia-trzeciego-
samolotu-i-okeckich-gosci 

http://freeyourmind.salon24.pl/346626,kwestia-trzeciego-samolotu-i-okeckich-gosci
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Taki  samolot  na  pewno  by  tłumaczył  późniejszy  blackout,  jeśli  chodzi  o  monitoring  na 

warszawskim stołecznym lotnisku, ale też mimo wszystko mógłby być przez kogoś postronnego 

zauważony i sfotografowany. Natomiast startujący w polskich barwach jak-40 nikogo by nie zdziwił  

ani tym bardziej nie interesował. Wiele śladów wskazuje właśnie na ten samolot specjalny 10-go 

Kwietnia.  Mamy  wszak  1)  relację  p.  E.  Błasik,  2)  słynne  dialogi  w  COP-ie24 

(http://freeyourmind.salon24.pl/346626,kwestia-trzeciego-samolotu-i-okeckich-gosci),   3) 

wypowiedź  adiutanta  śp.  gen.  B.  Kwiatkowskiego  (skierowaną  do  p.  K.  Kwiatkowskiej  już  „po 

katastrofie”):  „Moje obawy całkowicie rozwiał telefon od adiutanta męża, który poinformował  

mnie, że on najprawdopodobniej poleciał jakiem. I naprawdę przez długi czas wierzyłam,  

że  Bronek jednak żyje”  (http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20110924&typ=po&id=po29.txt), 

mamy  wreszcie  4)  wielokrotnie  już  przywoływaną  informację  krążącą  po  nadwiślańskich 

mainstreamowych mediach o „kłopotach z lądowaniem prezydenckiego jaka-40”25. Przyjrzyjmy się 

24  To, że zostały one w ogóle upublicznione (w tych fragmentach dotyczących lotu jaka-40 z Dowódcami, pilotowanego przez śp. gen. 
A. Błasika) było klasycznym wypadkiem przy dezinformacyjnej pracy, ponieważ zamysł tego typu publikacji zapewne był taki, by po  
raz kolejny ośmieszyć polskie wojsko i oficerów, którzy nie mają pojęcia, co się dzieje (na zasadzie: „patrzcie, ludziska, i westchnijcie  
z politowaniem: była katastrofa,  a goście w COP-ie  jeszcze szukają zapasowych lotnisk i  gadają o jakimś jaku z Dowódcami,  a  
przecież  jak  leciał  tylko  z  dziennikarzami,  he,  he”  (por.  http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?O=215756&pg=13, 
http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?O=215756&pg=14 oraz  http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-
monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/). 
W tym też szyderczym tonie utrzymane były dywagacje dotyczące tego, że Błasik pilotował... „prezydenckiego tupolewa”:  „3. Czy 
gen. Andrzej Błasik siedział za sterami? Ostatecznej odpowiedzi na to pytanie prokuratorzy jeszcze nie znają. Faktem jest  
jednak, że badaniu tej hipotezy poświęcają bardzo dużo energii: o zwyczaje gen. Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych,  
wypytywali  wszystkich  przesłuchiwanych  pilotów,  ich  bliskich,  a  nawet  znajomych.  Łącznie  kilkanaście  osób”  
(http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?O=215756&pg=1). 
Po tym „wątku śledczym” widać potęgę intelektualną prokuratury, oczywiście.  Zupełnie inaczej bowiem i nie za wesoło (nie tylko dla 
„dziennikarzy  śledczych”  mainstreamu,  ale  szczególnie  dla  nadwiślańskich  prokuratorów  „badających  hipotezę”)  wyglądałaby 
sytuacja, gdyby się okazało, że 10 Kwietnia Błasik siedział za sterami (utajnionego i znikniętego) jaka-40. Dialogi z Centrum Operacji  
Powietrznych  mogły  wszak  świadczyć  o  czymś  zupełnie  odmiennym  niż  to  usiłowali  insynuować  autorzy  „Wprost” –  o  tym 
mianowicie,  iż  COP nie  został  dokładnie  poinformowany o  zmianach,  jakie  zaszły tuż  przed wylotem prezydenckiej  delegacji  z 
Okęcia, o startach poszczególnych samolotów specjalnych, a także o ich docelowych lotniskach. No i to też niezbyt śmieszna historia,  
a już na pewno nienadająca się do kabaretonu opolskiego z 2010, na którym, w ramach generalnego rżenia z obrońców krzyża 
pamięci  o  ofiarach  smoleńskiej  tragedii,  niesiono  „ukrzyżowanego”  Z.  Laskowika  (występy  z  tamtego  letniego  przeglądu 
prześmiewców (także nabijających się z hipotezy mówiącej o zamachu, rzecz jasna) powinny zostać uwiecznione na specjalnej płycie  
DVD ku pamięci następnych polskich pokoleń). 

25 Jak już wspominałem w rozdziale o medialnym obrazowaniu Zdarzenia, jest zupełnie niemożliwe, by „prezydencki jak” pojawił się o  
9.19 na antenie TVN24 jako „przejęzyczenie” J.  Kuźniara – pracownikom rządowej telewizji zalecono po prostu „chronić źródło  
informacji”, czyli nie ujawniać osób, które im tego „prezydenckiego jaka”  potwierdziły, tak, potwierdziły. (Jeszcze o godz.  9.01 w 
informacyjnym serwisie TVN24 B. Tadla czyta: „Lech Kaczyński złoży hołd poległym w Katyniu” na tle migawek z Memoriału (film 
„Poranek”, cz. II, 0'09''), a przecież w stacji mają już od ca. 10 minut wieści, że coś tragicznego się stało. Skoro więc o 9.19 Kuźniar  
wyjeżdża  z  newsem  dotyczącym  „prezydenckiego  jaka”,  to  musieli  w  rządowej  telewizji  między  9.01  a  9.18  tę  informację 
zweryfikować, mimo że Tadla opowiada w „Poranku”, że „naprawdę nie pamięta”, czy nie mogli się dodzwonić do rzecznika MSZ, czy 
też „nikt nie chciał potwierdzić”). 
Zresztą,  o czym była już mowa w rozdziale o medialnym obrazowaniu, ów „prezydencki jak” kursował także w innych relacjach  
medialnych,  a  poza tym pochodził  z  komunikatu  MSZ-u:  „Na lotnisku  w Smoleńsku  doszło  do katastrofy samolotu  
rządowego JAK40 - taką informację przekazał rzecznik MSZ Piotr Paszkowski.  Na pokładzie jest prezydent Polski  
Lech Kaczyński. Prezydent wraz z polską delegacją leciał do Katynia na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Ze Smoleńska napływają 
sprzeczne informacje. Na lotnisku jest ogromne zamieszanie, nikt nie udziela na razie informacji. Według wstępnych informacji  
samolot miał problemy z lądowaniem. Na lotnisku panuje totalna mgła, samolot który podchodził do lądowania, nie wylądował.  
Piloci dodali "gazu", aby wyprowadzić samolot z podejścia do lądowania, po czym kontakt z samolotem się urwał. Na lotnisku  
panuje wielkie zamieszanie, w gotowości są służby ratownicze. TVN24 podało, że dysponowało informacją od godziny 9, ale nie  
potwierdzaną. Przed godziną 9.30 informację potwierdził rzecznik MSZ. Taką depeszę przekazuje też agencja Reutersa, a za nią  
Polska  Agencja  Prasowa” (http://wiadomosci.onet.pl/raporty/rok-2010-katastrofa-smolenska/rozbil-sie-prezydencki-samolot-
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jednak teraz pewnym kwestiom  formalnym związanym z wylotem prezydenckiej delegacji.

Z niedawno opublikowanych ustaleń (już w przypisach w  Czerwonej stronie Księżyca  odnosiłem 

się  do  nich)  kontrolerów  NIK  wyłonił  się,  jak  wiemy,  dość  ponury  obraz  praktyk  instytucji 

biorących  udział  w  przygotowywaniu  i  zabezpieczaniu  przewozów  najwyższych  polskich 

dostojników państwowych w latach 2005-2010.  Dostało się  i  36 splt,  i  kancelarii  Prezydenta,  i  

BOR-owi. Nie wszyscy jednak okazali się czarnymi owcami. Jedna z kluczowych instytucji (jeśli nie 

najważniejsza) wyszła z całej surowej kontroli zaskakująco obronną ręką: 

„NIK pozytywnie  oceniła  MSZ w zakresie  reagowania na sytuacje  kryzysowe.  Ministerstwo posiadało  

stosowne  procedury  i  prawidłowo  reagowało  na  zdarzenia  nadzwyczajne.  NIK  pozytywnie  ocenia  

działania MSZ po zaistnieniu katastrof komunikacyjnych poza granicami kraju, w tym działania podjęte w  

związku z katastrofą smoleńską.

MSZ posiadało też stosowne instrukcje, procedury i zbiór dobrych praktyk w zakresie przygotowywania  

wizyt  najważniejszych  osób  w  państwie.  W  niektórych  procedurach  występowały  jednak  luki.  (np.  

zdaniem  NIK  uzyskiwanie  zezwoleń  dyplomatycznych  na  przeloty  i  lądowania  nie  było  przez  MSZ  

skutecznie  monitorowanie).  Np.  przed lotem Prezydenta do Smoleńska w kwietniu 2010 roku o zgodę  

dyplomatyczną  na  przelot  i  lądowanie  wystąpiło  nie  MSZ,  a  szefostwo  Służby  Ruchu  Lotniczego  Sił  

Zbrojnych RP, podpisując wniosek, bez formalnej podstawy prawnej, jako „Protokół Dyplomatyczny MSZ”.  

NIK ustaliła, że był to zwyczajowy sposób postępowania w tego rodzaju sprawach. 

(teraz  uwaga  –  przyp.  F.Y.M.) Przed  wizytą  10  kwietnia  2010  roku  informacja  na  temat  zgody  

sprzeczne-informacj,1,3571751,wiadomosc.html – informacja zamieszczona online o 9.20, a więc już kilka minut wcześniej musiała 
zostać sprawdzona, zredagowana i wklepana do edytora tekstu, najwyżej w ostatniej chwili, przed jej zrzuceniem na stronę, dodano  
to odniesienie do relacji rządowej telewizji). Jeśli się ogląda TVP Info z 10 Kwietnia, to o godz. 9.46 tuż po połączeniu z P. Prusem, 
który opowiada, że w Katyniu już ogłoszono informację o „katastrofie”, prowadzący program mówi: „...z informacji, które docierają 
do  nas  z  różnych  stron,  ale  jednoczęsnie  potwierdzonych  przez  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  i  jej  rzecznika  Piotra  
Paszkowskiego,  prezydencki samolot jak... tu 154 podczas lądowania na lotnisku w Smoleńsku zahaczył o drzewa, spadł,  
zapalił się, pożar został ugaszony, ale są ogromne zniszczenia (...)” 
Nikt  z  dziennikarzy  nie  mógł  sobie  „prezydenckiego jaka”  wymyślić  – wprost  przeciwnie:  otrzymawszy pierwsze  doniesienia  o 
„kłopotach  z  lądowaniem  prezydenckiego  samolotu”,  niezwłocznie  by  ludzie  mediów  zaczęli  bombardować  telefonami  gabinet  
ciemniaków, by się dowiedzieć, co dokładnie, gdzie i z kim, się stało. Czy w takim razie MSZ nie wiedział, jakim samolotem udał się 
polski  Prezydent?  Niekoniecznie.  MSZ mógł  mieć  zgoła  inny problem:  o którym z  dwóch zaginionych samolotów 
poinformować opinię publiczną. Czy o tym mniejszym z Dowódcami, czy też o tym większym z resztą delegacji. 
Później dopiero ktoś wpadł na pomysł, by „zniknąć”, czyli dość nieudolnie i nieco na siłę zamienić w „kaczkę dziennikarską” owego 
„prezydenckiego jaka” i opowiadać po prostu z podniesionym miedzianym czołem o „katastrofie prezydenckiego tupolewa”, a więc  
udawać, że drugiego samolotu zwyczajnie nie było, a fraza „prezydencki jak” to lingwistyczny lapsus.  Dwa wypadki lotnicze z 
dwiema grupami prezydenckiej  delegacji  tego samego poranka i  to w bliskiej  odległości  czasowej  byłyby mimo 
wszystko  dość  trudne  do  wyjaśnienia  w  kategoriach  „błędów  pilotów  lądujących  pod  presją  zwierzchników  we  mgle”  
(http://www.tvn24.pl/12691,1659135,0,1,rosyjskie-media-zaloga-byla-pod-presja,wiadomosc.html)  -  nawet  dla  tak  uzdolnionej 
intelektualnie  i  zaangażowanej  ideowo  grupy  ludzi,  jak  pracownicy  Ministerstwa  Prawdy.  No  i  P.  Paszkowski  ze  swym 
profesjonalizmem od siedmiu boleści, jaki mieliśmy okazję widzieć 10-go Kwietnia, nie sprostałby chyba wymogom wykonywania  
takich  figur  akrobatycznych,  tj.  retorycznych,  chciałem powiedzieć  – dwa  nieszczęśliwe  wypadki  samolotów specjalnych  ciężko 
byłoby obywatelom polskim spokojnie  wytłumaczyć.  Musiano więc  „zredukować” liczbę wypadków do jednego i  skoncentrować  
uwagę obywateli na nastroju żałobno-wypominkowym. 
Opisywane w rozdziale Niesamowite przygody pierwszego Polaka na ruskim księżycu zjawisko „rozciągnięcia w czasie” katastrofy, 
czy też „dwóch katastrof” - jednej w „godzinie Batera” (koło 8.30), drugiej zaś o 8.56 (potem 8.50, a potem 8.41) – mogło mieć 
związek właśnie z tym podstawowym, a skrzętnie ukrytym, utajnionym faktem rozdzielenia „listy pasażerów tupolewa” na dwa statki 
powietrzne. Niewykluczone, że zamachowcy czekali na zapasowym lotnisku na wylądowanie samolotu specjalnego z drugą częścią 
delegacji, ten przylot zaś mógł się opóźniać ze względu na zerwaną łączność między załogami, zaś „katastrofę” już trzeba było ogłosić,  
bo  oczekiwanie  na  przylot  delegacji  na  Siewiernym  (i  w  Lesie  Katyńskim)  się  wydłużało.  Najmroczniejszym  aspektem  tego  
wszystkiego może być to (co stawiam w trybie przypuszczającym, ale nie wydaje mi się to niemożliwe, choć na pewno zabrzmi to 
strasznie),  iż  część  osób z  „listy  pasażerów”  żyła w momencie,  gdy ogłoszono,  iż  doszło  do wypadku na smoleńskim lotnisku.  
Niektórym przechwyconym osobom (np. wojskowym) zamachowcy mogli nawet pokazywać, jak telewizje informują, iż te osoby już  
nie żyją.

http://www.tvn24.pl/12691,1659135,0,1,rosyjskie-media-zaloga-byla-pod-presja,wiadomosc.html
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dyplomatycznej dotyczącej przelotu i lądowania została przekazana jedynie telefonicznie z MSZ Federacji  

Rosyjskiej  do  ambasady  RP w Moskwie,  a  następnie  również  telefonicznie  do  MSZ w Warszawie.  10  

kwietnia 2010 roku, w czasie, gdy samolot z Prezydentem RP na pokładzie wylatywał z Warszawy, nikt z 

polskich urzędników nie był w posiadaniu zgody dyplomatycznej (w formie pisemnej noty)  

na przelot i lądowanie.

Jak się później okazało (już po katastrofie smoleńskiej,  kiedy dokument dotarł  do MSZ) nota dotyczyła  

zgody dyplomatycznej na przelot (na trasie Warszawa - Smoleńsk - Warszawa).  Nota nie zawierała 

odrębnej zgody na miejsce lądowania. NIK odnotowuje, że MSZ uregulowało (uzupełniło) procedury  

uzyskiwania zgody na przelot i lądowanie w sierpniu 2010 roku.” (http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-

o-wizytach-vip-w-latach-2005-2010.html) 

Wyglądałoby  więc  na  to,  że  samoloty  wojskowe  i  to  z  prezydentami  na  pokładzie  mogą  sobie  

wlatywać w ruską przestrzeń powietrzną „na telefon” albo inaczej, kolokwialnie, mówiąc: na gębę. 

