
Katastrofa smoleńska państwa polskiego.  W stronę całkowitej  rewizji 

dotychczasowego śledztwa

Załoga zwróciła się do dysponenta, niestety, dysponent nie podjął decyzji. Uniemożliwił odejście na zapasowe lotnisko.

J. Miller (prezentacja pseudoraportu po zakończeniu prac „komisji”) 

Ludziom nic nie mówimy - zdecydowaliśmy - i musimy zapanować nad sytuacją.

L.Putka, Katyń, 10-04-20101, http://wyborcza.pl/1,99218,9362074,Prosze_spokojnie__pani_konsul.html 

Wyniki  ekspertyzy  balistycznej  potwierdzają obecność  na pokładzie  broni  (kilka  pistoletów) i  amunicji  (naboi)  do  nich.  Nie  jest  
możliwe określenie, kiedy po raz ostatni oddane zostały strzały z tych pistoletów. 

raport komisji Burdenki 2, s. 146

- Trumny będą otwierane, to już pani wie? 
- Po co! Dlaczego? 
- Bo to nasza specjalność, powiem gorzko. Jak nie za rok, to za 50 lat. 
(rozmowa T. Torańskiej z E. Kopacz) http://wyborcza.pl/1,76842,8288011,Znajdz_mi_go.html 

Odetchnęłam: „Tata nie leciał jakiem. Tata leciał tupolewem”

p. M. Protasiuk do synka2 (po pierwszych informacjach medialnych z 10 Kwietnia)

Jednego pytania sobie do tej pory sobie nie zadaliśmy – nie tylko w trakcie rozważań w Czerwonej 

stronie Księżyca, ale w ogóle, jako Polacy. Jak to możliwe, że do tego wszystkiego doszło, tj. do  

największej powojennej tragedii w historii naszego kraju, a następnie do takich a nie innych jej 

następstw (które starałem się w poszczególnych rozdziałach zebrać w pewną całość). Odpowiedź na 

to pytanie  nie jest  skomplikowana,  choć nie  jest  też  krzepiąca:  bo to  taka jest współczesna 

Polska. Bo tacy a nie inni ludzie zasiadają w tych wszystkich instytucjach – czy to państwowych 

(cywilnych i wojskowych), czy to medialnych, czy to śledczych, czy to badawczych. Tak to dokładnie 

jest. 

1 Pełny  cytat:  „Podeszłam do pana  Tadeusza  Stachelskiego,  naczelnika  protokołu  dyplomatycznego  MSZ,  stał  z  pułkownikiem  
Andrzejem  Śmietaną,  dowódcą  Kompanii  Honorowej.  Po  ich  minach  poznałam,  że  wiedzą.  Ludziom  nic  nie  mówimy  -  
zdecydowaliśmy - i musimy zapanować nad sytuacją. - Proszę - powiedział do mnie naczelnik - porozmawiać z księdzem, żeby  
przygotował się do mszy żałobnej.”

2 J. Racewicz, s. 161.
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Ilość Nikosiów Dyzmów, ilość posłów a la ten opisany w "Trans-Atlantyku" W. Gombrowicza, ilość 

ludzi,  którzy  nie  powinni  sprawować  funkcji  ministerialnych,  dyrektorskich,  urzędniczych  w 

naszym kraju itp. jest zatrważająca. To jednak jest produkt neopeerelu, który właśnie mechanizmy 

takich gremialnych, masowych "awansów społecznych" sprowadził do swoistej urzędniczej rutyny.

Pewnym osobom na przestrzeni tych dwudziestu paru lat polityka zaczęła się kojarzyć wyłącznie z:  

1) występowaniem w telewizji (gdzie można swobodnie pobredzić, a potem pójść na wódeczkę z  

przeciwnikiem  politycznym)  i  2)  "fajnymi  podróżami"  (pomijając  niezłe  zarobki  i  dojścia  do 

ważnych informacji ekonomicznych) - nie zaś z... decydowaniem o losach ludzi (pomijam już taką 

oczywistość jak dobro publiczne). Tak: decydowaniem o losach ludzi. 

Spora część osób szła do polityki na zasadzie: będzie świetna zabawa - nie zaś na zasadzie: to jest  

sprawa życia i śmierci, to jest sprawa honoru, to jest sprawa walki o niepodległość, to jest sprawa 

siły polskiego państwa, to jest sprawa praw obywateli,  to jest sprawa narodowa, to jest sprawa 

polskich rodzin, o które trzeba zadbać, to jest sprawa polskiej wspólnoty. W takich kategoriach 

spora część tych osób biorących się za politykę wcale nie myślała, bo sądziły one, że nastały już 

czasy "postpolityki", a więc: nie ma wojen, nikt nikogo nie napada, nie ma zamachów - słowem: nie 

ma  żadnych  większych  problemów  (większe  problemy  to  najwyżej:  sprawne  skomentowanie 

czyjegoś wystąpienia - w niedzielnym programie u red. Olejnik). I nagle ci ludzie zobaczyli krew, 

"stalowe spojrzenia", mundury wroga - poczuli zapach śmierci. I do dziś nie mogą się otrząsnąć, bo  

sądzili, że polityka to zabawa.

Z jednej strony zamach z 10 Kwietnia był straszliwą tragedią tych, którzy padli jego ofiarami (a w 

rezultacie także wielkim cierpieniem rodzin, które utraciły swoich bliskich) – z drugiej jednak był 

katastrofą  polskiego  państwa,  które  od  tamtej  pory,  od  tamtego  sobotniego  poranka,  leży  w 

gruzach,  a  na  tych  gruzach  urządzają  sobie  bachanalia  przeróżni  ludzie  najpodlejszego 

autoramentu,  dla  których  zarówno  idea  Polski  wolnej,  niepodległej,  niezależnej,  praworządnej, 

silnej i bogatej, jak i słowa takie jak „Ojczyzna”, „honor” czy „Bóg”, to czyste archaizmy. Bachanalia  

te  przypominają  zabawy  szabrowników  w  zniszczonym  przez  jakiś  wielki  żywioł  mieście.  Czy 

szabrownik myśli o odbudowywaniu miasta? Nie. Po co? Dobrze mu tak, jak jest. 