Dzwoni  Jasiek  z  Warszawy:  „Weź mi  tam,  Wowa,  wpuść  takiego  rządowego tupolewa,  co  se  

będzie leciał nad ranem do was”. Na co Wowa z Moskwy: „Nu, charaszo, Jasiek, co tam se do nas  

wyślesz, to se do nas wleci,  my nie budiem wam ni odnych probliemow diełat'.” Byłoby to też 

zgodne z tą tradycją postępowania badawczego i śledczego, którą zaproponował płk. dr. E. Klichowi 

legendarny „menażer”A. Morozow: „on zaproponował taką… Znałem go, spotkałem go w Montrealu na  

takiej konferencji 10-dniowej, ale jest to człowiek… bardzo wysoki poziom, ja się od niego uczę bardzo dużo,  

to jest po prostu menażer. A my jesteśmy przygotowani do biurokracji. My robimy biurokrację. Kiedyś  

będzie więcej czasu, to panu ministrowi powiem, na czym to polega. My od razu piętrzymy trudności,  

pieczątka, podpisy. On mówi: „Żadnych pieczątek. Podpis, data, trzeba sobie wierzyć”. I tak jest.” 26

I słusznie,  „trzeba sobie wierzyć”,  zwłaszcza że wiara cuda czyni, a tylko jakimś niewdzięcznym 

biurokratom  są  potrzebne  bumagi  i  pieczątki,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  przeloty  rządowych 

samolotów oraz o dochodzenia po „wypadku” takiego samolotu. Już Kazimierz Pawlak w „Samych 

swoich” mawiał, że u niego „słowo droższe pieniądza” - cóż dopiero warte może być słowo kogoś z 

Moskwy,  a  zwłaszcza  z  samego  Kremla?  Tak  przecież  swoje  bezcenne  słowo  dał  telefonicznie 

władzom nad Wisłą „prezydent Miedwiediew” 10-go Kwietnia, że zginął polski Prezydent, zanim 

ktokolwiek oficjalnie ciało śp. L. Kaczyńskiego „odnalazł”.

Ustalenia NIK-u są jednak niezwykłe z tego względu, że potwierdzają przypuszczenia zawarte już 

dość dawno temu w książce K. Galimskiego i P. Nisztora (s. 44-45), tzn. że rządowy tupolew 10-

go Kwietnia (w przeciwieństwie  do lotu z  7-go kwietnia  2010)  wystartował bez pisemnej 

zgody na wlot w ruską przestrzeń powietrzną i lądowanie na północnym smoleńskim 

26 http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc   
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lotnisku  (pozwolę  sobie  zacytować  cały  ten  obszerny  fragment,  bo jest  bardzo ważny  w całej 

sprawie):

„Pomiędzy  lotami  z  7  i  10  kwietnia  jest  jednak  zasadnicza  różnica,  która  może  wskazywać,  że  lot  

prezydenckiego samolotu  nie  był  do  końca  przygotowany.  Otóż  w planie  lotu  Tupolewa z  premierem  

wpisany jest numer zgody na przelot nad terytorium Białorus (BIALORUS SAC972/020410/LITER A) oraz  

numer zgody na przelot oraz lądowanie na terytorium Rosji (ROSJA 194 CD/07). Tymczasem w planie lotu  

prezydenta  znajduje  się  tylko  numer  zgody  na  przelot  nad  terytorium  Białorusi  (BELARUS  

SAC248/220310/LITER  CD/07).  Nie  ma  natomiast  numeru  zgody  na  wejście  w  rosyjską  przestrzeń  

powietrzną Federacji Rosyjskiej oraz zgody na lądowanie w tym kraju (podkr. F.Y.M.).

O problemach z numerem tego, jakże istotnego dokumentu, świadczą także maile wysyłane w dniach 8 i 9  

kwietnia  między  pracownikami  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych.  Wynika  z  nich,  że  jeszcze  

przynajmniej  8  kwietnia  lotnisko  Smoleńsk-Siewiernyj  nie  miało  wszystkich  danych  o  przylocie  

prezydenckiego samolotu. W tym, kluczowej informacji numeru zgody na przelot w rosyjskiej przestrzeni  

powietrznej i pozwolenia na lądowanie. O tym problemie Jerzego Bahra, ambasadora RP w Moskwie,  

informował Dariusz Górczyński. „Lotnisko w Smoleńsku nic nie wie o zgodzie na lądowanie samolotu z  

prezydentem. Będę wdzięczny za przekazanie e-mailem numeru zgody na przelot i lądowanie” - pisał 8 

kwietnia  po  południu  Górczyński.  Odpowiedź  nadeszła  następnego  dnia  po  18  od  ministra  Andrzeja  

Kremera  (zginął  w  katastrofie).  „Zwracam  uwagę,  że  kwestia  lądowania  samolotu/samolotów  jest  

fundamentalna.  Proszę  o  pilne  wyjaśnienie  wszystkich  szczegółów  związanych  z  dojazdem  delegacji  i  

innych szczegółów organizacyjnych”.

Według MSZ Górczyński otrzymał informacje o braku numeru zgody od przedstawicieli strony rosyjskiej,  

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prezydenta RP 8 kwietnia. Niezwłocznie, jeszcze tego samego dnia  

poinformował  o  tym  nie  tylko  ambasadora  Bahra,  ale  także  innych  pracowników  placówki  

dyplomatycznej, którzy tego dnia udawali się do Moskwy, aby sfinalizować przygotowania do uroczystości  

(...).  Otrzymali  ją  m.in.  Andrzej  Kremer  i  dyrektor  Mariusz  Kazana.  MSZ  podkreśla,  że  Górczyński  

przekazując  informacje  kierował  się  ogólnie  przyjęta  przy  organizacji  wizyt  praktyką przekazywania  

wszelkich istotnych informacji mogących mieć wpływ na ich bezpieczeństwo lub sprawny przebieg.

Według  mjr.  Tomasza  Frączkowskiego  z  szefostwa  Służby  Ruchu  Lotniczego,  numer  zgody  przelotu  i  

lądowania  na  terytorium  Rosji  prezydenckiego  samolotu  został  przesłany  do  Polski  dwa  dni  przed  

wylotem. „Zgoda z Federacji Rosyjskiej wpłynęła w późniejszych godzinach dnia 8 kwietnia (...)  Ktoś z  

pracowników uzupełnił te ostatnie brakujące dane 8 kwietnia i na drugi dzień, kiedy dokument był już  

gotowy  do  podpisu,  Szefa  Oddziału  nie  było,  podpisałem  go  z  upoważnienia (podkr.  F.Y.M.). 

Upoważnienie  to  ma charakter  ustny.  (...)  Dokument  ten  wysłany był  9  kwietnia  o  godz.  7.50  ja  ten  

dokument wysłałem. (...) Wydaje mi się, że Smoleńsk nie figuruje w danych ICAO, gdyż jest lotniskiem  

wojskowym i mógł nie być ujawniany (...)”.



Także resort spraw zagranicznych twierdzi, że numer takiej zgody został uzyskany. „Po [jej] uzyskaniu (...)  

D.  Górczyński  potwierdził  tę  informację  na  miejscu  w  Smoleńsku  u  przedstawicieli  Federalnej  Służby  

Ochrony FR, co oznaczało, że scenariusz uroczystości w Katyniu oraz program pobytu Prezydenta RP w  

Smoleńsku  winien  przebiegać  z  godnie  z  ustalonym  przez  strony  harmonogramem,  którego  

wyznacznikiem były również uzgodnione z Kancelarią Prezydenta RP – godziny lądowania na lotnisku  

wojskowym w Smoleńsku samolotów Jak-40 i Tu-154M z Prezydentem RP z dziennikarzami i delegacją  

polską na pokładzie”. Tego samego dnia przez Ambasadę RP w Moskwie wpływa dokumentacja lotniska, w  

tym karty podejścia. Według ustaleń prokuratury, karty były aktualne na wrzesień 2009, były jednak  

dokładnie takie same, jak otrzymane na lot z premierem 7 kwietnia. 

Dlaczego  jednak  mimo,  jak  twierdzi  MSZ,  posiadania  numeru  zgody,  nie  wpisano  tej  jakże  istotnej  

informacji do planu lotu? Nie wiadomo.

Doświadczeni  piloci,  z  którymi  rozmawialiśmy,  twierdzą,  że  praktyką  jest,  że  takie  numer  są  często  

wysyłane już podczas lotu. Jednak brak numeru zgody może mieć poważne konsekwencje.  - Na pewno  

spowodowałby  niewpuszczenie  prezydenckiego  samolotu  na  lotnisko  –  mówił  dziennikarzowi  

„Rzeczpospolita”  Dariusz Szpineta,  pilot-instruktor,  który podkreśla,  że brak numeru takiej  zgody prze  

lotem  tak  ważnej  delegacji  to  poważne  przeoczenie.  -  Zdarzało  się,  że  lotniska  np.  w  Berlinie  nie  

wpuszczały lub kazały płacić za brak numerów takich pozwoleń – podkreśla.”   

Jeśli więc tę „zgodę” usytuowano „dyplomatycznie” na poziomie „ustno-telefonicznym”, to można 

było  właśnie  na  tym  poziomie  dowolnie  nią  manipulować  –  zarówno  potwierdzać,  jak  i... 

wycofywać,  zwłaszcza  w  sytuacji  zwanej  w  lotniczym  żargonie  jako  TWA,  czyli  w  „trudnych 

warunkach atmosferycznych”, a o nich wiemy niemal wszystko od godzin przedpołudniowych 10 

Kwietnia  (smoleńscy  leśni  dziadkowie  z  tzw.  II  wysypu  będą  opowiadać  o  złowieszczej mgle). 

Powtarzam więc: rządowy samolot nie miał pisemnej zgody na wlot w ruską przestrzeń 

powietrzną (potwierdza to kontrola NIK), wobec tego, zwyczajnie, mógł do „Federacji Rosyjskiej” 

nie  wlecieć,  bo  zwyczajnie  nie  miał  na  to  formalnego  zezwolenia27.  Oczywiście  Ruscy  mogli 

27 Podobnie więc mogło być z samolotem Dowódców. Jeśli jego lot był zupełnie „nieplanowy” i utajniony, to tym bardziej Ruscy mogli  
w sposób dowolny decydować o docelowym lotnisku i np. proponować jedno z białoruskich. Oczywiście śladu po takim locie może 
nie być w dokumentacji 36 splt nie tylko z racji rozformowania specpułku po pseudoraporcie Millera, ale też z tego powodu, iż  
władze  36  splt  zadbały  o  to,  by  temat  „dodatkowych  samolotów”  (z  10-go  Kwietnia),  a  więc  tych  „spoza  oficjalnej  narracji”, 
skrupulatnie zamieść pod dywan. Temu miała służyć akcja z „przeróbką salonki nr 3”,  która to przeróbka miała się dokonać 6  
kwietnia 2010. Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/podzia-delegacji.html 
Zabawnie i dość nieudolnie tłumaczą się z informacji o „kłopotach z lądowaniem prezydenckiego jaka-40” ludzie rządowej telewizji w 
filmie  „Poranek” (cz. II, 8'32''): (J. Kuźniar)  „Bo myśmy mieli, pamiętam właśnie..., yy... jakąś taką... rozpiskę tego dnia, co się  
będzie działo i ja zwróciłem uwagę na pierwszy akapit, gdzie jest mowa o starcie samolotu... nie y... y... (nieco bardziej nerwowym 
tonem)  Zwykle, jak się przygotowuję, to wiem, że jest ta uroczystość tak, ale nie, nie patrzę dokładnie na daną rozpiskę: o tej  
godzinie  wylatuje  taki  samolot,  o  tej  taki.  Byłem  przekonany,  że  to  jest  ten  jeden  jedyny  lot” .  Jeden  jedyny  lot?  A  co  z 
dziennikarskim  jakiem  i  jego  lotem?  Zakładając,  że  byłby  to  „ten  jeden  jedyny  lot”,  to  jakim  cudem  udałoby  się  zmieścić  w  
„prezydenckim jaku” 96 osób? O tym nie pomyślał Kuźniar, przygotowując się do wypowiedzi w „Poranku”. 
W  podobnie  absurdalnej  wymowie  pozostają  wyjaśnienia  z-cy  red.  nacz.  TVN24  M.  Samula  (który  decydował  o  „werbalnym 
kształcie” pierwszych informacyjnych „smoleńskich” doniesień rządowej telewizji, więc nie był to byle kto: „nie mówimy, że się 
samolot rozbił, ale że w czasie podchodzenia do lądowania były pewne problemy, że stracono z nim kontakt – 
dokładnie takiej formuły miałem użyć”;  opowiada R. Poniatowski; cz.  II 11'04'')  (II cz. 8'52''):  „Myśmy... w jakimś... tak sobie  
myślę... w jakimś... yy... rozpędzie przeczytali: „jak czterdziesty”, „prezydent”, „podróż”, „Katyń”, no i tak to się ułożyło” . Układać 
musiało się jednak dość długo, skoro pierwsze newsy otrzymali ca. 8.50, a pierwszą informację podali o 9.19, cały czas przez te pół  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/podzia-delegacji.html


„łaskawie”  podczas  przelotu  „zezwolić”  w  jakimś  „nadzwyczajnym  trybie”  na  taki  wlot  albo 

telefonicznie,  albo  za  pomocą  specjalnych  depesz28 –  ale  wcale  nie  musieli  i  mieliby  ku  temu 

prawne podstawy: nie została pisemnie przesłana ruska dyplomatyczna zgoda na wlot i lądowanie. 

Być może też z tego powodu w drodze na Siewiernyj J. Bahr rezerwuje (wg opowieści „inspektora 

Clouseau” G. Kwaśniewskiego) oprócz moskiewskiego lotnisko mińskie za pośrednictwem amb. H. 

Litwina  (obecnie  urzędującego  z  D.  Górczyńskim  na  kijowskiej  placówce).  Czemu  jednak  nie 

witebskie? No bo, rzecz jasna, było nieczynne - choć niekoniecznie dla wszystkich.    

godziny pozostając w telefonicznym kontakcie z R. Poniatowski w Katyniu i J. Mrozem w Smoleńsku. Samul ciągnie: „Też nie było  
nikogo, kto by mógł temu zaprzeczyć” - a wydaje się, że takich osób było mnóstwo, choćby w 36 splt lub na Okęciu po prostu. 
Kuźniar zaś dopowiada zaraz po Samulu: „I spojrzałem na ten pierwszy akapit, który mówił o wylocie jaka. Nie patrzyłem na to, co  
jest dalej, i dlatego przywiązałem się przez moment do... do momentu rozmowy z rzecznikiem MSZ-u... yyy... Wydawało mi się  
właśnie,  że  chodziło o jaka czterdziestego.”  Jeśli  jednak  jedynym jakiem-40 wykorzystanym tamtego dnia do wylotu delegacji 
prezydenckiej  byłby ten „dziennikarski”,  to rzeczywiście  jakimś niewytłumaczalnym sposobem Kuźniar  musiałby się  przywiązać  
akurat do „jaka prezydenckiego”.  Dobrze,  że tylko „przez moment”,  choć był to dość ważny moment w historii  smoleńskiej.  M.  
Słomczyński,  wydawca TVN24 (cz.  IV, 2'09'')  opowiada na temat depesz ze zmieniającą się ilością ofiar:  „...87,  potem  133, bo 
połączono osoby z dwóch samolotów”. Czy na pewno z dwóch? Jeśliby do 96 dodać 15 (dziennikarzy z jaka), to wychodzi  
zaledwie  111  osób.  Co  z  22  osobami?  Chyba,  że  doliczylibyśmy  osoby  z  „rozszerzonej  liczby  poległych” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html) publikowanej w nadwiślańskich środkach 
przekazu przed południem 10 Kwietnia lub po prostu z tej książeczki (http://clouds.web-album.org/photo/364867,program-10-04-
2010-i-program-lotu-7-04-2010) – tak z tuzin do trzeciego specjalnego samolotu by się spokojnie zebrało, chyba że wzięto by 
jeszcze na pokład kogoś spoza tej listy podanej w książeczce.  
Na koniec jednak swojego wywodu o tym, jak czuwał nad „kształtem informacji” Samul uchyla rąbka tajemnicy. Proszę uważnie 
przeczytać (wypowiedź cz. II, 11'29''):  „Wszystkie te decyzje dotyczące tego, w jaki sposób to było relacjonowane iłą rzeczy były  
moimi decyzjami, tak, znaczy na ile te... ta informacja była skonstruowana bardziej ostrożnie, później nieco mniej ostrożnie, a  
później już z pełnym przeświadczeniem tego, co się stało,  no to,  to,  to był,  to było pod...  pod moją kontrolą w porozumieniu  
oczywiście też z wyadawcą, który był na bieżąco w kontakcie z reporterami, ale no to, to był, to były decyzje, które ja podjąłem. I  
te decyzje opóźniające informacje o tym, to były też moje decyzje – opóźniające informacje o tym, mimo iż wiedzieliśmy, co 
się wydarzyło, nie podawaliśmy tych informacji, gdyż.. miałem przekonanie, miałem przeświadczenie o tym, że  
to jest informacja, do której potrzebne jest źródło oficjalne, żeby uniknąć wszelkich... wątpliwości.” 
Pozostaje do wyjaśnienia, czy chodziło o MSZ, czy może o jakieś inne „oficjalne źródło”? P. Tamulewicz (cz. III, 0'30'') opowiada 
jedną jeszcze ciekawą w tym kontekście rzecz: „Próbowałam się dodzwonić do prezydenckich ministrów, bo ich na pokładzie byłam  
pewna, czyli ministra Wypcha, Stasiaka i Szczygła... i... żaden z nich nie odbierał” - ale czy w takim razie nie dodzwoniła się w 
międzyczasie do prezydenckiego min. J. Sasina?

28 Pamiętajmy,  że w ruchu powietrznym wykorzystuje  się  też specjalne  depesze skierowane  do załóg,  tzw.  NOTAM-y (Notices  To  
AirMen), które mogą modyfikować rozmaite ustalenia związane z wylotem, przelotem i docelowym miejscem lądowania, a nawet te 
ustalenia  unieważniać.  Istnieją trzy rodzaje  NOTAM-ów: „NOTAM nowy (NOTAMN) jest wydawany wtedy, gdy pojawia się  
jakieś  ograniczenie  (...)  NOTAM  zastępujący  (NOTAMR)  jest  wydawany  wtedy,  gdy  wcześniej  wydano  już  inny  NOTAM  
opisujący jakieś ograniczenie i należy go zaktualizować (...) NOTAM kasujący (NOTAMC) wydajemy wtedy, gdy jakieś wcześiej  
opublikowane  ograniczenie  przestało  mieć  miejsce”  (cyt.  za  art.  K.  Dybowskiego  „Bądź  dobrze  poinformowany”  („Przegląd 
Lotniczy Aviation Revue” 2/2012, s. 44)). „W lotnictwie pełni on (NOTAM – przyp. F.Y.M.) rolę wiadomości z ostatniej chwili,  
choć  prawdę mówiąc niektóre  służby przyzwyczaiły  się  do  wydawania  NOTAM  nie  tylko  w nagłych  przypadkach  ale  jako  
zawiadomienia ogólne na przykład o ograniczeniach (czasami nawet wieloletnich). Zgodnie z przepisami ICAO NOTAM powinien  
być  informacją  tymczasową,  wydawaną w ściśle  określonych  okolicznościach  (np.  doszło  do uszkodzenia  drogi  kołowania  w 
wyniku pęknięcia podziemnej rury kanalizacyjnej i jakaś część tej drogi jest zamknięta – przyp. F.Y.M.)  (...). Często bywa jednak 
tak,  że  jest  on  wydawany  we  wszystkich  możliwych  okolicznościach  ukrywając  w  ten  sposób  pewne  niedostatki  natury  
organizacyjnej niektórych źródeł zwłaszcza w zakresie przygotowania nowych inwestycji lotniskowych. Stąd też wśród depesz  
NOTAM sporo jest takich, które „wiszą” od lat albo na lata i nie zawsze zawierają te treści, które ICAO chciało przekazywać w  
tych depeszach.”
Depesze (zmieniające i kasujące jakieś ustalenia) mogły wysyłać 10-go Kwietnia do wiadomości polskich załóg 
zarówno FIR Moskwa, FIR Mińsk, jak i FIR Warszawa – np. depeszę obowiązującą tylko 10 Kwietnia, a dotyczącą  
(nadzwyczajnego,  związanego  z  przylotem  prezydenckiej  delegacji  z  Polski)  uruchomienia  w  sobotę  lotniska 
Witebsk-Wostocznyj – a więc  NOTAMR  modyfikujący ten  NOTAM,  który wcześniej obowiązywał,  tj.  mówiący,  iż  lotnisko to 
funkcjonuje tylko w dni powszednie.
W CVR-3, czyli tych „zapisach”, które zrekonstruowali specjaliści z IES, pojawia się następująca „wypowiedź mężczyzny”: „Na dzisiaj  
jest zgoda” (pada ona o 8.37, ale te parametry czasowe wcale nie muszą być wiarygodne). Tym „wypowiedziom mężczyny” warto się  
przyjrzeć od 8.35 (możliwe, że są tu uwzględnione komunikaty różnych osób tej samej płci). Są to kolejno: „Nie ma zasięgu podobno 
w tej sytuacji”,  „...dojechać”, „za chwilę”, „generałowie”, „Uważaj”, „Na dzisiaj jest zgoda”, „Jaczek”, „A, jakieś osiem metrów”,  
„widać”,  „No gdybym to wiedział”, „Siadajcie”,  „siadaj”, „Spokojnie”,  „Możesz gadać”,  „Tadek, proszę”, „No, cześć”, „skrzydła”,  
„popularniejsze”, „Przygotowane?”, „Ustal jakie”, „Co ty zrobi-”, „Z punktu widzenia”, „Widzicie”, „pięćdziesiąt”, „Weź sobie policz” 
- z których część wygląda jak strzępy (i to też niewykluczone, że „poprzycinane”) czyjejś rozmowy telefonicznej.  Kto jednak z kim 
rozmawia, trudno określić  (czy  „Tadek” nie jest skierowane do T.  Stachelskiego,  szefa protokołu dyplomatycznego,  będącego w 
Katyniu?), tak jak i to, czy zachowana jest chronologia tychże wypowiedzi, czy zaburzona przez „konstruktorów zapisów”.   
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(jedna z intrygujących uwag w „Uwagach” - ta pierwsza od góry, sprowadzająca się do pytania podstawowego: dlaczego wpuszczono 

„prezydenckiego tupolewa” w rejon lotniska, jeśli warunki były poniżej minimów?)

Libra  w  jednym  ze  swych  komentarzy  (http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-

2#comment_5623410)  (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/387850,loty-

specjalne#comment_5673050)  zamieszcza  takie  (zdobyte  najprawdopodobniej  na  Okęciu) 

informacje, co do planu lotu29:

„Z dziennikarzami - PLF031, typ Y40, znaki 045, start z EPWA do  UMII, w czasie 03:29 do 03:59, wylot  

przez RUDKA - na powrót z dziennikarzami - PLF031, typ Y40, znaki 045, start z UMII do EPWA, w czasie  

14:51 do 15:21, wlot przez RUDKA.  

Z prezydentem - PLF101, typ T154, znaki 101, start z EPWA do UMII, w czasie 05:27 do 05:46, wylot przez  

RUDKA.

Nie wiem kto poleciał tym samolotem, mnie przy tym nie było, a jeśli ktoś coś napisał to nie byłem ja -  

PLF102, typ Y40, znaki 045, start z EPWA do UMII, w czasie 13:59 do 14:35, wylot przez RUDKA.

Tym chyba leciał J. Kaczyński IGA702, typ SF34, znaki SPMRB, start z EPWA do UMII, w czasie 14:03 do  

14:32, wylot przez ABERO.

29 Por. też komentarz http://freeyourmind.salon24.pl/387850,loty-specjalne#comment_5673567. Por. też „Uwagi”, s. 6.
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Tu jest wylot - 1 LOT677, typ B735, znaki SPLKE, start z EPWA do UUEE, w czasie 14:10 do 14:31, wylot  

przez RUDKA,

LOT768, typ B735, znaki SPLKE, start z UUEE do EPWA, w czasie 18:30 do 18:49, wlot przez ABERO,

tu jest wylot - 2 LOT7601, typ E170, znaki SPLIH, start z EPWA do UMII, w czasie 15:31 do 15:52, wylot  

przez RUDKA,

LOT7602, typ E170, znaki SPLIH, start z UMII do EPWA, w czasie 22:40 do 23:03, wlot przez RUDKA.

To są faktycznie wykonane loty (10 Kwietnia – przyp. F.Y.M.).”

Nietrudno odkryć, że UMII to oznaczenie wschodniego lotniska w Witebsku (libra otwarcie 

przyznał, że nie potrafi tego wyjaśnić30) - jak więc było z tym lotniskiem w tragiczną sobotę nad 

ranem?  Jeśli  zajrzymy  do  pseudoraportu  Millera31,  to  wprawdzie  o  5.00  rano  żadnych  depesz 

meteorologicznych (METAR (aktualna pogoda) i TAF (prognoza na najbliższy czas)) stamtąd nie 

ma:

jednakże już pół godziny później zaczynają być wysyłane:

30 Por.  wymianę komentarzy:  http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-2#comment_5623410,  FYM:  „Ale  przecież  UMII  to 
wschodnie  witebskie  lotnisko,  zaś  UUEE  to  moskiewskie  Szeremietiewo” http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-
2#comment_5626901,  libra: „(...)  nie  umiem  tego  wyjaśnić”  http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-
2#comment_5627688.

31 Por. fragmenty zrzucone tu http://fymreport.polis2008.pl/?p=6737.
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Kto je więc wysyła? Witebski leśny dziadek czy może jednak służby ruchu lotniczego z UMII? W 

tymże pseudoraporcie Millera na s. 38 jest podane czarno na białym, że załoga tupolewa przed 

wylotem otrzymała  m.in.  depesze  TAF oraz  METAR  z  lotnisk  „leżących  na  trasie  Warszawa,  



Witebsk, Mińsk, Moskwa-Szeremietiewo z godz. 03.00 i 4.00”32.

32 Por.  też  raport  komisji  Burdenki  2,  s.  47:  „Dokumentacja  meteorologiczna,  wręczona załodze  Tu  –  154  M  przed  wylotem z  
Warszawy: blankiet z prognozami i faktyczną pogodą Warszawy, Mińska, Witebska w kodzie TAF i METAR”. 



Libra pisze też w innym komentarzu (http://freeyourmind.salon24.pl/387551,samolot-admirala-

karwety#comment_5673342):  „Pierwszy kontakt radiowy – DELIVERY. Godz. 07:11 PLF101  prosi o 

zezwolenie  kontroli  na  lot  do  Mińska ale  na  pytanie  kontrolera  o  potwierdzenie  Mińska,  pilot  

poprawia się na Smoleńsk. Otrzymuje zezwolenie na lot do Smoleńska drogami planowanymi. Początkowo  

po starcie w prawo kurs 310 i początkowe wchodzenie do 6000 feet. Transponder 4540. (...) Stanowisko  

Delivery,  które  zajmuje  się  przygotowywanie  zezwoleń  kontroli  ruchu  lotniczego  i  przekazywanie  ich  

załogom statków powietrznych, które są wcześniej uzgadnianie z ACC Warszawa. Udzielone zezwolenia  

kontroli  statkowi powietrznemu, następuje wtedy, kiedy jego plan lotu znajduje się w AMS 2000+ jest  

zgodne  z  treścią  tego  planu.  Kontroler  DEL  dla  każdego  udzielonego  zezwolenia  przydziela  kod  

transpondera (squawk)33 ze zbioru kodów 3/A od 4501 do 4527 – dla lotów międzynarodowych. Jest to  

pierwszy element cywilonej słuzby kontroli ruchu lotniczego do którego muszą zgłosić się wszyscy piloci  

zamiarujący odlecieć z Warszawy.  

Drugi  kontakt  radiowy  –  Okęcie  GND.  Godz.  07:14  PLF101  prosi  o  uruchomienie  silników na  lot  do  

Smoleńska. Godz. 07:16 prosi o kołowanie do pasa 29. Kontroler GND udziela załodze statku powietrznego  

instrukcji na wypychanie lub power–back oraz uruchamianie. Kiedy samolot jest gotowy do kołowania  

pilot zgłasza swoją gotowość i otrzymuje instrukcje kołowania do pasa. Kontroler niezwłocznie przekazuje  

załodze  statku  powietrznego  i  asystentowi  kontrolera  zbliżania  każdą  zmianę  zezwolenia  na  lot,  

zaznaczając na pasku postępu lotu  jej  treść  i  czas  przekazania.  W odpowiednim momencie  kołowania  

przekazuje statek powietrzny na łączność z kontrolerem TWR na drodze do kołowania bezpośrednio przed  

pasem w użyciu, nie później niż w punkcie oczekiwania przed pasem.

Trzeci kontakt radiowy - TWR Warszawa. Godz. 07:23 PLF101 otrzymuje zezwolenie na zajęcie pasa 29.  

Godz. 07:26 PLF101 otrzymuje zezwolenia na start.

Czwarty  kontakt  radiowy  -  APP  Warszawa.  Godz.  07:27  PLF101  zgłasza  się  po  starcie,  zostaje  

zidentyfikowany i otrzymuje zezwolenie na wchodzenie do poziomu 210.  O godz. 07:27:43 skręca w prawo  

na  punkt  BAMSO.  O  godz.  07:32:52  PLF101  otrzymuje  polecenie  przejścia  na  kontrole  obszaru.

Piąty kontakt radiowy - ACC Warszawa. Godz. 07:34:37 PLF101 zgłasza się na kontrolę obszaru i prosi o  

wchodzenie na poziom lotu 33o z  kursem po prostej  na punkt RUDKA. Poziom lotu 330 osiąga przed  

punktem RUDKA. O godz. 07:44:20 PLF101 zostaje przekazany na Radar Mińsk 133, 550.

W tym miejscu kończy się odpowiedzialność Polskiej służby ruchu lotniczego.”

Na ile informacja o locie do Mińska była żartem załogi, a na ile faktycznym sygnałem, że jednak 

tupolew poleci na Białoruś, nie wiadomo, spójrzmy zatem znów przez chwilę do CVR-3, czyli tego, 

co udało się odczytać krakowskim specjalistom z kopii „zapisów rozmów w kokpicie”. Po raz kolejny 

(tak jak w CVR-1 i CVR-234, choć tym razem w wersji najbardziej rozszerzonej) pojawia się rozmowa 

33 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/327510,squawk-tupolewa

34 O zawartości CVR w wersji przedpremierowej (CVR-0), a dostępnej pośrednio B. Klichowi, wiemy niewiele, właściwie tyle co nic, 
jakiś strzępek „końcóweczki” (że się posłużę słynnym określeniem mgr. inż. J. Millera: „BK: Chciałbym precyzyjnie, w tym trzecim,  
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załogi  na  temat  szefa  Sił  Powietrznych,  czyli  śp.  gen.  A.  Błasika,  sugerująca,  iż  leci  on  innym 

samolotem35. Dla pilotów musiała być to zresztą sytuacja nadzwyczajna, ponieważ nie tylko udawali  

się z prezydencką delegacją na ważne, państwowe uroczystości, ale równolegle z załogą tupolewa 

innym statkiem powietrznym, osobiście go pilotując,  leciał  Szef Sił  Powietrznych. Nic dziwnego 

więc, że to po swojemu komentowali – niezrozumiałe byłoby, gdyby w ogóle na ten temat nic nie 

mówili. Pod koniec CVR-3, jak sygnalizowałem wyżej w jednym z niedawnych przypisów, pojawia 

się  też  wypowiedź:  „generałowie”,  zaś  o  8.31  pada  powiedziane  przez  jakąś  kobietę  (może 

stewardessę):  „leci?”.  Z  ustaleń  „komisji  Millera”  wynika,  przypomnę,  że  komórka  śp.  gen.  A. 

Błasika była aktywna, ale ooczywiście nic więcej nie wiadomo o tym telefonie. Skoro już jesteśmy 

przy kwestii  dzwonienia z pokładu lub...  na pokład samolotu specjalnego: otóż w CVR-3 o 8.24 

pojawia  się  „wypowiedź  mężczyzny”:  „...telefon”36.  Po  czym ktoś  pyta:  „Ale  do  mnie?” i  chwilę 

później  (kobiecy  głos):  „Halo?”  -  co  ewidentnie  świadczy  o  rozmowie  telefonicznej  którejś  z 

pasażerek (stewardess?) z kimś spoza pokładu. Jest też próba połączenia w drugą stronę o 8.17:  

„osiem... osiemset trzy... wybieram czterdzieści osiem.”

Ponadto jest (o 8.17) wymiana zdań (znowu jakaś postrzępiona) między śp. mjr. A. Protasiukiem a 

śp. B. Maciejczyk, stewardessą jeszcze zanim ta zamelduje dowódcy (o 8.35 wg czasów podawanych 

w „zapisach  CVR”),  iż  pokład  jest  gotowy do lądowania (tzn.  że  pasażerowie  są  zapięci  i  mają 

drugim wątku, w którym się poruszamy, ja chcę się precyzyjnie zorientować, jaki jest stan pańskiej wiedzy, a jaki stan pańskich  
wyobrażeń. Jak pan sobie wyobraża ostatnie 30 sekund? EK: To w takim razie nie odpowiem na ten temat. Bo ja dopiero będę  
miał  obraz tego lotu,  jak  będzie  zakończony proces przesłuchiwania,  jak będę miał  dokumenty z  rejestratora,  i  nie  będę się  
wypowiadał na ten temat. BK: Bardzo dobrze. To ja w takim razie panu powiem, na podstawie informacji [szum] wynika z tego,  
że załoga prawie do ostatnich sekund była zdeterminowana,  żeby to lądowanie wykonać.  EK: Zgadza się.  BK: Że pomiędzy  
załogą – ku mojemu zdumieniu – w ramach załogi nie było różnicy zdań. EK: Tego nie wiem. BK: Że każdy wykonywał swoje  
czynności,  co jest  dla mnie już  zupełnie  niewyobrażalne,  do ostatnich sekund. Wykonywał w sposób,  wydaje się,  jak mówią  
specjaliści,  właściwy.  Pomimo  tego,  że  ten  system  ostrzegania  o  zbliżania  się  do  ziemi  najpierw  sygnalizował  
wysokość: „ground sixty meters, ground fifty meters, ground fourty meters”. EK: No jeszcze więcej… BK: …potem  
zaczął,  że  tak  powiem,  wypuszczać  komunikaty  „pull  up,  pull  up”,  a  potem się  rozdzwonił.  Pomimo  tego,  że  kontroler  lotu  
sygnalizował w języku rosyjskim to, co już pan opisuje w pierwszej notatce, sygnalizował wysokość i sygnalizował, tak, a potem  
podał komendę „horyzont”. ” (http://freeyourmind.salon24.pl/384658,pierwsze-nawrocenia-smolenskie#comment_5659310). Por. 
też http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc Ten przywołany przez BK fragment świadczy, iż Ruscy 
(przy  konstrukcji  „zapisów  rejestratorów”)  na  różne  sposoby  dogrywali  sygnalizowanie  poleceń  przez  urządzenia  pokładowe 
„prezydenckiego tupolewa”.