Myślę,  że  nie  będę  odosobniony,  jeśli  powiem,  że  te  dwa  lata  od  tragedii  zostały  dla  Polski  

bezpowrotnie stracone. Już pomijam kwestie polityczne, militarne i ekonomiczne – te bowiem są 

drugorzędne w sytuacji  takiej  totalnej  katastrofy  europejskiego,  było  nie  było,  państwa.  Chodzi 

głównie o problem samego dochodzenia prawdy o tym, co się z polską delegacją 10 Kwietnia stało, 

to wszak jest sprawa nadrzędna wobec wszystkich innych naszych narodowych spraw. 



Posłużę  się  najpierw  znakomitym  cytatem  z  (przywoływanego  już)  wywiadu  z  W.  Bukowskim: 

„Gesty  przymierza,  gesty  przyjacielskie,  pojednawcze  ludzie  rosyjskiej  władzy  rozumieją  jako  objawy  

słabości.  To  typowa  czekistowska  konstrukcja  psychologiczna.  A  władzę  tam  u  nas,  teraz  sprawują  

„czekiści”. Myślę, że tego faktu tłumaczyć nie trzeba.

Oni  rozumują następująco:  jeśli  wykazujesz  jakieś  oznaki  pojednawcze to  oznacza tylko  tyle,  że  jesteś  

słaby. To z kolei oznacza, że można dalej naciskać, żądać więcej. I oni nigdy się już nie zatrzymają w tym  

procesie. Bardzo ważne jest, aby tym ludziom nigdy nie okazywać słabości. A zachowanie polskiego rządu  

w całej  tej  historii  wydało  się  nam bardzo  niebezpieczne.  Odsłaniało  niebezpiecznie  wysokie  rosyjskie  

apetyty i święte przekonanie, że uzyskają od Polski czego tylko zapragną. 

Proszę mnie zrozumieć, nie istnieje pojęcie „poprawić stosunki z Kremlem”. Nie ma takiej definicji. Bo cóż to  

znaczy  „poprawić  stosunki  do  KGB”?  Skoro  oni  swojego  partnera  w  sstosunkach  postrzegają  

dwubiegunowo?  Albo  jesteś  ich  wrogiem,  albo  jesteś  ich  agentem.  I  nie  istnieje  nic  pomiędzy.  Taka  

zawodowa,  psychologiczna  aberracja.  I  jeśli  ktoś  okazuje  oznaki  słabości,  trzeba  naciskać  na  niego  

mocniej, aż do momentu, gdy stanie się agentem. Wszyscy, którzyśmy podpisali ten list, przeżyliśmy to na  

własnej skórze. I wiemy, że im nie wolno pokazywać słabości.

Z nimi należy postępować bardzo ostro, aby nigdy nie mieli  nawet cienia wątpliwości,  że jesteś gotów  

bronić swojego i siebie. A Polska, z ich punktu widzenia wykazała niewiarygodną słabość.”

(M. Pilis i A. Dmochowski, s. 218).



Państwo  polskie  okazało  katastrofalną  słabość  nie  tylko  w  dziedzinie  ochrony  elity 

politycznej,  wojskowej,  naukowej  i  artystycznej  (przedstawiciele  przecież  tylu  środowisk  wzięli 

udział w tamtej tragicznej delegacji), ale też w dziedzinie śledztwa w sprawie tragedii tych 

ludzi.  Pomijam w tym miejscu  wątek osób ewidentnie  złej  woli,  które  jak  nie  kooperowały  w 

zamachu, to akceptowały go, a w najlepszym wypadku, przyjmowały go po prostu wzruszeniem 

ramion  na  zasadzie:  „Ruskom  wolno”  i  wolały  mataczyć  niż  dociekać  prawdy  -  tymi  osobami 

bowiem wcześniej  czy  później  zajmie  się  międzynarodowa komisja  dochodzeniowa,  która  musi 

powstać, jeśli Polska ma jeszcze ocaleć jako normalny kraj na mapie świata, a nie jako neosowiecka 

republika  czy  bezpaństwowa  rubież  do  plądrowania.  Zwracam  uwagę  na  te  osoby,  które  tak 

zbiorowo włączyły się w ruską narrację z całkowitym przekonaniem, że to nie mogło być nic innego, 

jak  tylko  lotniczy  wypadek 

(http://wyborcza.pl/1,105743,7768258,Wszyscy_jestesmy_winni_tej_tragedii.html) 

(http://wiadomosci.wp.pl/title,Cos-bylo-na-rzeczy-gen-Blasik-naruszal-

regulamin,wid,12990562,wiadomosc.html3)  –  co  więcej,  które  z  pobłażaniem  i  politowaniem 

patrzyły na tych wszystkich, co uważali, iż dokonano zamachu.

Wróćmy  jednak  do  samej  tragedii  i  jej  polskiego  kontekstu.  Sytuacja,  w  której  dochodzi  do 

największego powojennego dramatu naszej ojczyzny, zaś polscy urzędnicy państwowi, ministrowie, 

parlamentarzyści  etc.  jedyne,  co  są  w  stanie  zdziałać,  to  wydzwaniać  do  siebie  nawzajem  z 

przerażeniem, czyli  „wykonywać telefony”  (jak  to  słyszeliśmy z  ust  choćby głównego akustyka i 

dyrygenta  prezydenckiego,  J.  Sasina,  ale  oczywiście  nie  on  jeden  tamtego  dnia  „wykonywał 

telefony”),  następnie  zaś  udać  się  na  mszę  świętą  w  intencji  poległych  –  nasuwa  mi  znów 

skojarzenie ze sceną w Poselstwie w „Trans-Atlantyku” Gombrowicza (gdzieś za górami, za lasami, 

3 R. Latkowski:  „Według mnie,  gdyby to były normalne warunki,  on by takich decyzji  nie podejmował.  Coś było na rzeczy, że  
naruszał regulamin lotów - powiedział Latkowski. Na pytanie co mogło być na rzeczy, odpowiedział, że "może jakieś względy  
osobiste albo zawodowe"”.  Latkowski,  za którego czasów (był szefem 36 splt  od 1986 do 1999) wysyłano tupolewa po piwo do 
Gdańska, miał pełne prawo do wypowiadania się na temat regulaminu lotów. Przypomnę, co pisali K. Galimski i P. Nisztor (s. 20):  
„Na początku 1997  r.  „Gazeta  Wyborcza”  ujawniła,  że  rządowy Tu-154  zamiast  wozić  najważniejszych  polskich  urządników  
zajmował się transportem piwa na imprezę zorganizowaną przez jednostkę. Pod koniec lutego władze 36. Pułku zleciły załodze  
samolotu lot do Gdańska, po dziesięć 30-litrowych beczek z piwem. Był to prezent browaru Heweliusz na obchody 52. rocznicy  
utworzenia pułku. Lot na trasie Warszawa-Gdańsk-Warszawa pochłonął 8 ton paliwa o wartości ok. 2800 złotych.”
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za morzami giną ludzie, zaś w Poselstwie Poseł chodzi (Chodzi, jak to pisze Gombrowicz), odgraża 

się i pada na kolana).