35 Dla ułatwienia lektury podam tylko same zdania, bez odniesień czasowych: N: „...za wielką wodę”, D: „No tak”, nn: „Nie tak?”, 2P: 
„słyszał/słyszałem.” N: „Dowódca mówił... najprawdopodobniej, no.”  2P: „Za wielką wodę.” D: „Tak?” 2P: „No aż za wielką wodę  
na  czterogwiazdkowego  generała.”  nn:  „Nie  wiem.”  2P: „Skoro  zapierdala,  to  oznacza,  że  szybko  musi  wylatać  czterdzieści  
godzin.” nn: „Ile tu dać?” 2P: „Wiesz... Ale z tego, co tu wiesz, tak jakby czekał na tę szansę...” nn: „...wpisał...” 2P: „Ty popatrz...”,  
nn: „...czekaj...” N: „Ale powiedziałeś, że to jest etap/etat, y, ciepła posadka i trza było lecieć.” 2P: „Na koniec kariery pewnie.” nn:  
„...może, a cholera...” T: „z odpowiednią gażą.”  nn: „Ej, łączymy.” D: „Tak też...” N: „Dowódca nie wiedział, y, miałby...” nn: „No to 
będzie... nn: Żeby choć... nn: Cargo.” D: „Ale tego jeszcze nie było.” 2P: „Powiemy mu... Wiesz, powiemy mu, że...” D: „Dziesięć.” 2P: 
„...y z czym do nas przychodzi.”  T:  „Nie będzie chciał.”  2P: „Nie?” nn: „...jest zawsze dobry.” nn:  „Okej.”  2P: „Patrz, nic się nie  
dorobił.” D: Spokojnie. 

 Jako kolejną wśród osobliwości smoleńskich ciekawostkę dodałbym w tym miejscu to, że nie kto inny a legendarny, odznaczony 
orderem, G. Pietruczuk, o którym już w „Czerwonej stronie Księżyca”  marginalnie bo marginalnie (por. na jego temat „Zbrodnia 
smoleńska”, s. 82-83), ale była mowa, akurat tego, dość oczywistego wydawałoby się w wymowie, fragmentu dialogów załogi nie chce 
jakoś rozszyfrować: 
„O czym, o kim może mówić tutaj załoga? Nie będę tego komentował. Natomiast co do tych godzin: chodzi po prostu o to, że  
wylatanie  w  roku  40  godzin  upoważnia  do  otrzymywania  odpowiednich  dodatków  pieniężnych  w  następnym  roku  
kalendarzowym. Każdy lotnik ma zagwarantowane wylatanie tych 40 godzin żeby również podtrzymywać swoje umiejętności  
lotnicze. Zrozumiałe jest, że jeżeli lata się sporadycznie to dąży się do tego żeby wykorzystywać wszelkie dostępne sytuacje by  
swoje  godziny  wylatać.”  (http://www.tvn24.pl/12690,1659083,0,1,jak-czytac-czarne-skrzynki,wiadomosc.html).  Rozszyfrowanie 
jest trudne, bo nie zgadzałoby się z oficjalną moskiewską narracją, którą mocno swym autorytetem Pietruczuk wsparł po „katastrofie  
smoleńskiej”.
Nieco wcześniej zaś, w tym samym materiale, powiada: „Nie można powiedzieć na pewno o czym rozmawiają ze sobą członkowie  
załogi. Pamiętam jednak, że kilka dni po locie do Smoleńska mieli lecieć do Stanów Zjednoczonych. Być może mówią o tym. ” A to 
nie B. Stroiński miał do USA tupolewem lecieć? 

36 8.34 jest też: „Staszek?”

http://www.tvn24.pl/12690,1659083,0,1,jak-czytac-czarne-skrzynki,wiadomosc.html
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ustawione fotele w pionowej pozycji37): 

D „Basiu. Jest nieciekawie wyszła mgła... nie wiadomo... wylądujemy.”

B „Tak? Nie zdążą.”

D „Wiem.”

Kto ma nie zdążyć? Delegacja prezydencka na uroczystości? To chyba byłby najmniejszy problem – 

telewizje z transmisją by poczekały.  Kolumna samochodowa na zapasowe lotnisko? Tym by się 

raczej  nie zajmowała stewardessa.  Czy zatem nie  jest  tu mowa po prostu o jaku z  generalicją?  

Jeśliby ten jak wyleciał o podobnej godzinie, co tupolew, to faktycznie, nie miałby większych szans 

na przybycie w tym samym czasie na docelowe lotnisko. Chyba że... załoga tupolewa „wisiałaby”,  

czekając  na  drugi  samolot  specjalny.  Pytanie  jednak:  o  której  wyleciałyby  te  samoloty  z 

Okęcia? 

(fragment  przywoływanej  już  w  jednym  z  przypisów  w  tym  rozdziale  analizy  „stenogramów”  autorstwa  G.  Pietruczuka;  nie  tylko  

intrygująca jest uwaga o nawiązaniu kontaktu z załogą jaka-40 o 8:19, ale przede wszystkim ta, iż jak-40 lądował „kilkanaście minut  

przed tu-154”; o którego jaka-40 chodzi w takim razie?)

Za chwilę do sprawy „godzin wylotów” wrócimy, przenosząc się znów do Warszawy (poranek 10 

Kwietnia, Okęcie).

Ruscy  mogli  przygotowywać  się  do  zamachu  na  różne  sposoby.  Po  pierwsze:  pod  pozorami 

manewrów  antyterrorystycznych  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/ruscy-

antyterrorysci-z-kwietnia-2010.html) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/manewry-z-lipiecka.html)  ćwiczyć 

37 Por. też http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100617&typ=po&id=po11.txt 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/manewry-z-lipiecka.html
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eskortowanie  obcego  samolotu  i  przymusowe  sprowadzenie  go  na  jakieś  lotnisko 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html38)

gdzie dokonywany jest bezpośredni atak specnazu na samolot:

(te zdjęcia z lotniska Pułkowo są zrobione latem 2010, ale tego typu ćwiczenia należą od lat do rutynowych dla ruskiego specnazu  

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/doktryna-putina.html),  jak  to  widać  na  kadrze  z  dokumentalnego  filmu  o 

ruskim specnazie z 2007 r. 

por.  też  film  dok.   http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/wideo-z-ruskimi-manewrami.html oraz 

http://zestawienia.salon24.pl/339188,29-rosyjskie-cwiczenia-antyterrrorystyczne-kwiecien-2010)

38 To byłby wariant „ostateczny”, tj.  gdyby polskie załogi nie dostosowały się do poleceń moskiewskiej kontroli obszaru, a zarazem 
ryzykowny, bo Polacy mogliby wszcząć alarm.
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Warto  zaznaczyć,  że  nawet  na smoleńskim Siewiernym takie  antyterrorystyczne ćwiczenia39 się 

odbyły... latem 2009:  http://freeyourmind.salon24.pl/351334,witebsk-smolensk:  „26.05.2009 на 

аэродроме  «Смоленск-Северный»  проведено  тактико-специальное  учение  по  теме  

«Проведение контртеррористической операции по пресечению террористического акта  

на объекте воздушного транспорта»” 40) 

Wziął w nich udział także znany nam z 10 Kwietnia wóz pirotechniczny:

39 Na  temat  smoleńskiego  specnazu  por.  http://lamelka222.salon24.pl/340391,smolenski-specnaz-merkury oraz 
http://smol.kp.ru/photo/gallery/18383/.  Por.  też  na  temat  współpracy  rusko-białoruskiej,  jeśli  chodzi  o  działania  specnazu 
http://freeyourmind.salon24.pl/351334,witebsk-smolensk. 

40 „26.05.2009  na  lotnisku  Smoleńsk-Siewiernyj  odbyły  się  taktyczno-specjalne  ćwiczenia  pod  hasłem  „Przeprawadzanie  
antyterrorystycznej operacji w celu stłumienia aktu terrorystycznego w obiekcie powietrznego transportu”. Świeży materiał wideo 
z Siewiernego z ćwiczeń „brygady medycyny katastrof” (wbrew opisowi: „Воздушно-десантная подготовка Смоленской РПСБ.  
Учения  на  аэродроме  "Смоленск-Южный"  ” z  Jużnego  są  tylko  drobne,  parosekundowe,  migawki)  można  znaleźć  tu: 
http://www.aviasar.ru/video?start=2. Smoleńska Baza Poszukiwawczo-Ratownicza (http://www.aviasar.ru/smolensk-rpsb) została 
ponoć postawiona w stan gotowości na wieść o „katastrofie przy Siewiernym” i baza ta brała udział w likwidacji skutków „katastrofy  
smoleńskiej”  („Смоленская  РПСБ  принимала  участие  в  ликвидации  последствий  катастрофы  самолёта  Ту-154,  
10.04.2010 года аэродром «Смоленск-северный» гор. Смоленск” ), cokolwiek by to miało znaczyć. Wspomina o RPSB też raport  
komisji  Burdenki  2  na  s.  102:  „10:42  -  otrzymanie  informacji  o  utracie  łączności  radiowej  ze  statkiem powietrznym przez  
dyżurnego Regionalnej  bazy  poszukiwawczo-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 lotniczego10:48 - 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;” -  jest to historia ciekawa, ponieważ 
RPSB ma śmigłowce i spadochroniarzy, no ale widocznie wozami strażackimi było bliżej, szybciej i łatwiej. 
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Po  drugie,  Ruscy  mogli  przygotowywać  się  w  ramach  treningu  przeciwpożarowego,  ćwicząc 

„gaszenie tupolewa” oraz ewakuowanie rannych i wynoszenie ciał zabitych, tak jak to było robione 

choćby 7 kwietnia 2010 także na wymienianym już wyżej lotnisku Pułkowo w Sankt-Petersburgu 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/7-kwietnia-2010-pukowo.html)

czy  jak  to  widać  było  na  ćwiczeniach  RPSB  z  2010  na  smoleńskim  Siewiernym,  o  których 

wspominałem pod koniec poprzedniego rozdziału (nawet, jeśli są one z czasów „po katastrofie”, to 

stanowić muszą pewien standard treningowy tego rodzaju instytucji). 

Musieli bowiem rozważać różne warianty przebiegu wydarzeń w trakcie ataku na polską delegację. 

Tak  czy  tak  najważniejsze  jednak  musiało  być  dla  zamachowców  bezpieczne  i  spokojne 

sprowadzenie  na  ziemię  polskich  statków  powietrznych (by  załogi  nie  wszczęły 

międzynarodowego alarmu i  nie  zawiadomiły  NATO),  a  następnie  „unieszkodliwienie”  wroga41. 

Dokonać tego można było udając delegację powitalną. Specnaz mógł podjechać w autobusach, co z 

oddali dla postronnego obserwatora wyglądałoby mniej więcej tak, jak podstawianie kolumny pod 

41 W tym więc sensie planowa katastrofa nie wchodziła w grę (także z tego powodu, iż delegacja została rozdzielona). Pamiętajmy poza 
tym o (bezcennych z punktu widzenia ruskich specsłużb oraz ruskiej armii) natowskich łupach, jakie chcieli wziąć zamachowcy.  
Gdyby chodziło wyłącznie, dajmy na to, o zabicie polskiego Prezydenta, zamachowcy byliby w stanie dokonać (znając indolencję  
polskich  służb)  tego  na  terenie  Polski,  np.  wysadzając  samochód  (tudzież  powodując  wypadek  jakimś  „białoruskim  tirem”). 
Pozbawienie Polski natowskich Dowódców oraz sporej części elity politycznej, to zupełnie innego wymiaru sprawa.
Katastrofa  lotnicza  nie  wchodziła  w  grę  z  tego  powodu,  że  oprócz  zniszczenia  natowskiego  sprzętu,  niosłaby  ze  sobą  ryzyko 
uratowania się jakichś osób. Fikcyjna katastrofa natomiast nie niosła żadnego szczególnego ryzyka poza tym, że kiedyś sprawa może 
wyjść na jaw – no ale od czego są „badacze i eksperci”? 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/7-kwietnia-2010-pukowo.html


samolot 7 kwietnia 2010 na Siewiernym:

Z drugiej jednak strony wiemy, że w tupolewie nie działała klimatyzacja i nie było, poza dosłownie 

kilkoma  sztukami,  masek  tlenowych  (na  wypadek  przykładowo  dehermetyzacji  kabiny 

pasażerskiej42) użycie więc jakiegoś silnego środka usypiającego, takiego choćby, jaki zastosowano 

podczas  ataku  na  Dubrovce,  byłoby  najprostszym  logistycznie  do  zastosowania  środkiem 

(http://niemcy.salon24.pl/277874,czy-to-byl-fentanyl-czas-na-prawde) i tłumaczyłby wygląd tych 

ofiar, które przypominały osoby pogrążone we śnie (z relacji rodzin delegatów katyńskich wiemy, iż 

większość ciał nie wyglądała tak, jakby przeszły lotniczą katastrofę z totalnym zniszczeniem staku 

powietrznego43). Oczywiście sekcje zwłok dokonane niedługo po tragedii bez problemu wykryłyby 

42 Taka dehermetyzacja kabiny powstaje np. w wyniku pęknięcia kadłuba, por. historię Boeinga 737 i lotu Flight WN 812 z początku 
kwietnia 2011: „Na wysokości 36 tys. stóp (ok. 11 km) w kabinie pasażerskiej rozległ się głośny trzask. W kadłubie, ponad głowami  
pasażerów powstała szczelina o długości blisko 2 metrów (...). Nastąpiła dehermetyzacja kabiny, automatycznie wypadły maski  
tlenowe dla pasażerów. Załoga szybko zaczęła zniżać poziom lotu na bezpieczniejszą dla pasażerów wysokość 11 tys. stóp (ok. 3,5  
km). Po 4 minutach samolot znalazł się na wysokości 10 tys. stóp (3 km). Ostatecznie pilot zdecydował o awaryjnym lądowaniu  
na najbliższym lotnisku. Okazała się nim Yuma Marine Corps Air Station / International Airport na pustyni Arizony. Samolot  
wylądował o 16:23 (...).  Żaden zpasażerów nie  odniósł  poważniejszych obrażeń.  Jedna osoba miała lekko uszkodzony nos z  
powodu niewłaściwego użycia maski tlenowej” (http://www.altair.com.pl/start-6060). 
Jak to zaś wyglądało w przypadku statków powietrznych 36 splt? „Ci, którzy je znali (polskie samoloty dla VIP-ów – przyp. F.Y.M.),  
wiedzieli,  że są zaniedbane i awaryjne.  Wiele osób po prostu się ich bało.  Wśród nich był na przykład BOR- -owiec Dariusz  
Michałowski, który zginął w Smoleńsku. „Mówił mi, że bardzo się boi (…). Chodziło o to, że wyposażenie samolotów rządowych  
było gorsze niż zwykłych samolotów pasażerskich. Przykładowo brakowało masek tlenowych, a więc w razie dekompresji nie  
byłoby  szansy  na  przeżycie  wszystkich  pasażerów"  –  zeznała  jego  partnerka  Justyna  P.,  także  funkcjonariuszka  BOR” 
(http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?O=215756&pg=8).