Wiem, że brzmi to strasznie i może nawet brutalnie, ale weźmy pod uwagę autentyczną, śmiertelną 

grozę,  jaką przeżywali  polscy delegaci,  a nie to,  z  czym się zmagali  tacy urzędnicy „wykonujący 

telefony”. Nie tym ostatnim bowiem należy się współczucie – nie oni byli zanurzeni w tragedię 96 

osób udających się na katyńskie uroczystości. 

                                                                     (czego tu brakuje w tej gablocie?)

W przedświątecznym „NDz” (22 grudnia 2010; P. Tunia:  „Broń BOR wciąż w Moskwie”)4 można 

było  przeczytać  o  tym,  że  Ruscy,  mimo  upływu  czasu,  nie  skończyli  „badać”  glocków 

funkcjonariuszy ochrony towarzyszących prezydenckiej delegacji:  „Broń i  amunicja oficerów BOR,  

którzy zginęli w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem lecącego 10 kwietnia br. na uroczystości  

katyńskie, ciągle pozostają w rękach Rosjan. I nie wiadomo, kiedy wróci do Polski. Na Siewiernym zginęło  

dziewięciu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Rosjanie cały czas mają prowadzić badania balistyczne  

pistoletów. Prokuratura Wojskowa w Warszawie do dziś nie otrzymała broni - pistoletów typu Glock tych  

funkcjonariuszy. - Broni jeszcze w Polsce nie ma - informuje w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" kpt.  

Marcin Maksjan z biura rzecznika Naczelnej Prokuratury Wojskowej. I nie wiadomo, kiedy Rosjanie ją  

przyślą. 

Jeszcze w maju prokuratura rosyjska skierowała do prokuratury polskiej wniosek o pomoc prawną, w  

którym Rosjanie zwrócili się o przekazanie dokumentacji dotyczącej broni i amunicji znajdującej się na  

pokładzie samolotu Tu-154M 101 (jej rodzaju i całkowitej liczby amunicji) oraz wzorów do prowadzenia  

4 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101222&typ=po&id=po21.txt   

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101222&typ=po&id=po21.txt


porównawczych badań balistycznych. Wniosek ten został zrealizowany, ale nie wiadomo, dlaczego broń  

wciąż  nie  wraca do Polski.  Jak przypomina kpt.  Maksjan,  na miejscu  zdarzenia  zostały  znalezione w  

różnym  stanie  technicznym  pistolety  Glock  należące  do  oficerów  BOR,  natomiast  nie  wiadomo,  czy  

odnaleziono wszystkie i jaką ilość amunicji.” 

Miesiąc później w raporcie komisji Burdenki 2 można było znaleźć taką informację o „ekspertyzach 

balistycznych”:      

Dlaczego Ruscy nie oddawali broni5 (i kamizelek kuloodpornych6), tak się męcząc z jej „badaniem”, 

skoro  doszło  do  gwałtownej  i  niespodziewanej,  lotniczej  katastrofy  i  przecież  w  takich 

okolicznościach  nikt  tej  broni  ani  nie  mógł  użyć,  ani  nawet  nie  zdążył  wyciągnąć,  jeśliby  w 

kilkanaście sekund dokonało zniszczenie tupolewa? Może w Moskwie przeprowadzano ekspertyzy 

balistyczne pod kątem analizy strzałów na filmiku Koli7?

5 Por.  też  http://wiadomosci.wp.pl/title,Rosjanie-nie-chca-oddac-broni-oficerow-BOR,wid,13409850,wiadomosc.html?ticaid=1df47 
(artykuł z maja 2011): „Rosja nie tylko nie chce oddać nam broni oficerów Biura Ochrony Rządu, którzy zginęli w Smoleńsku. Nie  
chce też zdradzić, czy w ogóle to kiedykolwiek nastąpi. Polscy śledczy wielokrotnie oficjalnie i nieoficjalnie występowali o to do  
swoich  rosyjskich  kolegów,  ale  bezskutecznie.  Śledczy  nie  kryją  zdziwienia:  Po  co  Moskwie  te  pistolety?!  (...) –  Nawet  
skomplikowane badania balistyczne trwają góra dwa miesiące. Po co Rosjanom ta broń?! – nie kryje zniecierpliwienia jeden z  
polskich prokuratorów. A wysoki rangą oficer BOR dodaje: – To nie były jakieś tajne, nie wiadomo jakie pistolety, tylko zwykłe  
glocki – tłumaczy. – Po co im one? Dlaczego nie chcą nam tej broni oddać? – pyta zdziwiony. ”

6 W  lipcu  2010  RMF  informował  (http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-rosjanie-nie-oddali-broni-
borowcow-bor-zawiadamia,nId,286324): „Nie ma przede wszystkim siedmiu pistoletów tupu Glock. Nie oddano również kamizelek  
kuloodpornych, radiotelefonów, które mieli funkcjonariusze, a także ich legitymacji. Rosjanie już w pierwszych tygodniach po  
tragedii przekazali polskim służbom rzeczy osobiste wszystkich uczestników tragicznego lotu, jednak - jak się okazuje - zatrzymali  
sobie sprzęt ochrony prezydenckiej. Ten sprzęt znajduje się w posiadaniu prokuratury rosyjskiej - powiedział reporterom RMF  
FM prokurator Zbigniew Rzepa. Dodał, że najprawdopodobniej jest on potrzebny Rosjanom w ich śledztwie.” 
Por.  też wywiad z mjr.  R.  Trelą z ex-BOR, wg którego:  „Ze względu na budowę kamizelki  można przeanalizować ewentualne  
odkształcenia jej struktur. A jeżeli jej użytkownik byłby w strefie działania fali uderzeniowej, można stwierdzić zmiany termiczne i  
ewentualnie zlokalizować mikroślady, jak również uszkodzenia mechaniczne. Jak najbardziej kamizelki mogą stanowić istotny  
materiał  dowodowy  w  sprawie.  Oczywiście,  by  potwierdzić  lub  odrzucić  określone  hipotezy”  
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110709&typ=po&id=po02.txt).

7 Jak pisał „NDz” w październiku 2010 „jeszcze w kwietniu br. naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski zapewniał, że  
w ciągu kilku dni po katastrofie udało się odnaleźć wszystkie pistolety będące na wyposażeniu oficerów BOR, którzy  
lecieli Tu-154M. Mówił wówczas o siedmiu glockach. Część z nich miała zachować się w dobrym stanie, podobnie zresztą jak część  
magazynków. Prokurator Parulski zaznaczał jednak, że odnaleziono też rozerwane magazynki, więc nie jest wykluczone, że  
części  amunicji  nie  uda  się  odnaleźć.  W  podobny  sposób  w  mediach  wypowiadał  się  minister  sprawiedliwości  Krzysztof  
Kwiatkowski. Zaznaczał, że zarejestrowane na amatorskim filmie z miejsca katastrofy (opublikowanym w internecie) odgłosy 
strzałów to prawdopodobnie eksplozje amunicji broni BOR, która nastąpiła na skutek wysokiej temperatury .  
Szef NPW zapewniał także, że prokuratura zwróciła się do BOR z prośbą o ustalenie, czy broń mogła być użyta (broń miała zostać  

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110709&typ=po&id=po02.txt
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-rosjanie-nie-oddali-broni-borowcow-bor-zawiadamia,nId,286324
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-rosjanie-nie-oddali-broni-borowcow-bor-zawiadamia,nId,286324
http://wiadomosci.wp.pl/title,Rosjanie-nie-chca-oddac-broni-oficerow-BOR,wid,13409850,wiadomosc.html?ticaid=1df47


                            http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/sledztwo.html 

Nie sądzę. Sądzę, że funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, których nazwiska powinno znać kiedyś 

każde polskie dziecko, gdy o tragedii będzie się opowiadać w szkołach na lekcjach historii, byli tą 

ostatnią  garstką  ludzi  bohatersko  broniących  polskiej  delegacji  –  broniących, 

powiedzmy  sobie  szczerze:  polskiego  państwa.  Kilkoro  ludzi  z  glockami  wobec 

kilkudziesięciosobowego, osłanianego jeszcze przez wojsko, uzbrojonego po zęby oddziału specnazu 

– na odludnym lotnisku. I znikąd pomocy, bo przecież „w kraju”, nad Wisłą, wszystko normalnie  

funkcjonuje; jest sobota,  leniwy poranek. Nikt (poza nielicznymi wyjątkami wtajemniczonymi w 

„operację Smoleńsk”) nie spodziewa się żadnego dramatu, lecz też nie wie lub nie chce wiedzieć, co 

się z dzieje z tą delegacją. 

Co ma się dziać w leniwą kwietniową sobotę AD 2010 niecały tydzień po wielkanocnych świętach? 

Lecą. Oni  wciąż  jeszcze  lecą,  skoro  w Smoleńsku dotąd  nie  wylądowali.  Lecą  i  zaraz  przylecą.  

Czekają  parlamentarzyści  w  Katyniu,  rozmawiając,  krzątając  się.  Czekają  dziennikarze, 

rozstawiwszy sprzęt. Grzeją się przy Siewiernym w autach polscy dyplomaci. 

Oni przecież lecą. Nawet, jeśli nie do Smoleńska, to pewnie do Moskwy, a może do Mińska – a to  

najwyżej poczekamy. Nikt się nie spieszy. Oni lecą.

m.in. kontrolnie przestrzelona). Zapytaliśmy o tę sprawę Biuro Ochrony Rządu, ale jej rzecznik uchylił się od odpowiedzi i odesłał  
nas  po  szczegóły  do  prokuratury  wojskowej”  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101005&typ=po&id=po22.txt.  Por. 
też, co pisał w listopadzie 2010 „Fakt” http://www.fakt.pl/Rosjanie-nie-oddali-broni-agentow-BOR,artykuly,87161,1.html. 
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     (proszę zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie na tej ilustracji)

J. Sasin w sejmie (I przesłuchanie Zespołu) opowiada o plotce, jaka do niego dotarła (nie podaje 

dokładnie,  kiedy  i  skąd).  Ktoś  z  delegatów  (i  to  z  Kancelarii  Prezydenta)  miał  wysłać  sms-a: 

„Giniemy!  Ratujcie  nas!”8.  Śp.  L.  Deptule  udało  się  dodzwonić  na  komórkę  żony  i  zaledwie 

wykrzyczeć rozpaczliwie jej imię. Śp. I. Tomaszewska zdążyła mężowi jedynie powiedzieć, że jest w 

samolocie,  choć  nigdy  nie  telefonowała  po  wylądowaniu,  a  tylko  wysyłała  SMS-y  o  orle,  co 

wylądował9. Tym razem lądowanie, mimo że zapewne przebiegło spokojnie, wcale nie wiązało się z 

końcem niebezpieczeństw, lecz było początkiem wielkiej, przerażającej tragedii10. 

8 „...ja  też  różnego rodzaju informacje  mniej  lub bardziej  fantastyczne też  do mnie docierały,  również  w późniejszym okresie.  
Między innymi miałem taką, dostałem taką informację, no która mnie trochę zmroziła, powiem szczerze, a mianowicie, że jeden z 
pracowników Kancelarii tuż przed śmiercią wysłał sms-a do swojej rodziny, mówiącego o tym, prawda, że: - Giniemy! Ratujcie nas!  
No takie bardzo dramatycznego prawda. No było to coś mrożącego krew w żyłach. Ja wstrząśnięty tą informacją podjąłem próbę  
ustalenia z rodziną tego człowieka, gdzie miałem kontakt, czy to jest prawda. Okazało się, że nikt z rodziny nie potwierdził, aby  
taki sms dotarł” (http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-2).
Jeśli weźmiemy pod uwagę reakcje niektórych osób dostających (telefonicznie) pierwsze informacje o tragedii, a traktujących je w 
kategoriach... żartu – to czy nie było możliwe tamtego dnia, że ktoś dostał dramatycznego SMS-a od kogoś z delegatów, ale go  
skasował, sądząc właśnie, iż to... żart? 