43 To zapewne był podstawowy powód pospiesznych pogrzebów oraz nieprzeprowadzania badań medyczno-sądowych (także w Polsce, 
jak  pamiętamy  (http://freeyourmind.salon24.pl/292769,natychmiast-wszczac-sledztwo)),  nieokazywania  rodzinom  ciał  od  razu, 
tylko  wprowadzania  zawiłej,  męczącej  i  zniechęcającej,  wieloetapowej  i  zupełnie  absurdalnej,  rodem  z  Kafki,  procedury 
„identyfikacyjnej”, o której opowiadała p. Z. Kurtyka. Procedura ta polegała na kolejno: 1) opisywaniu przez rodziny: wyglądu ofiary,  
2)  pokazywaniu  zdjęć rzeczy mogących  należeć do ofiary,  3)  przeglądaniu  w 3  workach „przypisanych do danego ciała”  rzeczy  
mających należeć do ofiary – po uprzednim zapoznaniu się z  opisem tychże rzeczy (!),  4) oglądaniu ciała wytypowanego przez  
Rusków, jako pasujące do opisu podanego przez rodzinę (http://freeyourmind.salon24.pl/367480,wokol-relacji-p-zuzanny-kurtyki). 
Do tego 4) punktu dochodziło jednak tylko wtedy, gdy dana rodzina przeszła pozytywnie poprzednie etapy – jeśli nie, nie brała  
udziału w identyfikacji ciała. Na marginesie nadmienię o już zupełnie szokującej rzeczy, tj.  że  Ruscy w materii upokarzania 
rodzin  osób  zamordowanych,  poszli  na  całość,  szykując  nawet  łóżka  w  psychuszce,  dla  tych  z  bliskich  czy  
przyjaciół  delegatów  katyńskich,  którzy  podczas  „identyfikacji”  nie  wytrzymaliby  nerwowo  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/334779,psychuszka),  o  czym  pisali  M.  Krzymowski  i  M.  Dzierżanowski:  „Dla  pobliskich  gości  
otwarto w Biurze Ekspertyz specjalny bufet oraz przygotowaną dzień wcześniej kaplicę. Na miejsce przybyła grupa psychologów  
z  Ministerstwa  do  spraw  Sytuacji  Nadzwyczajnych  oraz  Centrum Psychiatrii  Społecznej  i  Sądowej  im.  Władimira  
Serbskiego. Na wypadek, gdyby ktoś doznał załamania nerwowego, w Serbskim zarezerwowano piętnaście  
łóżek szpitalnych. W czasach ZSRR ośrodek ten miał fatalną sławę – była to największa „psychuszka” w kraju,  
osadzano w niej przeciwników władzy ludowej, nierzadko poddając ich torturom. Obecnie jednak tamta opinia to  
już przeszłość placówka szczyci się kadrą doskonale wyszkolonych psychologów specjalizujących się w pomocy ofiarom katastrof  
i klęsk żywiołowych”. Pomijam już w tym miejscu głośną kwestię odradzania wyjazdu do Moskwy wielu rodzinom zabitych. 
Cała więc „Kafkowska” procedura „identyfikacji” była postawiona na głowie i  polegała, mówiąc w skrócie, na tym, że Ruscy najpierw  
wyciągali od (zdruzgotanych tragedią) rodzin opisy ofiar, następnie zaś po oglądaniu przez rodziny zdjęć i rzeczy - „typowali ciała”  
zgadzające się z opisami, tzn. „odnajdywali” zwłoki. Przypomnę też w tym kontekście, że p. M. Wassermann (w ramach odpowiedzi 
na moje pytania skierowane do rodzin ofiar), przyznała, iż wiele miesięcy później dowiedziała się (od jednej z osób, które brały udział  
w  rozpoznawaniu  ciał  ofiar),  że  przy  zwłokach  śp.  min.  Z.  Wassermanna  (w  moskiewskiej  kostnicy  zostało  zidentyfikowane  
natychmiast po okazaniu przybyłym bliskim) był  cały komplet dokumentów tożsamości, a więc cała absurdalna procedura 
przesłuchiwania, dopytywania etc., której poddano p. Wassermann, była zupełnie niepotrzebna.
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tego rodzaju przyczynę zgonu, ale też Ruscy „po katastrofie” uzyskali zapewnienienie od gabinetu 

ciemniaków, iż „polska strona” nie będzie „otwierać trumien” i faktycznie w Polsce żadnych badań 

medyczno-sądowych po „wypadku lotniczym” nie dokonano44.  

Ewentualnie  można było  przeprowadzać  atak pod osłoną  „ćwiczeń”  na danym lotnisku.  Ruscy, 

dajmy na to, „pożyczyliby sobie” witebskie lotnisko na taki trening, a jak wiadomo, gdy są wojskowe 

ćwiczenia,  to  postronni  obserwatorzy  nie  mają  prawa ich  oglądać.  Do tego  oczywiście,  by  tam 

wylądowały polskie samoloty (z Dowódcami i z  resztą delegacji),  musiano zachowywać wszelkie 

pozory „zwyczajnych okoliczności”,  typu: „północne smoleńskie  lotnisko na razie  nie może was  

przyjąć, proponujemy, byście przeczekali mgłę w Witebsku, a jeśli się pogoda szybko nie poprawi,  

stamtąd będzie was eskortować nasza kolumna”. Jeśliby (utajniony) jak-40 wyleciał z Okęcia zaraz 

za  tupolewem, to delegacja musiałaby czekać na jego lądowanie – jeśli natomiast wyleciałby jakiś  

czas po „dziennikarskim” jaku-40, to mógł już stać na witebskim lotnisku jako swoista przynęta 

(niejako gwarantująca, iż nic niebezpiecznego się nie dzieje od momentu gdy skierowano tupolewa 

„Godzinę po katastrofie wysłaliśmy pismo do Prokuratury Generalnej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a następnego dnia do  
Rządowego  Centrum  Bezpieczeństwa.  Zaoferowaliśmy  pomoc  w  badaniach  medyczno-sądowych  koniecznych  w  związku  z  
katastrofą smoleńską. „Ze względu na rozmiary tragedii i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia szeroko zakrojonych  
badań identyfikacyjnych badania te naszym zdaniem powinny być przeprowadzone przez 2-3 najlepiej przygotowane ośrodki w  
naszym  kraju”  -  napisaliśmy.  Podkreśliliśmy,  że  biegli  z  Zakładu  Genetyki  Molekularnej  w  Bydgoszczy  mogliby  pomóc  w  
badaniach DNA z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a mają doświadczenie w identyfikacji ofiar katastrof i konfliktów  
zbrojnych. Uczestniczyli m.in. jako jeden z dwóch ośrodków europejskich w największej na świecie identyfikacji szczątków ofiar z  
grobów  masowych  Bośni  i  Hercegowiny.  Napisaliśmy,  że  jesteśmy  do  dyspozycji  prokuratury.  (…) Biuro  Prokuratora 
Generalnego  poinformowało  nas  tylko,  że  przekazało  nasze  pismo  do  Naczelnej  Prokuratury  Wojskowej,  która  zajmuje  się  
katastrofą. Z NPW nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi” - opowiadał w wywiadzie dla „Nowego Państwa” (3/2011) prof. K. Śliwka z 
Katedry Medycyny Sądowej z UMK w Bydgoszczy. 
Niedopuszczenie do natychmiastowego wyjazdu ekspertów zajmujących się identyfikowaniem ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych 
(a którzy to eksperci  mogli  przecież dokonać identyfikacji,  tak by ciała były przygotowane/wytypowane do okazania rodzinom!) 
musiało być, co oczywiste w tamtych okolicznościach, uzgodnione przez gabinet ciemniaków z Kremlem, ale i w pełni uzasadnione (z  
punktu widzenia  oficjalnej  narracji).  Kogo jak kogo,  ale  specjalistów zajmujących się  taką dziedziną medycyny sądowej,  ciężko 
byłoby zbyć zdjęciami zwłok lub okazywaniem ciał innych (niż delegaci katyńscy) osób lub też opowieściami, iż zwłoki są w tak 
strasznym stanie, że nie należy ich oglądać.  Gdyby zaś eksperci  medyczno-sądowi odkryli,  iż  ciała w swej większości  nie 
posiadają śladów wskazujących na urazy powypadkowe lub też że część ciał została uszkodzona mechanicznie już po zgonie ofiar – to  
sprawa „katastrofy smoleńskiej” przybrałaby radykalnie odmienny obrót. 
Ciemniacy  doskonale  wiedzieli,  że  skoro przyjęli  w ramach bilateralnej  umowy na najwyższych  piętrach  władzy,  iż  „doszło  do 
wypadku lotniczego”,  to nie można pozwolić,  by badali go  niewłaściwi ludzie.  I to się udało obu zainteresowanym stronom, tj. 
Warszawie i Moskwie, osiągnąć. „Katastrofę smoleńską” od samego początku badali właściwi badacze.   

44 Choć nic nie stało na przeszkodzie – pomijając idiotyczne i skandaliczne zarazem tłumaczenia płk Z. Rzepy a la „podleganie pod  
ruską jurysdykcję”. Jeśliby doszło po prostu do wypadku, to z czysto formalnych względów badania medyczno-sądowe powinny były 
być przeprowadzone choćby po to, by móc porównać później ich wyniki z „danymi sekcyjnymi” (http://niezalezna.pl/9189-rzad-
pozwolil-sekcje-wykonali-rosjanie?page=1),  jakie  miała  przekazać  „strona  rosyjska”  (http://niezalezna.pl/10252-m-wassermann-
dokumenty-sfalszowane). 
Co innego zaś, gdyby „polskie władze” znały od początku prawdziwe przyczyny zgonów członków delegacji prezydenckiej i z tego 
właśnie względu unikały jak ognia polskich badań sekcyjnych. To właśnie wokół kwestii badań ciał ofiar, kwestii identyfikacji oraz  
bardzo długo po tragedii podtrzymywanej niezgody na ekshumacje, narosły największe kontrowersje związane z badaniem „przyczyn 
katastrofy”  (por.  „Rosjanie  nie  życzyli  sobie  otwierania  trumien” http://www.rp.pl/artykul/2,511174.html, 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/01/identyfikacja.html, 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/identyfikacja-2.html;  http://freeyourmind.salon24.pl/319187,identyfikacje; 
http://freeyourmind.salon24.pl/367480,wokol-relacji-p-zuzanny-kurtyki); pomijam w tym miejscu komentowaną już wielokrotnie 
w  Czerwonej stronie Księżyca i  zgodnie potwierdzaną przez wielu świadków, sprawę braku akcji poszukiwawczo-ratowniczej na 
„miejscu  zdarzenia”  (http://freeyourmind.salon24.pl/284690,red-moon,  http://freeyourmind.salon24.pl/287193,red-moon-2; 
http://freeyourmind.salon24.pl/285796,oko-zaby-4),  aczkolwiek  wspomnę  może  w  tym  kontekście  o  zagadkowej  uwadze 
moonwalkera  S.  Wiśniewskiego  pojawiającej  się  w  wywiadzie  z  14  kwietnia  2010  dla  TVP  Info  
(http://www.tvp.info/opinie/wywiady/gdybym-wiedzial-co-sie-stalo-usiadlbym-i-plakal/1658974)  właśnie  na  temat  akcji  na 
siewiernieńskim pobojowisku. Na pytanie A. Klarenbacha „Jak zachowywały się rosyjskie służby?” Wiśniewski odpowiada: „Wbrew 
pozorom zareagowały bardzo szybko. Bardzo szybko przybiegli funkcjonariusze Federalnej Służby Ochrony. Szybko pojawiły 
się służby techniczne, jak straż pożarna, karetki pogotowia. Nieprawdą jest, że po cichu wynosili ciała.”
Wynosili  czy  wnosili?  (por.  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/kadry-z-3-filmu.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/co-oni-wyciagaja.html,  http://2.bp.blogspot.com/-
6qIDsXeNBE8/TfRf7DQ74tI/AAAAAAAADHk/SfrjbsE0pVU/s1600/wy%25C5%2582adunek00.png).  
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do  UMII45).  Drugą  przynętą  mógłby  być  ił-76  „wiozący  kolumnę  Federalnej  Służby 

Ochrony/FSB46” dla polskiego Prezydenta47.  Trzecią, auta dyplomatyczne stojące przy lotnisku48. 

Wszystko musiałoby wyglądać tak, by nie budzić niepokoju ani załogi, ani (niespodziewającej się 

dramatu)  delegacji.  Wydaje  się,  że  w  takiej  właśnie  chwili  zadzwoniła  śp. I.  Tomaszewska  z 

infomacją:  „jestem  w  samolocie”49.  Ten  telefon  (podobnie  jak  połączenie  śp.  Prezydenta 

Kaczyńskiego) miał być w okolicach godz. 8.20 naszego czasu. Pytanie podstawowe i bardzo ważne 

do ustalenia przebiegu rzeczywistych zdarzeń z 10 Kwietnia: która to była godzina ruskiego czasu?

W ten sposób wkraczamy do ruskiego „jądra ciemności”, czyli tego, co nazwała kiedyś MMariola 

„burzą  czasów”,  poświęcając  tematyce  okołosmoleńskich  „turbulencji  czasowych”  wiele  swoich 

notek  (także  intheclouds  poruszała  te  zagadnienia  na  swym  blogu).  Jeśli  zakładamy,  że 

zamachowcy  dokonywali  operacji  Smoleńsk  na  poziomie  bardzo  precyzyjnie  ukierunkowanej 

dezinformacji, a chyba co do tego nie ma wątpliwości (strumienie  błędnych komunikatów płynęły 

zarówno do polskich załóg, jak i do osób oczekujących w Katyniu i Smoleńsku, jak również do wieży 

45 Pozostaje kwestią na razie otwartą, czy skierowano by ten samolot z wysokości kręgu nadlotniskowego (500 m nad Siewiernym), czy  
już w momencie dotarcia do punktu ASKIL i nawiązania łączności z moskiewską kontrolą obszaru. Z relacji świadków, jak choćby M. 
Pyzy ( „Przede wszystkim zdjęcia, które państwo przed chwilą widzieli, to pierwsze zdjęcia z tego miejsca zrobione przez jednego z  
pracowników TVP. Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów stąd za tymi drzewami. Tam runął samolot z prezydentem L.  
Kaczyńskim na pokładzie około godziny dziesiątej (! - przyp. F.Y.M.).  Dwieście metrów w drugą stronę jest hotel, w którym  
zakwaterowana  jest  ekipa  telewizji.  Myśmy  jeszcze  ten  samolot  słyszeli,  gdy  on  podchodził  do  lądowania.  
Słyszeliśmy  wielokrotnie  szum  silników  niemal  nad  naszymi  głowami,  ale  nic  wtedy  jeszcze  nie  budziło  
niepokoju. To, co my słyszeliśmy później potwierdzali świadkowie, których spotkaliśmy tutaj. Mówią, że czterokrotnie samolot  
podchodził  do  lądowania,  tuż  nad drzewami  przechylił  się  pod kątem mniej  więcej  45  stopni,  lewym skrzydłem zahaczył  o  
wierzchołki  drzew,  ściął  drzewa,  wbił  się  właśnie  lewym  skrzydłem  w  ziemię,  wyrył  spory  rów  i  tam  zapłonął”  
(http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni)),  wiemy,  że  słyszalne  było  krążenie  jakiegoś  statku 
powietrznego.  Nie  był  on  jednak  rozpoznawalny,  musiał  więc  znajdować  się  na  takiej  wysokości  (ewentualnie  być  skryty  za  
chmurami), że jego znaki rozpoznawcze nie były widoczne (zresztą, gdyby go było widać, ktoś by go sfotografował). Jednocześnie nie 
ma żadnej pewności, by to krążył „prezydencki tupolew”, skoro wiemy, choćby z tego, co udało się dowiedzieć autorom „ Zbrodni 
smoleńskiej”, że 10-go Kwietnia operowały różne statki powietrzne nad północnym smoleńskim lotniskiem. Jedna z takich maszyn 
mogła po prostu imitować działania „prezydenckiego tupolewa”, a także wprowadzać w błąd szympansy w wieży.

46  Por.  ten fragment dialogów szympansich: 09:57:01  РП  Вот когда, когда я ФСБшника принимал, такая же погода была  
(нрзб)./ A kiedy, kiedy przyjmowałem FSB-iaka taka sama pogda była (niezr.)  
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html).

47 Nie musiałby to nawet być ten sam, który dwukrotnie podchodził do lądowania na Siewiernym. Wystarczyłby taki sam ił.
48  J. Sasin relacjonując przygotowania do uroczystości, opowiada o treści oficjalnego pisma wysłanego przez KP 27 stycznia 2010 do  

ruskiej ambasady: „W liście zawarto również nadzieję, że w tym czasie w Katyniu uda się doprowadzić do tego, aby był również  
obecny  prezydent  Miedwiediew  jako  najwyższy  przedstawiciel  państwa  rosyjskiego”  (M.  Dłużewska  i  J.  Lichocka,  s.  14). 
Oczywiście kilka dni później (3 lutego) car Putin zaprosił Tuska i zaczęło się „rozdzielanie uroczystości”, ale czy 10-go Kwietnia Ruscy 
nie mogli nawiązać do „nadziei zawartej” w tym styczniowym liście i przekazać polskiej załodze wiozącej polskiego Prezydenta wraz z 
częścią  delegacji,  że  na  lotnisku  w  Witebsku  będzie  czekać  kolumna  z  prezydentem  Miedwiediewem  (por.  
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta na temat braku kolumny na Siewiernym)? Jego samego 
mogłoby nawet nie być, wystarczyłoby na płycie lotniska ustawić kolumnę, którą zazwyczaj się on porusza. Może taką informację  
otrzymał jakimś poufnym kanałem polski Prezydent, gdy w dobrym humorze rozmawiał ze swoim bratem?
Dokumentacja millerowców (pseudoraport, s. 51) podaje, że z telefonu satelitarnego dzwoniono w trzech porach: 5:15, 5:46, 6:21  
(UTC),  a więc odpowiednio 6:15,  7:46 i  8:21 pol.  czasu – czy jednak te  dane nie  pochodzą po prostu od Rusków? Czy były w  
jakikolwiek sposób weryfikowane? Sam premier J. Kaczyński mówił, że: „Rozmowa była gdzieś o 8.20 rano, o 8.25 może. Piętnaście  
minut przed katastrofą, ale z tego, co wiemy dzisiaj, to jeszcze było kilka minut przed tym, zanim poinformowano, że jest zła  
pogoda. Nie rozmawialiśmy na temat lotu, ani o żadnych problemach związanych z lotem. Nie odniosłem wrażenia, aby brat był  
czymkolwiek zaniepokojony bądź zdenerwowany (...)” (P. Bugajski i J. Kubrak, s. 23). I jak dodają autorzy: „Jarosław Kaczyński  
jest przekonany, że prezydent już wylądował i dzwoni ze Smoleńska. - Bardzo rzadko dzwonił z telefonu satelitarnego z samolotu.  
Powiedział mi, że z mamą wszystko w porządku – wyjaśnia. Prezydent radzi bratu, by się jeszcze przespał. - Bo się rozpadniesz –  
żartuje.  Połączenie  nagle  się  urywa.”  Jednakże  w  (nakręconym rok  po  tragedii)  filmie  „Sobota” premier  Kaczyński  mówi,  iż 
Prezydent dzwonił „po ósmej”.  
Treść tej rozmowy znamy tylko z relacji premiera Kaczyńskiego – tymczasem  w śledztwie przydałby się jej dokładny dźwiękowy 
zapis, pozwalający zidentyfikować odgłosy towarzyszące, a i może ustalić dokładny czas połączenia.  

49  Kwestia  telefonów  uczestników  delegacji  prezydenckiej  jest  od  dwóch  lat  najpilniej  strzeżonym  obszarem  oficjalnego 
pseudośledztwa  (por.  http://clouds.salon24.pl/375143,telefony-z-zaswiatow-smolensk,  http://clouds.salon24.pl/372017,telefony-
okecie-katyn-i-powrot-pociagu-ze-smolenska: „Niektóre z osób, które leciały samolotem widziało się wczoraj, jeszcze nawet rano  
niektórzy koledzy dzwonili do nas, pytając o pogodę w Smoleńsku- powiedział dziennikarzom PAP Artur Górski”). Na marginesie 
przypomnę, że millerowcy stwierdzili (nie  do końca wiadomo, na podstawie czego):  „na  pokładzie samolotu znajdowało się co  
najmniej 18 aktywnych (zalogowanych do sieci) telefonów komórkowych. Nie stwierdzono,  aby miało to negatywny wpływ na 
pracę urządzeń samolotu, ale świadczy o rażącym lekceważeniu przepisów, szczególnie że jeden z aktywnych telefonów należał do  
członka personelu pokładowego” (Zał. 4 do pseudoraportu Millera, s. 29).
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szympansów  oraz  do  Warszawy),  to  powinniśmy  chyba  też  przyjąć,  że  dokonała  się  zarazem 

„wyspowa” (tzn. znowu skierowana do dokładnie wybranych grup osób) manipulacja czasem – na 

gruncie (oficjalnej) dwugodzinnej różnicy między warszawskim a moskiewskim50.  O kłopotach z 

ustaleniem prawidłowego czasu przez wielu świadków (z dziennikarzami włącznie51), wiemy z wielu 

źródeł,  których tu nawet nie muszę przywoływać, jednocześnie nie podejmuję się w  „Czerwonej  

stronie Księżyca” zestawiania wszystkich „rozjazdów czasowych”, jakie pojawiają się w relacjach 

smoleńskich (to rzecz na osobne, drobiazgowe studium). Zwróćmy jednak uwagę, że nawet w CVR-

3 pojawia się krótka wymiana zdań dotycząca różnicy czasowej: 

8:15:50  No ale czekaj, tu jest dziesiąta, tak?

8:15:51  D? ...osiem

(jeśli nie ma przekłamania w tym fragmencie zapisu, to śp. mjr A. Protasiuk podał w odpowiedzi  

jakąś godzinę minut osiem (np. 10:08); to już kolejny trop świadczący o manipulowaniu danymi 

czasowymi, jak i o tym, że tupolew leciał  wcześniej niż się to oficjalnie podaje52; skoro zaś druga 

osoba dopytuje o godzinę w danej strefie czasowej53, to może nie być jej pewna).

Jakie  jest  (śledcze  i  analityczne)  wyjście  z  takiej  sytuacji,  w  której  wiemy,  że  mogło  dojść  do 

fałszowania parametrów czasowych i wprowadzania uczestników jakichś zdarzeń w błąd właśnie 

pod  kątem  realnego  odniesienia  czasowego?  Takie,  że  staramy  się  ułożyć  chronologię  samych 

zdarzeń  i  dopiero  na  jej  tle  próbować  uporządkować  „temporalne  kwestie”.  Gwoli  ścisłości,  te 

ostatnie  nie  są  wcale  najistotniejsze,  jeśli  przyjmujemy też,  że  do  żadnej  katastrofy  lotniczej  z 

udziałem  polskiej  delegacji  nie  doszło,  tylko  wypadek  pod  Smoleńskiem  był  mistyfikacją, 

inscenizacją,  maskirowką służącą  zasłonięciu  autentycznego  ataku  na  osoby  udające  się  z 

Prezydentem na katyńskie uroczystości – jednakże istnieje kilka ważnych śladów, które „uchylają 

rąbka tajemnicy”. 

Po pierwsze, w samym raporcie komisji  Burdenki 2 pojawia się informacja o lądowaniu o 8.50 

jako...  lądowaniu  jaka-40.  Przypomnę:  „o  godz.  09:20:50,  po  wylądowaniu  samolotu  Jak-40 

(załoga  którego  również nie  informowała  o  wybranym systemie  lądowania),  w telefonicznej  

50 Nie  musiała  ona  przybierać  formy oficjalnego  komunikatu,  wiemy wszak  doskonale,  iż  Ruscy  kręcili  się  wokół  polskich  grup, 
otaczając  je  szczególną  opieką  i  bardzo  uważnie  obserwując  ich  zachowanie  (już  zresztą  przed  tragedią,  gdy  część  polskich 
parlamentarzystów zapragnęła obejrzeć Gniezdowo, pojawiły się komplikacje i pierwsze utarczki z czekistami).

51  Por. np. przywoływaną już w „Czerwonej stronie Księżyca” relację M. Pyzy z TVP: „Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów  
stąd  za  tymi  drzewami.  Tam  runął  samolot  z  prezydentem  L.  Kaczyńskim  na  pokładzie  około  godziny  dziesiątej” 
(http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni). 

52  Kwestia tego, że wszystko w Smoleńsku (jeśli chodzi o mistyfikację katastrofy) wydarzyło się wcześniej (tj. w „godzinie Batera”),  
starałem się udokumentować i udowodnić w rozdziale Niesamowite przygody pierwszego Polaka na ruskim księżycu.
T.  Szczegielniak  twierdzi,  że  wysłał  SMS-a  do  kolegi  na  Siewiernym  o  7.17,  bo  „o  7.17  samolot  wystartował”  
(http://freeyourmind.salon24.pl/307440,okecie-10-kwietnia).
J. Bahr opowiada:  „Rano dostałem e-mail od Mariusza Kazany, szefa protokołu dyplomatycznego w MSZ. Z jednym słowem:  
startujemy” (godzina nieznana).
J. Surówka wysłał SMS-a do żony o 7:18 z treścią: „Startujemy... Zadzwonię, jak wrócę” (cyt. za J. Racewicz, s. 220).

53  Sprawa się komplikuje tym bardziej, że po drodze do ruskiej przestrzeni powietrznej (UTC +4) jest jeszcze białoruska w jeszcze innej 
strefie czasowej (UTC +3). Nie wiemy zaś, czy cytowana wyżej uwaga dotyczy pierwszej czy drugiej strefy.

http://freeyourmind.salon24.pl/307440,okecie-10-kwietnia
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni


rozmowie z dowódcą JW 21350 (m. Twer), zastępca dowódcy tej jednostki, który znajdował się 

na bliższym punkcie dowodzenia, poinformował: „… No, zrobił normalne podejście. Myślę, że ma 

tam takie wyposażenie, przecież to taki samolot… Już myślałem, szczerze mówiąc, że pójdzie na 

drugi krąg.”

Po  drugie  są  zeznania  milicjantek/milicjantów,  do których  dotarł  „NDz” 

(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt):  „Według  ich 

zgodnych  relacji,  około  godziny  10.00  słychać  było,  jak  samolot  transportowy  dwukrotnie  

bezskutecznie  podchodzi  do  lądowania  (Ił-76).  Silniki  tupolewa  usłyszeli  ok.  godziny  10.30”  

(nawiasem mówiąc,  w  tym  artykule  świadkowie  dość  zgodnie  potwierdzają,  że  do  „katastrofy” 

doszło koło 10.30 rus. czasu).  

Po  trzecie  relacja  polskiej  nauczycielki  ze  Smoleńska (http://www.naszdziennik.pl/index.php?

dat=20101222&typ=po&id=po01.txt)  (szkoda,  że  tej  osoby  nie  odnalazła  A.  Gargas  kręcąc 

„10.04.10”54): „Jak relacjonuje kobieta, 10 kwietnia już o 7.00 rano była w pracy. Była wtedy słoneczna  

pogoda, nie było żadnej mgły. Pojawiła się dopiero po godzinie, więc ok. godziny 8.00 rano czasu polskiego  

(ok. 10.00 czasu moskiewskiego). Jak tłumaczy, w pewnym momencie zaczęła gwałtownie gęstnieć, jakby  

"wychodziła z ziemi". Kładła się gęstymi płatami wyraźnie od strony jaru, który od szosy dzieli odległość  

około jednego kilometra.

 

Z opisu nauczycielki wynika, że mgła wypełzła z jaru i przemieściła się w kierunku szosy w stronę lotniska  

Siewiernyj.  Opary  ustąpiły  równie  szybko,  jak  się  pojawiły.  Zdaniem  kobiety,  około  godziny  10.00  

wiadomo było, że coś złego się dzieje, ludzie, usłyszawszy wybuch, zaczęli biec w kierunku szosy. Kobieta  

ruszyła za nimi.  Kiedy wszyscy dobiegli  do  szosy,  co  nastąpiło  zaledwie kilkanaście  minut od upadku  

polskiej maszyny, stał tam już kordon funkcjonariuszy OMON, którzy nikogo na miejsce katastrofy nie  

dopuszczali.”

Po czwarte (rzadkie, ale istniejące) relacje w polskich mediach (jak ta M. Pyzy): „około godziny 10-

tej” (runął samolot prezydencki).

Po piąte zeznania stewardessy A. Żulińskiej z jaka-40 złożone w prokuraturze, a przywołane przez 

K.  Galimskiego  i  P.  Nisztora  (s.  50):  „Warunki  były  tak  trudne,  że  po  drugim  podejściu  do  

lądowania  z  wykonania  manewru  zrezygnowała  załoga  rosyjskiego  Ił-76.  Było  to  około 15 

minut  przed  rozbiciem  prezydenckiej  maszyny”  (por.  też 

http://freeyourmind.salon24.pl/325546,po-odlocie-ila-76).

54  W Smoleńsku jest dość spora Polonia, nawiasem mówiąc, a jak pamiętamy, Prezydent w ramach uroczystości katyńskich miał się z  
nią  spotkać.  Nie  ukazał  się  do tej  pory  jakiś  obszerny materiał  dokumentujący relacje  polskich mieszkańców Smoleńska (z  10 
Kwietnia, oczywiście), a przecież mogłyby takie zeznania wnieść wiele do śledztwa.

http://freeyourmind.salon24.pl/325546,po-odlocie-ila-76
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101222&typ=po&id=po01.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101222&typ=po&id=po01.txt
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt


Coś więc  z  „czasoprzestrzenią”  w ruskich warunkach mogło być nie  tak,  by jednak nie  dać  się 

wciągnąć w „wir”, lepiej koncentrować się na poszczególnych, istotnych w narracji moskiewskiej,  

punkto-chwilach.  Wróćmy więc  teraz,  co  może być  nieco zaskakujące  dla  uważnego Czytelnika 

„Czerwonej strony Księżyca”, do „mitycznej” godziny nr 1, jeśli chodzi o „katastrofę smoleńską”, 

czyli do 10.56 rus. czasu, a 8.56 pol. czasu (zgodnie z oficjalną narracją z 10 Kwietnia) - wydaje mi 

się, że ta godzina nie wzięła się znikąd, tzn. z jakimś istotnym wydarzeniem (w ramach „operacji 

Smoleńsk”) musiała być związana. 



Skąd taka godzina mogła się Ruskom wziąć?55Dlaczego ją ogłaszali? Może dlatego, że tupolew był 

jakiś czas wcześniej w ruskiej przestrzeni powietrznej aniżeli się to oficjalnie głosi, a może dlatego 

też, że wyleciały z delegacją dwa samoloty i na jeden z nich trzeba było jeszcze poczekać? Jest takie 

zdjęcie  w  Sieci  (jak  każde  z  nielicznych  „z  10-go  Kwietnia  z  Okęcia”  szeroko  komentowane  w 

blogosferze), które przedstawia tupolewa na tle zorzy porannej. Kiedyś takie zestawienie fotografii 

(wykonanych przez spotterów) wczesnych startów różnych samolotów z warszawskiego lotniska 

sporządził nieoceniony lordJim. Wygląda ono tak:

55  Pomijamy teraz zupełnie zabiegi „cofające czas”, a więc ruskie mówienie, że „samolot zniknął z radarów” o 10.55, o 10.50, aż w 
końcu koło 10.40.



Autor tego zdjęcia  na samym dole (grisza1986) podpisał  je  wprawdzie:  „(...)  10.04.2010,  godz.  

07.25. Feralny start do Smoleńska (...)”

lecz ta poświata w tle wcale nie wskazuje na to, by to była taka godzina. Raczej 6.25 10 Kwietnia. 

Naturalnie,  jedna  godzina  wobec  wieczności  to  nic,  ale  w  historii  smoleńskiej  mogłaby  być 

niezwykle ważna – choćby z punktu widzenia zamachowców. Pamiętając zaś, że na Okęciu nie tylko 

wysiadł monitoring, ale i wielu tamtejszym pracownikom całkowicie odjęło mowę i to na blisko dwa 

lata, zaś na hasło „Smoleńsk” przechodzą na drugą stronę ulicy56, możemy chyba wziąć w nawias 

oficjalną godzinę wylotu (między 7.23-7.27) i cofnąć się hipotetycznie do godz. 6.23-6.27, zgodnie z 

tym,  co  słyszał  przed  wylotem  P.  Świąder,  któremu  na  warszawskim  lotnisku  powiedziano  iż  

„godzinę później” (w stosunku do jaka-40) wystartuje tupolew57. 

56  Może kiedyś tę kwestię zbadają dziennikarze śledczy. Może być nie mniej emocjonująca niż użeranie się z ruskimi szympansami na 
klatkach schodowych (jak to musiała czynić A. Gargas w „10.04.10”).

57  „[N]a Okęciu okazało się, że dziennikarze mają lecieć Jakiem, a dopiero godzinę po nas wystartuje Tupolew. OK - pomyślałem,  
widocznie  zabrakło  dla  nas  miejsca  w  "Tutce"”  (http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-
swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706).  Przy  okazji,  skoro  dziennikarzy  (zgodnie  z  cytowanym  już  mailem  śp.  K. 
Doraczyńskiej) miano usadzić po części w jaku-40, a po części w tupolewie, to odpowiednio po części rozsadzano by (do jaka i do  

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706


Jaki  uzyskalibyśmy  w  tej  sytuacji  „czasowy  rozkład”  zdarzeń.  Trzymając  się  wyliczeń 

przeprowadzonych przez ówczesnego dowódcę eskadry tupolewów w 36 splt, a zamieszczoną w tym 

planie lotu58:

mamy odpowiednio takie odległości czasowe. EPWA – RUDKA (granica przestrzenna z Białoruską 

SSR) = 22 minuty, RUDKA – ASKIL (granica przestrzenna białorusko-ruska) = 36 min, ASKIL – 

„XUBS” = 7 min. O ile bowiem „akustycy” prezydenccy (wyspecjalizowani w ustawianiu krzesełek i 

pilnowaniu nagłośnienia), mogli przeszacować czas przelotu do Smoleńska, o tyle tak doświadczony 

pilot, jak B. Stroiński doskonale wiedział, jak obliczyć czas takiej podróży. Było to w sumie 65 min.