9 13  maja  2010  „Fakt”  donosił:  „Izabela  Tomaszewska szefowa Zespołu  Protokolarnego prezydenta  z  telefonu satelitarnego w  
tupolewie tuż przed katastrofą dzwoniła do swojego męża. Jak mówi Jacek Tomaszewski, był to stały zwyczaj jego żony. Zawsze,  
gdy samolot startował, dzwoniła do  domu, by o tym poinformować, a po lądowaniu wysyłała SMS-a. Tym razem jednak było  
trochę inaczej. - Ten telefon, który otrzymałem o 8.19 w sobotę 10. kwietnia, nie był jej. Był to pewnie satelitarny telefon pana  
prezydenta - mówi w "Faktach" Jacek Tomaszewski. Dodał, że rozmowa nie trwała długo. - Powiedziała mi tylko: jestem w  
samolocie. Ja na to zadałem pytanie: Dopiero teraz? Przecież mieliście startować o siódmej. Ona już nie odpowiedziała mi na to  
pytanie, w tle słyszałem jakieś głosy i to wszystko. No i oczywiście nie dostałem SMS-a z komunikatem: orzeł wylądował (...)”  
(http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html).
Oczywiście, jak to zwykle w historii smoleńskiej bywa, materiał dowodowy najwyższej wagi, pozostał nieupubliczniony. Jak wynika z  
tej relacji, p. Tomaszewskiemu nie wyświetlał się nr żony w komórce, stąd sądził, iż dzwoniła z satelitarnego telefonu. Równie dobrze  
jednak mogła po prostu łączyć się z innego prywatnego/służbego telefonu, widząc,  że coś dzieje się nie tak.  Pytanie szczególnie 
ważne: skąd telefonowała? Z jakiego miejsca? Na to pytanie prokuratura powinna już dawno znać odpowiedź.

10 Wspominałem, pisząc o akustykach, o wypowiedziach sprzed Namiotu Solidarnych, ale jest wśród tychże wypowiedzi jedna bardzo  
ciekawa,  bo  dotycząca...  lądowania  tupolewa,  o  której  kiedyś  pisałem  w  komentarzu  na  blogu 
(http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies#comment_5581804)  (por.  też  wycięty  fragment  przez  lordaJima 
http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies#comment_5585186): 
„(cz. II występu pod namiotem Solidarnych 2010, 1h13'25''):  "(JS) ...ja rozmawiałem z takim emerytowanym pilotem z tego 36  
specpułku, który zresztą tysiące godzin wylatał na tupolewie. On odsłuchiwał (...) to nagranie z czarnej skrzynki, które p. Anodina  
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Ile jeszcze było takich sygnałów od ludzi będących w pułapce? Nie wiemy, gdyż najpierw telefony 

ofiar  zabrali  sami  zamachowcy11,  potem  wzięła  je  w  swe  ręce  ruska  FAPSI,  potem  zaś 

neopeerelowska ABW i miną wnet bite dwa lata (!) od Drugiego Katynia, i nie ma ani widu, ani 

słychu  o  tym,  co  się  zarejestrowało  na  tych  nośnikach  lub  co  się  mówiło  do  tych  telefonów 

(http://freeyourmind.salon24.pl/384049,telefony-2).  Gdzie  się  logowali  pasażerowie 

bezskutecznie usiłujący  wezwać pomoc? Do dziś  tego nie  ujawniono.  A przecież zaszła  lotnicza 

katastrofa – to co tu jest do ukrycia w tych telefonach?12  

Możemy być w stu procentach pewni, że  gdyby doszło do nagłej i kończącej się całkowitą 

masakrą katastrofy – to nikt z pasażerów czy członków załogi nie zdążyłby do nikogo 

zatelefonować  ani  zaesemesować.  Dramat  rozegrałby  się  błyskawicznie  i  w  całkowitym 

milczeniu. Na pokładzie ulegającego destrukcji samolotu niemożliwe byłoby sięgnięcie po komórkę, 

uruchomienie  jej  i  połączenie  się  z  „zewnętrznym  światem”  -  pomijam  już  czas  niezbędny  na 

dokonanie tych wszystkich czynności. Nikt by zresztą nie myślał o telefonowaniu, lecz o nadziei  

przetrwania. Ludzie, modląc się w ostatniej chwili, zginęliby i tyle.

tam puszczała, prawda na tej konferencji prasowej (...) I tam jest takie uderzenie, które ZOSTAŁO ZINTERPRETOWANE JAKO  
UDERZENIE O DRZEWO  (podkr. F.Y.M.), prawda. On mówi, że to w ogóle absolutnie nie jest prawda, że to jest uderzenie o  
drzewo, że to jest BARDZO CHARAKTERYSTYCZNY ODGŁOS KÓŁ, KTÓRE UDERZAJĄ O PODŁOŻE (podkr. F.Y.M.), że jak ktoś  
latał tym samolotem tysiące godzin, to dokładnie ten odgłos zna.  
To jest taki odgłos nie pojedynczego uderzenie, tylko takie podwójne bu-bum, czy takie właśnie coś takiego, że te koła najpierw  
dotykają jedne, a następnie siadają na ten wózek z kołami, prawda, chyba są, tych kół jest 6 na tym wózki, 4 albo 6 bodajże... i  
one  siadają,  najpierw  uderzają,  a  potem  reszta.  A  więc,  mówi  (ten  emerytowany  pilot  -  przyp.  F.Y.M.), że  to  jest  
CHARAKTERYSTYCZNY ODGŁOS - nikt mu nie powie, że to jest uderzenie w drzewo - TO SĄ KOŁA UDERZAJĄCE O ZIEMIĘ W  
PEWNYM MOMENCIE (podkr. F.Y.M.)."