Jeśliby więc PLF 101 z częścią delegacji wystartował o ca. 6.30 (dla ułatwienia obliczeń i zarazem 

trzymając się planu Stroińskiego, zaokrąglam tę godzinę wylotu), to w okolicach  7.35 pol. czasu 

(hipotetycznie) byłby nad Siewiernym (bez zgody na wylądowanie z powodu warunków poniżej 

minimów lotniska, gdyż stosownie do planów „operacji Smoleńsk”, Tu-154 M nie miał tam wcale 

lądować). Co by więc tam robił? Mówiąc slangiem lotniczym: „wisiałby”59, poruszając się np. po 

kręgu nadlotniskowym (tak jak ił-76 po pierwszej próbie podejścia), ale byłby zarazem w „dziurze 

czasowej”,  tak samo jak ci,  co przyjechali  wyczekiwać na przylot polskiej  delegacji  na północne 

smoleńskie lotnisko. O ca. 8.20 ma odbyć się jednak rozmowa telefoniczna między Prezydentem a 

premierem J. Kaczyńskim, więc nie wydaje się, by tupolew wisiał przez godzinę nad Smoleńskiem. 

Najpewniej więc wyleciał później, czyli  w okolicach 7-mej rano. W takim scenariuszu przylot 

nad  Siewiernyj  byłby  tuż  po  ósmej,  następnie  krążenie  nad  lotniskiem  i  skierowanie  się  na 

zapasowe, po drodze zaś telefon Prezydenta do premiera J. Kaczyńskiego. Mogło być jednak też tak,  

że tupolew faktycznie wyleciał z jakimś opóźnieniem, ale nie dlatego, że – jak opowiadali przeróżni 

życzliwi borowcy – że spóźnił się polski Prezydent, tylko dlatego, by dać nieco czasu wylatującym 

jakiem-40 (o 6.50?) Dowódcom.

   

tupolewa) jeszcze jakichś członków delegacji. 
58  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html 
59 O możliwości „wiszenia” wspominają parokrotnie członkowie załogi w CVR-3.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html


O co chodzi z tą „dziurą czasową” czy też, jak kto woli, „burzą czasów”? Zakładając, że PLF 101  

wyleciałby o 6.30, to... byłby w okolicach „XUBS” stosunkowo niedługo po PLF 031, zakładając, że 

wyleciał w okolicach 7-mej, byłby nad Smoleńskiem ca. 8-ma z minutami pol. czasi. Nie jest jednak 

łatwo ustalić, kiedy wyleciał ten ostatni. Przyjmując czas przylotu jako 7.15, to odejmując 1h50min,  

wychodziłby  czas  startu  o  5.25,  ale  przyjmując  za  raportem komisji  Burdenki  2,  przyznającym 

półgębkiem, że jak-40 wylądował na Siewiernym o 6.50, to wylot z warszawskiego lotniska miałby 

ów jak o 5.00 (chyba że... ten jak-40 o 6.50 na Siewiernym to inny jak aniżeli ten o 7.15, co 

też  nie  jest  wykluczone,  znając  wymieszane  smoleńskie  puzzle,  z  których  wychodzą  przeróżne 

obrazy zdarzeń). 

(„do Smoleńska leciały trzy samoloty. Jeden z łatwością wylądował, drugi odleciał w stronę Mińska (...), a statek nr 1 zdecydował się  

lądować, zignorował polecenia kontrolera, proponującego załodze lądować w Mińsku 200 km od Smoleńska”60)

Jedno wydaje się pewne, bo w tym świadkowie są zgodni (przynajmniej ci, których relacje zostały 

upublicznione), że po przybyciu na smoleńskie lotnisko nie widzieli oni ani nie słyszeli 

akrobacji  iła-76.  Problem  w tym,  że  np. P.  Ferenc-Chudy  twierdzi,  że  dziennikarze  o  8-mej 

60 Por. też 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html


wyjechali z lotniska61, ale nic nie mówi o tym, by się mijali z polskimi dyplomatami, ci ostatni zaś 

mieli być przecież „godzinę przed planowym przylotem delegacji”, więc byłoby to o 7.30 przecież, 

skoro  o  8.30  (10.30  rus.  czasu)  tupolew  miał  wylądować  („O  10.30  lądowanie  głównego  

prezydenta”).  Co więcej,  J.  Bahr mówi (wywiad dla T.  Torańskiej62),  jak pamiętamy, że przylot 

prezydenckiej delegacji się opóźniał i zaczęli się niepokoić. No i  teraz konia z rzędem temu, kto jest  

w stanie powiedzieć, o której godzinie oni byli na ruskim lotnisku? Sam Bahr szacuje, że „około 40 

minut  wcześniej”63,  ale  już  jego  kierowca  w  prokuraturze  zeznał,  że  przyjechali  godzinę  przed 

planowanym przylotem64.  Podobnie  M. Wierzchowski  miał  być z  godzinę wcześniej,  lecz  nikt  z 

wyżej wymienionych nie widział ani dziennikarzy, ani akrobacji iła-76. Może byli na innym lotnisku 

w takim razie, choć to już w ogóle byłby zupełny „odlot dyplomatów”65.     

Nie  pozostaje nam nic  innego,  jak po raz ostatni  w  „Czerwonej  stronie Księżyca”  powrócić  na 

Okęcie i spróbować zrekonstruować wydarzenia, które tam nastąpiły, na nowo. Całkiem na nowo.  

Spróbujmy  wziąć  nawias  to  wszystko,  czego  do  tej  pory  się  dowiedzieliśmy,  a  już  szczególnie 

pomińmy wszelkie „oficjalne ustalenia” i cofnijmy się do nocnych, tj. sprzed świtu, godzin 

tamtego tragicznego dnia, wiedząc, że już koło 4-tej, jeśli nie wcześniej, warszawskie lotnisko w tej 

jego  wojskowej  części  zapełniało  się  przybywającymi  na  wyloty  na  uroczystości  katyńskie 

osobami66.  W.  Ciegielski  opowiada  (wieczorem  10-go  Kwietnia  w  TVP  Info):  „Kancelaria 

prezydenta podjęła decyzję, że wszystkich dziennikarzy, całą trzynastkę dziennikarzy, którzy byli  

61 „Gdy wylądowaliśmy o godz. 7.15, nigdzie wkoło nie widziałem kolumny samochodów, a wówczas nie było mgły. Także gdy  
wyjeżdżaliśmy z lotniska ok. godz. 8, po odprawie paszportowej, nie widziałem, by na lotnisku, aż do końca pasa, stała kolumna  
aut przewidziana w protokole, a widoczność była dobra. Na parkingu przy płycie lotniska stały jakieś rosyjskie auta, m.in. wołga  
i bus – chyba karetka pogotowia” („GP”, 15-02-2012, s. 5).

62 http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html?as=3&startsz=x   

63  http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html 

64  http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html „Na  lotnisko  przyjechaliśmy  godzinę  przed  
planowanym przylotem. 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” - opowiada G. Kwaśniewski.

65 Taką możliwość też rozważano w blogosferze. M. Wierzchowski przyznaje (M. Dłużewska i J. Lichocka, s. 125-126), że nie wiedział  
dokładnie, jak wygląda smoleńskie pólnocne lotnisko, mimo że parę lat wstecz na nim był:  „Powiem szczerze, że byłem trzy lata  
wcześniej na tym lotnisku i nie sprawdzałem go wcześniej. Wtedy przylecieliśmy dwoma tupolewami, w jednym – przedstawiciele  
rodzin katyńskich, w drugim – część delegacji i byli tam też oficerowie Wojska Polskiego. Naprawdę do głowy mi nie przyszło, że  
może być  coś  nie  tak.  Wtedy samoloty  wylądowały,  wysiedliśmy na lotnisku,  zajęliśmy miejsca w kolumnie,  ruszyliśmy na  
uroczystości,  wróciliśmy,  wsiedliśmy  i  wystartowaliśmy.  Nikt  z  nas  nigdy  nie  widział,  jak  wyglądają  budynki  obsługi,  jak  
wygląda wieża. Nigdy do końca nie przyglądaliśmy się płycie, na której wylądowaliśmy, to nie należało do naszych obowiązków.  
Wiedzieliśmy, że są od tego służby odpowiadające za bezpieczeństwo prezydenta”. 
W czasach Układu Warszawskiego w krajach sowieckich, a zwłaszcza w ZSSR istniała instytucja pozornego lotniska (w ramach tzw. 
maskowania lotnisk), a więc takiego, które imituje zewnętrznie jakieś wojskowe lotnisko, by wprowadzić przeciwnika w błąd (por.  
Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa, 1978, s. 358: „W zakres maskowania lotnisk wchodzi również zagadnienie budowy i  
urządzenia lotnisk  pozornych.  Przez  budowę należy rozumieć odtworzenie  na wybranym terenie  ogólnego wyglądu lotniska  
danej klasy ujmującego cechy lotniska rzeczywistego, natomiast urządzenie lotniska pozornego polega na wyposażeniu go w  
niezbędne elementu znamionujące jego eksploatację. Urządzenie lotnisk pozornych dotyczy zarówno lotnisk nowo budowanych  
jak  i  mniej  ważnych lotnisk  rzeczywistych,  przeznaczonych  na  lotniska  pozorne  po  opuzczeniu  ich  przez  jednostki  lotnicze.  
Lotniska  pozorne  dzieli  się  na:  pełnodobowe,  dzienne  i  nocne,  w  zależności  od  okresu  ich  wykorzystania,  oraz  na  lotniska  
imitujące zamaskowane w pobliżu lotniska rzeczywiste i lotniska pozorne samodzielnie związane z lotniskami istniejącymi”). Czy 
jednak aż  taki  cyrk by Ruscy urządzili  z  polskimi urzędnikami państwowymi,  że zawieźli  by ich gdzieś  na  zupełnie  księżycowe 
miejsce, to wydaje się jednak wątpliwe, zwłaszcza że trzy dni wcześniej byli na Siewiernym witać delegację Tuska i Putina. Natomiast 
nie da się wykluczyć, że taki cyrk mógł być zafundowany dziennikarzom.
Z pewnością zaś zastosowano imitowanie komunikacji lotniczej, w tym sensie, że jakaś druga „wieża” wchodziła na częstotliwości 
Korsaża,  by  kontynuować  korespondencję  z  załogą  tupolewa  (jako  Korsaż),  zaś  jakaś  grupa  udawała  załogę  tupolewa  „nie 
kwitującą”, „nie podającą wysokości”, „nie zważającą na zagrożenie”.   

66 „Staszek mówił,  że leci samolotem o bardzo wczesnej  godzinie,  o 3 lub 4 rano – wspomina jego przyjaciółka, mecenas Ewa  
Stawicka.” Chodzi o śp. S. Mikke, którego po godzinie 6-tej rano miał widzieć A. Klarkowski twierdzący, iż tupolew wyleciał o 7.27, a 
on sam (Klarkowski) widział Mikkego, jak rozdaje  swoją książkę  „Śpij,  mężny w Katyniu, Charkowie i  Miednoje”  - Klarkowski 
zresztą sam chciał dostać egzemplarz, ale akurat dla niego zabrakło.
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w składzie  delegacji z prezydentem Kaczyńskim, zostanie ta trzynastka przeniesiona do innego  

samolotu. Koniec końców dzisiaj o 5 rano, o piątej wystartowaliśmy z lotniska Okęcie samolotem  

jak-40. Wtedy, kiedy wchodziliśmy do tego samolotu tu 154m już, jak mówią piloci, grzało silniki.  

(...)” 

Co z tego zacytowanego fragmentu wynika? Przede wszystkim to, że  ludzie z tejże kancelarii 

byli  już wtedy na lotnisku.  Byli  i  dokonywali  roszad na Okęciu (takich np. że dziennikarze 

przeznaczeni do tupolewa, nie polecą nim, tylko udadzą się jakiem-40). Byli  to więc  nie tylko 

akustycy  (jak  pisałem  do  tej  pory),  lecz  i  dyrygenci 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/gdzie-jest-  dyrygent-z-okecia.html  ).  Jaki 

był zamysł takiej „zmiany planów” (pamiętamy, jak P. Świąder opisuje nieskrywane zaskoczenie 

niektórych dziennikarzy tym, że nie polecą z Prezydentem)? Taki, by w kabinie pasażerskiej zrobić 

miejsce dla Dowódców. J. Sasin powie z naciskiem w sejmowej relacji:  „Nigdy na żadnym etapie  

nie  była  dyskutowana  kwestia  jakiegoś  oddzielnego  lotu  jakiejkolwiek  części  delegacji,  tym  

samym  również  generałów”  (http://freeyourmind.salon24.pl/313310,podzial-delegacji),   skoro 

więc „na żadnym etapie”, to pewnie i także na tym ostatnim 10-go Kwietnia, czyli przed wylotem do 

Smoleńska. 

Oczywiście dyrygentom w dyrygowaniu na Okęciu  wcale nie chodziło o to, by narażać tych 

wszystkich 96 ludzi na niebezpieczeństwo związane z przelotem na jednym pokładzie 

tak  wielu  osób  tak  wielkiej  państwowej  rangi  –  o  coś  takiego  nawet  nie  chcę  podejrzewać 

urzędników kancelarii (i chcę to jasno podkreślić). Mogło chodzić, sądzę, o to, by – jak to Sasin 

przedstawi w sejmie przed Zespołem – nikt się nie czuł pominięty czy niewłaściwie potraktowany,  

iż (jako wysoki dostojnik) nie leci wraz z Prezydentem (dodajmy: eleganckim, odremontowanym 

tupolewem,  tylko  tłucze  się  jakimś  zdezelowanym  jakiem)67.  Sami  zaś  akustycy  i  dyrygenci  po 

dokonaniu roszad udali  się  dużo wcześniej  do Smoleńska,  a stamtąd do Katynia,  by „pilnować 

nagłośnienia  i  krzesełek”,  zakładając,  że  resztą  spraw  zajmą  się  śp.  min.  W.  Stasiak  i  śp.  K.  

Doraczyńska z KP.

Interesuje nas teraz tylko Okęcie, powtarzam. Wspomniany Cegielski jednak w swej wypowiedzi nie 

jest precyzyjny, mówiąc o „tej trzynastce” dziennikarzy, ponieważ w książeczce, która związana była 

z wylotami smoleńskimi, ludzi mediów wymienia się więcej. Rzućmy ponownie okiem:

67 Por. też wypowiedź dla M. Dłużewskiej i J. Lichockiej: „Teraz, po wszystkim może to brzieć strasznie, ale proszę pamiętać, że nikt  
nie brał pod uwagę katastrofy,  delegacje z wieloma ważnymi osobami na pokładzie samolotu były regułą i  podobnie było z  
delegacją premiera Tuska 7 kwietnia” (s. 32). Gwoli ścisłości, tamta delegacja poleciała na kilka samolotów właśnie, a nie w jednym. 
I Sasin nieco dalej:  „Oczywiście potem, po katastrofie pan minister Klich bardzo chciał zapomnieć o tym piśmie  (wyrażającym 
zgodę  na  udział  Dowódców  w  delegacji  na  uroczystości  –  przyp.  F.Y.M.).  Dopiero  kiedy  Kancelaria  Prezydenta  je  ujawniła,  
przyznał, że takie pismo rzeczywiście było, tylko tłumaczył dość naiwnie, że nie miał świadomości, iż ci generałowie będą lecieli  
jednym samolotem z prezydentem. A jak mieli lecieć? Przecież w Polsce nie było wtedy drugiego tupolewa, a minister Klich nie  
zaproponował skorzystania z innej wojskowej maszyny, choćby transportowej CASY.” 
Tylko, że poza tupolewami i CAS-ami są jeszcze jaki, prawda?
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Tu jest 15 osób. Ale tu poniżej, na s. 7, jest jeszcze parę osób związanych z mediami:

Jeśli więc Cegielski mówi o 13-ce, to dwójka z listy „dziennikarzy” (s. 10-11,  książeczki) oraz trzech 

prezydenckich „ludzi  mediów” (s.  7)  mogło nie  polecieć tym jakiem, co Cegielski,  lecz...  innym 

jakiem. Z kim? Właśnie z pracownikami kancelarii Prezydenta, którzy decydowali na warszawskim 

lotnisku o zmianach, co do rozsadzania osób lecących do Smoleńska – owi pracownicy wymienieni 

są  także  w  tej  książeczce,  nietrudno  więc  ich  odnaleźć68.  Klarkowski  wprawdzie  powiada  w 

68 Zakładam, że był to jak, aczkolwiek ruski ślad wskazuje, iż mogła to być CASA: „09:21:05 Красн. B 8.50 у него посадка вот сейчас  
видимость вот сейчас уже улучшается, но никто и Марченко вчера весь день говорил, никто туман не обещал и утром  
все нормально, вот сейчас в 9 часов раз и затянуло, видимость где-то 1200. Ну нормально он зашел. Я думаю, там  
оборудование у него, ну такой самолет. Ну в принципе нормально зашел, сработали хорошо. Я думал, честно говоря, на  
второй круг. Значит ну в принципе все, и я думаю в 10.30 сейчас температура пойдет, ну во всяком случае, хуже 1500  
не должно быть./O 8.50 lądowali, a teraz widoczność już się poprawia, ale nikt i Marczenko wczoraj cały dzień mówił, nikt  
nie  zapowiadał  mgły,  i  rano  wszystko  normalnie,  a  teraz  o  9  naraz  zakryło,  widoczność  gdzieś  1200.  No  normalnie 
wylądował. Myślę, on tam ma wyposażenie, no taki samolot. W zasadzie normalnie wylądował, spisaliśmy się  
dobrze. Ja szczerze mówiąc myślałem, że odejdzie na drugi krąg. To w zasadzie wszystko, myślę, że o 10.30 teraz temperatura  
się podniesie,  no,  w każdym razie gorzej niż 1500 nie powinno być”  (określenie „taki  samolot” oraz stwierdzenie „on tam ma 
wyposażenie” nie za bardzo pasowałyby do zwykłego, ruskiego w końcu, jakowlewa, tym niemniej w dialogach szympansów pojawia 
się też sformułowanie dot. jaka z „tą delegacją”:  „09:20:00 Красн. Значит, по плану вот сейчас Як-40 выполнил посадку с  
этими делегацией и журналистами и Ил-76 вот наш Фролов на заходе сейчас. Там будут машины президентские. В  
10.30 посадка основного президента./Znaczy, wg planu własnie wylądował Jak-40 z tą delegacją i dziennikarzami, a Ił-
76,  czyli  nasz  Frołow teraz  na podejściu.  Tam będą samochody prezydenckie.  O 10.30 lądowanie  głównego prezydenta” , co 
mogłoby  sugerować,  iż  jednak  z  Okęcia  nie  wyleciała  przede  świtem  CASA) 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html). Zaznaczam jednak, że te uwagi czynię w trybie 
hipotetycznym, brakuje bowiem wielu dokładnych danych z tymi lądowaniami jaków związanych.