Tyle Sasin, a teraz odzywają się osoby, które usłyszawszy to, protestują:

NN: "Ale proszę pana, to nie ma sensu, to co pan mówi"
JS: "Dlaczego?"
NN: "Jeśli wszystko przestało działać 15 metrów nad ziemią, o tym mówił min. Macierewicz."
JS: "Lotem ślizgowym. Lotem ślizgowym."
NN: "Chodzi o rejestrację."
JS: "No ale jest ten odgłos, no, ale jest ten odgłos. No? Jest ten odgłos uderzenia." ”

11 Jak pisałem w rozdziale Krótka historia pewnego zabezpieczenia – opowieść o ciemnej latarni problem nie sprowadza się tylko do 
tego,  iż  Ruscy  wzięli  łupy  oraz  „zabezpieczyli”  materiał  dowodowy,  lecz  do  tego  także,  iż  „polska  strona”  im  na  to  z  pełną  
świadomością konsekwencji takiego stanu rzeczy pozwoliła. 
Jeśliby któryś z ciemniaków chciał się w tym kontekście zasłaniać argumentem, iż potrzeba było czasu na wszczęcie śledztwa, to 
przypomnę,  że  art.  308  „Kodeksu  postępowania  karnego” „zezwala  na  dokonanie  czynności  dowodowych  przed  wydaniem  
postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, a chwilę dokonania pierwszej czynności niecierpiącej zwłoki uważa się za  
moment  faktycznego  wszczęcia  postępowania.  Dotyczy  to  zatem  przypadków,  kiedy  istnieje  pilna  potrzeba  zabezpieczenia  
dowodów,  a  każda zwłoka mogłaby doprowadzić  do ich utraty,  zniekształcenia lub zniszczenia.  Art.  308  § 1  k.p.k.  stanowi  
bowiem  wyjątek  od  reguły,  zgodnie  z  którą  postępowanie  przygotowawcze  rozpoczyna  się  od  postanowienia  o  wszczęciu  
dochodzenia  lub  śledztwa:  „W  granicach  koniecznych  do  zabezpieczenia  śladów  i  dowodów  przestępstwa  przed  ich  utratą,  
zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator lub Policja może w każde sprawie, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze  
przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać  
oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłych (...)” Rodzaj i zakres dopuszczalnych czynności jest wyznaczony okolicznościami  
konkretnego  przypadku  oraz  niezbędną  koniecznością  określonych  zabezpieczeń  dowodowych”  (L.  Bieliński  i  W.  Miś, 
„Kryminalistyczno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia”, Piła 2009, s. 6). 
Nie muszę dodawać, że 10-go Kwietnia była sytuacja absolutnie nadzwyczajna i podjęcie na smoleńskim Siewiernym takich 
kryminalistycznych czynności niecierpiących zwłoki było koniecznością chwili. Z tego też polskie instytucje państwowe 
zrezygnowały, odwlekając czas przybycia specjalistów na „miejsce wypadku” (http://freeyourmind.salon24.pl/307129,maskirowka-
wybrane-zagadnienia) i pozwalając tym samym, by dowody (np. w postaci ciał ofiar, nie mówiąc o innych śladach biologicznych,  
traseologicznych (odciski stóp oraz pojazdów), mechanoskopijnych (dot. narzędzi na miejscu zdarzenia), dokumentach, nośnikach 
elektronicznych etc.) nie zostały przez Polskę zabezpieczone. W tej sprawie powinno się toczyć osobne postępowanie przeciwko  
polskiej prokuraturze wojskowej i generalnej.  

12 Por. http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417319,katastrofa_pod_smolenskiem_zbadaja_telefon_prezydenta.html 
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Co innego natomiast, gdyby skierowano delegację na zapasowe lotnisko (a więc gdyby do żadnej 

katastrofy nie doszło). Wtedy pierwszą rzeczą, którą by zrobiono na pokładzie, to byłoby 

uruchomienie  komórek  i  powiadomienie  oczekujących,  iż  zachodzi  właśnie 

uzgodniona  z  Ruskami  zmiana  planów,  a  więc,  że  szykuje  się  kilkunastominutowe 

przeczekanie mgły (i ponowny przylot, gdy poprawią się warunki atmosferyczne na Siewiernym) 

lub że będzie lądowanie na zapasowym lotnisku i tam należy przerzucić kolumnę samochodową 

oraz  dyplomatów.  Czy  takich  telefonów  i  SMS-ów  nie  otrzymywali  oczekujący  w  Katyniu  lub 

Smoleńsku? Czy to czasem  nie z tego powodu „pokasowały się potem” połączenia i wiadomości 

tekstowe w niektórych komórkach? 

Bez względu na to, czy skasowaniem zajęliby się ludzie z FAPSI zainstalowani w hotelu Nowyj, wg 

raportu komisji Burdenki 2, już od 14-tej rus. czasu:



choć byli pewnie od świtu już na nogach w związku z „operacją Smoleńsk” - czy też pokasowaliby 

akustycy, dyrygenci itp. - to w tej chwili nie tak ważne (choć na pewno prawda kiedyś o tym wyjdzie  

na  jaw).  Jeśli  wszak  ktoś  tamtego  dnia  rzeczywiście  otrzymywał  rozpaczliwe  komunikaty  od 

delegatów (zwłaszcza gdy dostali się już oni w pułapkę), to na pewno do końca życia nie wykasuje  

ich z własnej pamięci. Nigdy. Oczywiście można wiedzę o takich komunikatach zabrać ze sobą do 

grobu i nie upubliczniać jej przez następne kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, ale można też z  

jej pomocą wesprzeć międzynarodowe śledztwo, które będzie musiało ruszyć w sprawie polskiej 

tragedii. Katastrofa smoleńska polskiego państwa nie zakończyła się wraz ze śmiercią pojmanych 

delegatów, lecz zaczęła.

Historię, w której ktoś dokonuje zamachu na niewinne i w istocie bezbronne wobec przeważających 

sił wroga, osoby, zaś niedługo potem tylu ludzi i tak wiele instytucji udaje, że doszło do lotniczego 

wypadku, zaś osoby zamordowane traktuje jak ofiary katastrofy – tę historię będą przez następne 

dziesięciolecia  opowiadać  wszystkie  podręczniki  szkolne  mówiące  o  wydarzeniach  XXI  wieku  i 

drukowane po wszystkich krajach. To faktycznie  historia nie z tej ziemi. Opowiadane będzie 

także to, jak przystąpiono do badań „miejsca wypadku”, czyli jak radziecka ekspedycja wylądowała 

na księżycu, 

jak  mierzono,  ważono,  liczono  i  piekielnie  się  krzątano  po  tylu  instytucjach,  by  dowieść 

nieistniejącego wydarzenia13. Zamachowcy bowiem zaplanowali sobie nie tylko samą zbrodnię, czyli 

dekapitację polskiej  elity14,  „atak na mózg” naszego państwa (mówiąc językiem Suworowa),  nie 

tylko urządzili „miejsce wypadku” 