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


wywiadach, jak to dziwił się bardzo 10-go Kwietnia tym relacjom, iż min. J. Sasin dołączany jest do 

„listy  pasażerów”,  skoro  on,  czyli  Klarkowski,  był  ciałem  i  duchem  na  Okęciu  żegnać  Parę 

Prezydencką  i  żadnego  Sasina  na  oczy  nie  widział.  Nie  mógł  go  widzieć,  ponieważ  samolot 

specjalny  wyleciał  albo  równolegle  z  tym  pilotowanym  przez  A.  Wosztyla,  albo,  co  bardziej 

prawdopodobne,  nawet  wcześniej69.  Na  przykład  przed  5-tą  rano,  a  po  dokonaniu  roszad.  I 

sygnalizowany przez szympansów z Siewiernego przylot o 8.50 rus. czasu (tj. 6.50 pol.) to byłoby 

właśnie lądowanie utajnionego jaka-40 z „tą delegacją i  dziennikarzami”.  Dziennikarzy bowiem 

rozsadzono do dwóch jaków-40,  byli  zatem i  w pierwszym,  i  w drugim.  Pracownicy  kancelarii 

Prezydenta przybyli przed PLF 031 i udali się na cmentarz katyński. Było bardzo wcześnie, więc M. 

Wierzchowskiego  podrzucono  z  M.  Jakubikiem  do  hotelu,  z  którego  pojechali  oni  potem 

„ambasadzkimi”, jak to powiedział kiedyś W. Bater, autami na smoleńskie północne lotnisko70.  

Dlaczego  został  utajniony  w  późniejszej  narracji  jak-40  „z  tą  delegacją”?  Przede  wszystkim ze 

wstydu i ze strachu, ale też z tego powodu, że oficjalna narracja związana z „katastrofą smoleńską” 

mówiła  z  uporem  o  jednym  samolocie,  w  którym  polecieli  „wszyscy”,  ponieważ  „innego 

rozwiązania nie było”. Wprawdzie przez chwilę krążył po mediach „prezydencki jak”, ale szybko się 

z  tego  newsa  wycofano,  tak  więc  z  „prezydenckiego  jaka”  zrobił  się  „prezydencki  tupolew”,  w 

którym „byli wszyscy”. Gdyby zaś na jaw wyszło, że część delegacji na długo przed uroczystościami  

udała się z Okęcia samolotem specjalnym do Smoleńska, to zaraz by padło pytanie: dlaczego w 

takim  razie  nie  zabrano  na  ten  pokład  Dowódców,  tylko  lekkomyślnie  i  łamiąc  przepisy 

bezpieczeństwa związane  z  lotami  VIP-ów skierowano ich do  tupolewa?  No i  ciężko  byłoby  to 

wyjaśnić wyłącznie dbałością o to,  by nikt z generałów nie poczuł się urażony lub zasłaniać się  

opowiadaniem (jak to w sejmie tłumaczył Zespołowi Sasin), że w takim razie zamiast wojskowych w 

wypadku zginęliby dziennikarze.  

Wyleciały tedy dwa jaki-40 i wylądowały na Siewiernym, przy czym jeden wrócił zaraz do Polski 

(czy  start  tego  jaka-40  opisywał  P.  Wudarczyk  z  Polsat  News?71 

69 Kto by był w składzie załogi, to rzecz do ustalenia. 
70 Możliwe też, że do hotelu pojechali wszyscy, tj. także główny prezydencki akustyk, skoro i on o hotel zahaczył:  „Były minister w 

Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Jacek Sasin w dniu katastrofy był na cmentarzu w Katyniu.  Z hotelu wyjechał  
przed  9.00  czasu  moskiewskiego.  Mówi,  że  zza  chmur  przebijało  słońce,  nie  było  żadnej  mgły”  
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101222&typ=po&id=po01.txt).

71 „Jak my lądowaliśmy, to startował jakiś samolot i nasz pilot z tego specjalnego pułku powiedział: „hu, duży zuch, jak on to zrobił,  
w ogóle bokiem, nie wiadomo” – znaczy on był zadziwiony, że on startował, ten samolot (…)” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html).
Nawiasem mówiąc, jest też fragment w dialogach szympansów (Plusnin dgaduje się z „Dyspozytorem”) świadczący o tym, że może 
być mowa o dwóch polskich samolotach, których Ruscy mają w tym samym czasie „obsłużyć”:
08:59:14 Дисп. Во сколько поляк на схему, командир спрашивает?/ O której Polak na schemat/kierunek, komendant  
pyta?
08:59:16 РП Да я ему сказал, он не говорит./Tak, powiedziałem mu, on się nie odzywa.
08:59:19 Дисп. (нрзб)./ (niezr.)
08:59:21 РП Да я ему сказал… какой командир, наш?/Tak, powiedziałem mu… jaki komendant, nasz?
08:59:23 Дисп. Да, да./Tak, tak.
08:59:26 РП Где-то в 20 минут./Gdzieś w ciągu 20 minut.
08:59:28 Дисп. Этот в 20 и тот в 20?/Ten w 20 i tamten w 20? 
Owo z orientacyjnie podawanym czasem „ten 20 po i tamten 20 po” mogło się odnosić do lądowania jednego jaka, a startowania 
drugiego. Czy to startowanie słyszał też moonwalker S. Wiśniewski? „myślałem, że samolot leci pusty. Godzinę wcześniej wydawało  
mi się bowiem, że maszyna lądowała. Wówczas również słyszałem huk silników. Gdy więc usłyszałem go ponownie, myślałem, że  
nasza delegacja wylądowała już bezpiecznie, a samolot leci załatwić jakieś sprawy techniczne, na przykład zatankować,  
albo wraca do Polski i potem przyleci z powrotem po prezydenta. ” (http://www.rp.pl/artykul/460798.html).
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(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html)).  Nie 

przenosimy  się  jednak  na  Siewiernyj  –  jesteśmy,  przypominam,  nadal  na  Okęciu.  Opuścili  je 

dyrygenci wraz z kilkoma ludźmi mediów (kto jeszcze poleciał, trudno powiedzieć, ale to wcześniej  

czy później  zostanie  ujawnione podczas  międzynarodowego dochodzenia),  odleciał  też  PLF 031 

Wosztyla. Czy jednak przypadkiem, podczas swoich roszad, akustycy/dyrygenci nie „zajęli sobie”  

przy okazji gotowego do odlotu jaka-40, którym miał zamiar lecieć z Dowódcami śp. gen. A. Błasik? 

Czy nie było przypadkiem tak, iż członkowie sztabu, przybywszy na lotnisko, dowiedzieli się, że ich  

samolot już odleciał, ponieważ urzędnicy z KP stwierdzili, że lepiej będzie (tj. stosownie do rangi 

zaproszonych gości),  jeśli  polecą w kabinie pasażerskiej wraz z innymi członkami prezydenckiej 

delegacji? Być może na ten temat toczyła się słynna rozmowa Błasika z Protasiukiem przed odlotem 

tupolewa, której szczegółów nie udało się do tej pory ustalić ekspertom czytającym z ruchu warg72. 

Protasiuk mógł po prostu powiedzieć Błasikowi, że takie decyzje zapadły przed świtem, zaś szef Sił 

Powietrznych stwierdził, że w takim razie tak czy tak Dowódcy lecą jakiem, tylko innym niż ten, 

który  był  przygotowany.  Niewykluczone,  że  ten  samolot  specjalny,  w  związku  z  zagrożeniem 

terrorystycznym, nazwano „prezydenckim jakiem”, lecz na pokład nie brano polskiego Prezydenta, 

co wprowadziło w błąd Rusków73 i dlatego nie uznawali PLF 101 jako samolotu o statusie HEAD. 

Gen. Błasik mógł postawić na swoim, albowiem były w 36 splt jeszcze dwa jaki do dyspozycji, a  

kancelaria  premiera nie  robiła  tym razem (w ostatniej  chwili)  żadnych problemów ze  statkami 

powietrznymi. Ciemniacy zapewne zawarli dil z Ruskami taki, że zrobią oni sobie jaja z obchodów 

uroczystości  katyńskich.  Jakie  jaja?  Może  nie  takie,  jakie  sobie  czekiści  urządzili  z  gruzińskim 

ślepym snajperem, ale np. takie, że polska delegacja zostanie po drodze skierowana do Mińska albo 

Moskwy i wszystko opóźni się o parę godzin lub też takie, że oficjalnie będzie kolumna czekać na 

smoleńskim Siewiernym, zaś na krótko po zgłoszeniu się moskiewskiej kontroli obszaru, delegacja 

zostanie skierowana do Witebska, gdzie pies z kulawą nogą nie będzie na nią czekał i w biegu będą  

tam pędzić auta ambasady oraz kolumna z ochroną, żeby zminimalizować dyplomatyczny skandal. 

Tak sobie pewnie myśleli ciemniacy, chcący jeszcze bardziej uwypuklić wymowę „wiekopomnych, 

pojednawczych”  uroczystości  z  7  kwietnia  2010,  a  z  polskiego  Prezydenta  i  „jego  prywatnych 

obchodów” czy „pielgrzymki”74 urządzić farsę do obśmiania potem w przeróżnych zaprzyjaźnionych 

mediach.  Dyrygenci  Prezydenta natomiast,  przeczuwając,  że ciemniacy z  Ruskami mogą wyciąć 

niezły numer i skompromitować obchody z udziałem Prezydenta, przezornie wylecieli jakiem dużo 

72 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-film-z-okecia-zbadaja-eksperci-od-czytania-z-ruchu-  
warg,nId,326575: „Film z monitoringu saloniku VIP-owskiego na wojskowym Okęciu zbadają eksperci od czytania z ruchu warg -  
ustalili  reporterzy  śledczy  RMF  FM.  Chodzi  o  nagranie,  na  którym  widać,  jak  dowódca  wojsk  lotniczych  Andrzej  Błasik  
rozmawia,  ostro gestykulując,  z  pilotem prezydenckiego tupolewa”,   http://www.rp.pl/artykul/601003,619552_Eksperci-beda-
czytac-z-ruchu-warg.html,  http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/eksperci-od-ruchu-warg-zbadaja-rozmowe-
blasika-z-p,1,4196622,wiadomosc.html. 
Dalibóg mija rok od tamtej informacji (z lutego 2011) i dalej nie wiadomo, czy eksperci coś wyczytali z tych ruchów warg. 

73 W filmie  „Lista pasażerów” p. M. Kaczyńska (4'17'')  opowiada:  „Co robił, prokuratorzy pytali mnie, na pokładzie samolotu Tu  
154M Lech Kaczyński, czyli Prezydent Polski. To były pytania strony rosyjskiej przekazane mi za pośrednictwem strony polskiej.  
Powiedziałam, że ojciec był głową państwa, Prezydentem Polski i przewodził delegacji, która udawała się na obchody rocznicy  
zbrodni katyńskiej”.

74 To nie żart – o „pilegrzymce” śp. Prezydenta L Kaczyńskiego mówi z miedzianym czołem amb. J. Bahr, odpowiadając na pytanie T. 
Torańskiej: „To co wymyśliliście?”: „Pielgrzymkę. Że prezydent Kaczyński przyjedzie do Rosji z pielgrzymką. A pielgrzymka - choć  
takie pojęcie w stosunkach dyplomatycznych nie funkcjonuje - odbywać się może o każdej porze roku i mogą w niej uczestniczyć  
bardzo różni ludzie” (http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html?as=3&startsz=x).

http://wyborcza.pl/1,76842,8941828,Startujemy.html?as=3&startsz=x
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/eksperci-od-ruchu-warg-zbadaja-rozmowe-blasika-z-p,1,4196622,wiadomosc.html
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/eksperci-od-ruchu-warg-zbadaja-rozmowe-blasika-z-p,1,4196622,wiadomosc.html
http://www.rp.pl/artykul/601003,619552_Eksperci-beda-czytac-z-ruchu-warg.html
http://www.rp.pl/artykul/601003,619552_Eksperci-beda-czytac-z-ruchu-warg.html
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-film-z-okecia-zbadaja-eksperci-od-czytania-z-ruchu-warg,nId,326575
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-film-z-okecia-zbadaja-eksperci-od-czytania-z-ruchu-warg,nId,326575


wcześniej  przed  rozpoczęciem  uroczystości,  by  pilnować  spraw  na  miejscu  i  w  razie  czego 

organizować alternatywne, wyprzedzające rozwiązania, które zapobiegłyby skandalowi. 

Problem w tym, że Ruscy przechytrzyli wszystkich, potem zaś, tj. gdy zaginęły oba samoloty, było za  

późno na lamentacje.  Paktujący z diabłem ciemniacy nie wzięli  bowiem pod uwagę jednego: że 

diabeł zwykle w swej grze bierze wszystko, włącznie z tymi, co z nim paktują. Dyrygenci sądzili 

natomiast, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i myśleli też, że Ruscy „może będą robić jakieś  

problemy, ale na pewno nie posuną się jakoś za daleko”, więc da się ich jakoś przechytrzyć, a poza  

tym – jak to zwykle w polskiej urzędniczej mentalności bywa – uważano, że „jakoś to będzie”. 

I jakoś to było. Dramat zaginionych delegatów rozegrał się tak niespodziewanie, tak nagle i tak 

szybko, że w jednej chwili  wraz z nimi zginęło polskie państwo, które oni sobą symbolizowali i  

któremu służyli. Nikt, żadna z instytucji, z Siłami Powietrznymi włącznie, nie zdobył się na reakcję 

stosowną  do  skali  dramatu.  Nie  poderwały  się  żadne  samoloty75.  Nie  wysłano  żadnej  pomocy. 

Pozwolono na kolejną polską apokalipsę, której najbardziej wymowną chwilą jest wywożenie zwłok 

zamordowanego  Prezydenta  –  w  trumnie  na  ruskiej  ciężarówce.  Nocą,  po  przybyciu  polskiego 

rządu na makabryczne, zainscenizowane „miejsce katastrofy”. Wybrano bowiem – ze strachu, ze 

wstydu, z głupoty, ze zdrady: kłamstwo smoleńskie aniżeli prawdę o tym, że obecnie, po 10-tym 

Kwietnia, wraz ze śmiercią polskich delegatów, polskiego państwa nie ma. Zamieniło się w widmo 

Polski.  

Śledztwo w sprawie największej powojennej tragedii naszego kraju musi być więc rozpoczęte od 

nowa.  Na  nowych  zasadach,  z  nowymi  śledczymi.  I  o  tym  będzie  mowa  w ostatnim  rozdziale 

„Czerwonej strony Księżyca”.

75 Choć  nawet,  gdyby doszło  tylko  do lotniczej  katastrofy,  Siły  Powietrzne  miały  taki  obowiązek:  „W przypadku reagowania  na 
kryzysy  o podłożu niemiltarnym (klęski  żywiołowe,  katastrofy przemysłowe,  duże wypadki  komuniakcyjne),  Siły  Powietrzne  
wydzielają siły i środki do ratownictwa i likwidacji skutków klęski żywiołowych oraz katastrof przemysłowych, bądź najczęściej –  
do zabezpieczenia działań innych służb biorących udział w procesie likwidacji ich skutków”  (M. Fiszer i J. Gruszczyński, „Siły  
Powietrzne 2011”, w: „Nowa Technika Wojskowa”, 8/2011,  s. 11).