13 Por. też www.youtube.com/watch?v=CG5d4xqlG1Y   

14 Można powiedzieć, że była to forma symbolicznego, „rytualnego” aktu przestępczego. Moskwa jednak nie odważyła się zaatakować  
Polski za pomocą zbrojnego najazdu, wiedząc, że to spowodowałoby wojnę przeciwko neo-ZSSR, wybrała więc precyzyjne uderzenie 
w elitę państwa, co tym bardziej nadaje się na proces typu Norymberga II. 

http://www.youtube.com/watch?v=CG5d4xqlG1Y


(czy ta informacja na górze o „upadku samolotu jeszcze wczoraj wieczorem”, 15 wozach strażackich i kilku jadących na sygnale ulicą 

Frunzego, nie jest jakimś śladem przygotowań z 9 kwietnia 2010?)

ale przewidzieli również badania oraz śledztwo dotyczące nieistniejącej katastrofy15. To jest dopiero 

majstersztyk „sztuki wojennej” czy raczej zbrodniczego rzemiosła. Morderca dokonuje brutalnego, 

bezwzględnego zabójstwa, a następnie przybywa na miejsce dokonanej zbrodni, by w zadumie i  

skupieniu  zbadać,  cóż  to  się  mogło  z  biedną  ofiarą  stać  (czy  analogicznie  nie  było  z  komisją  

Burdenki  „badającej”  doły  katyńskie?).  Stwierdza  on  po  jakimś  czasie  „badań”,  że  doszło  do 

nieszczęśliwego wypadku i zamyka sprawę, ogłaszając raport na konferencji prasowej i winiąc przy 

okazji ofiarę za brak przezorności oraz lekceważenie niebezpieczeństw. Tak właśnie postąpili Ruscy. 

15 Zamysł był taki (z „katastrofą”  i „badaniami”),  by „wyjaśnienie przyczyn tragedii” leżało w gestii radzieckich ekspertów, jak zaś  
wiemy,  towarzysze z  moskiewskiej  komisji  Burdenki  2,  jak i  ich koledzy znad Wisły,  stanęli  na wysokości  zadania.  Przy  okazji  
sądzono, że konstruując w „ezoterycznej mowie” dokumenty „badawczo-śledcze”, nikt się przez nie będzie chciał przedzierać, nikt nie  
będzie sprawdzał wyliczeń, nikt nie będzie analizował poszczególnych sformułowań i doszukiwał się jakichś sprzeczności. Uznano, że  
skoro  radzieccy  eksperci  ogłoszą,  jaki  był  „przebieg  wypadku”,  to  sprawa  po  paromiesięcznym  utyskiwaniu,  „rozejdzie  się  po 
kościach”. 



A jak postąpili Polacy? Nie tylko  włączyli się w makabryczny ruski  teatr telewizji (wszak 

bez środków masowego przekazu nie byłoby „katastrofy smoleńskiej”16), ale i sami weszli w role 

przez Kreml rozpisane. Weszli w nie do tego stopnia i z takim poświęceniem, że scenę teatralną 

zaczęli traktować jak fizyczną rzeczywistość. Wielu z nas także potraktowało tamten teatr telewizji 

jako coś realnego, zapominając, jak bardzo media potrafią  przesłaniać świat, a nie go przybliżać. 

Doświadczenie  telewizyjne,  w  jakim  nas  bowiem  zanurzono,  polegało  na 

ujednoliceniu  widzenia  i  przeżywania  Zdarzenia.  Mieliśmy  zgodnie  widzieć tragedię 

katyńskich delegatów z polskim Prezydentem na czele jako Wypadek i przeżywać ją jako Wypadek, 

ponieważ nie byliśmy w stanie wtedy sprawdzić, co się 10-go Kwietnia stało – i jak, i gdzie się stało.  

Zdani  byliśmy  wyłącznie  na  ten  strumień  dezinformacji  płynący  tamtego  dnia i  później  z 

wszystkich stron. 

Sporo miejsca w  „Czerwonej stronie Księżyca” poświęciłem problemom dezinformacji, zwracając 

m.in. uwagę na to, że w trakcie „operacji Smoleńsk” kierowana była ona zarówno do polskich załóg, 

jak  i  na  „wieżę”,  jak  i  do  oczekujących  na  przylot  delegacji  –  gdyż  to  głównie  w  obszarze 

komunikacji, rozgrywano operacyjnie zamach17. Tak, łączności, komunikacji, kontaktowania się – 

16 Starałem się to opowiedzieć w rozdziale o medialnym obrazie Zdarzenia.

17 Sam  atak  na  polską  delegację  (w  sporej  części  składającą  się  z  kobiet  oraz  osób  w  podeszłym  wieku  przecież)  był  w  istocie  
najprostszym do wykonania (dla zawodowych zabójców, jakimi są ludzie specnazu) elementem zbrodniczego planu. Gros wysiłku  
musiało pójść natomiast na zamaskowanie faktu ataku, na wykreowanie Zdarzenia na Siewiernym i na skierowanie uwagi opinii 
publicznej na niezaistniałą katastrofę lotniczą.  



ta metoda była wyjątkowo precyzyjnie dobrana do okoliczności – samoloty z delegatami były poza 

widocznym zasięgiem – nad ziemią i tylko za pomocą środków łączności był z załogami kontakt18. 

Podobnie było z wieżą szympansów zatopioną we mgle.  Podobnie z osobami oczekującymi.  Nie 

widziano samolotów, więc Ruscy mogli dowolnie manipulować opowieściami o losach delegatów. 

Moskwa. Może Mińsk. Jednak „zrobi próbne podejście” w gęstej jak mleko mgle, kiedy na lotnisku 

nie działa oświetlenie. Katastrofy wprawdzie nie widać ani nie słychać, ale zaszła, przecież Ruscy 

jadą na jej miejsce, pokazują, gdzie się wydarzyła, zaś milicjanci przecząco kręcą głowami. No bo co 

innego  mogło  się  stać  (nawet  jeśli  nie  widać  96  ciał  ofiar),  skoro  leży  wrak 

„prezydenckiego tupolewa”, roztrzaskany do tego stopnia, że zostało z niego kilka co 

większych fragmentów samolotu? Może to nie ten samolot, może to nie oni, zastanawia się na 

głos M. Wierzchowski,  przybiegłszy za „felczerami”.  Nie,  to na pewno  ten i  to na pewno  oni – 

gdzieżby indziej się samolot i delegaci podziewali?

Pamiętajmy  jednak  zarazem,  że  następnie,  tj.  po  zamachu  –  cały  ten  strumień  dezinformacji  

skierowano  na  zwykłych  obywateli,  dodajmy,  na  całym  świecie,  bo  przecież  cały  ziemski  glob 

obiegła wieść o „smoleńskiej katastrofie”, ilustrowana niepokazującymi żadnych ofiar kadrami z 

moonfilmu. Bez jakiejkolwiek możliwości zweryfikowania „newsa”,  po tysiąckroć powtarzane 

tamtego dnia kłamstwo smoleńskie, musiało się stać „obowiązującą wersją” i „jedyną 

prawdą”, nawet jeśli zrazu nie wiedziano dokładnie, kiedy do Zdarzenia doszło19. 

18 Nawiasem mówiąc metoda pozorowanej łączności też należy do starych i sprawdzonych sposobów wojsk Układu Warszawskiego 
wprowadzania  w  błąd  wroga:  „Maskowanie  elektroniczne  –  maskowanie  techniczne,  przeciwdziałające  rozpoznaniu  
radioelektronicznemu. M. e. obejmuje dezinformowanie radiolelektrocznine (organizowanie pozornych sieci i kierunków łączności  
radiowej i radioliniowej i przekazujących mylne informacje) oraz zespół przedsięwzięć biernych, np. ograniczenie i zakaz pracy  
radiostacji  w  pewnych  okresach  działań  operacyjnych,  częste  zmiany  danych  radiowych,  stosowanie  anten  kierunkowych” 
(„Encyklopedia Techniki Wojskowej”, s. 356). 
„Maskowanie łączności  -  zespół przedsięwzięć organizacyjno-technicznych wykonywanych w celu ukrycia przed obserwacją i  
rozpoznaniem nieprzyjaciela  środków i  urządzeń łączności,  ich  rozmieszczenia  oraz  metod i  sposobów pracy  w określonym  
systemie łączności. M.ł. Uniemożliwia wykrycie przez nieprzyjaciela pracy całego systemu łączności, organizowanego na okres  
działań bojowych, oraz określenie miejsc dowodzenia i zdobycie danych, które charakteryzują skład i działalność wojsk własnych.  
W  zakres  m.ł.  Wchodz:  przygotowanie  pod  względem  inżynieryjnym  węzłów,  obiektów  i  urządzeń  łączności,  jak  również  
oddziałów  i  pododdziałów  łączności;  dobór  sposobó  organizacji  łączności,  przydziału  i  zmiany  danych  radiowych  oraz  
prowadzenie  wymiany  radiowej  –  odpowiadających  konkretnej  sytuacji  bojowej  i  zapewniających  maksymalną  tajność;  
ograniczenie lub całkowity zakaz pracy środków radiowych na nadawanie; praca środków radiowych na zmniejszonej mocy  
nadajników; rozmieszczenie nadajników radiowych dużej i średniej mocy poza obrębem stanowisk dowodzenia. M.ł. Stosuje się  
na  wszystkich  szczeblach  dowodzenia,  w zależności  od  konkretnej  sytuacji  bojowej”   (s.  359).  Por.  też  tamże:  „maskowanie 
operacyjne” oraz „maskowanie przeciwradiolokacyjne”.

19 Zacytuję  tu  Tuska,  który  pod  koniec  kwietnia  2010  przyznawał  na  konferencji  prasowej:  „Dzisiaj  możemy  z  dość  dużą  dozą  
prawdopodobieństwa stwierdzić, że przyczyną katastrofy nie była awaria samolotu lub eksplozja na jego pokładzie, ale sami  
państwo widzieli, że zarówno rosyjska jak i polska strona miała poważne problemy, żeby precyzyjnie określić sam  
moment katastrofy”  
(http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417231,tusk_przyczyna_katastrofy_nie_byla_awaria_lub_eksplozja_na_pokl

http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417231,tusk_przyczyna_katastrofy_nie_byla_awaria_lub_eksplozja_na_pokladzie_samolotu.html


Nowoczesne media w XXI wieku nie mogą „tak bardzo kłamać”, myślało (a może i nadal myśli) 

wielu  z  nas.  Ruscy  też  nie  mogą  aż  tak  bezczelnie  łgać  -  to  już  nie  są  czasy  komunizmu  

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zamachowcy-informuja-nas-ze-to-

wypadek.html).  Jako  odbiorcy  przekazu  medialnego  znaleźliśmy  się  wtedy  (10-go  Kwietnia)  w 

sytuacji  poniekąd takiej,  jak  ci  oczekujący  na delegację,  a  otrzymujący  sprzeczne  informacje  – 

poniekąd, mówię, gdyż (z oczywistych względów) nie mieliśmy dostępu do wiadomości, które przez 

pewien czas mieć mogli niektórzy z tych  oczekujących.  Wieści od znajdującej  się w śmiertelnej 

pułapce delegatów. Ci nieliczni, którzy je otrzymywali, niewykluczone, że ze strachu nie wiedzieli,  

co z tymi informacjami zrobić. Możliwe, że sądzili, iż „to nie dzieje się naprawdę” (lub „to musi być 

żart”),  może też  po prostu liczyli,  iż  „wszystko się  jakoś wnet  wyjaśni”  albo że  „nie  dojdzie  do 

najgorszego”. Ale doszło.

  

My natomiast, jako zwykli (kompletnie zdruzgotani tragedią i stratą tylu wartościowych, wybitnych 

Polaków)  ludzie  oglądający  wtedy  telewizję,  słuchający  radia,  przeglądający  Sieć,  byliśmy w tej 

gorszej  sytuacji  (od  niektórych  oczekujących),  że  nie  wiedzieliśmy nic. „Sternicy  świadomości” 

poddali  nas  wobec  tego  dodatkowej  terapii  szokowej,  bombardując  dalszymi,  coraz 

„dokładniejszymi” doniesieniami o wypadku. Niech Państwo kiedyś znajdą czas na prześledzenie 

medialnych relacji z 10 Kwietnia20. Nic w nich nie wygląda normalnie. Nikt się nie zachowuje, jakby 

doszło do lotniczego wypadku. Nie ma żadnej akcji ratunkowej. Nie ma typowych, jak dla historii z  

lotniczymi katastrofami, relacji audiowizualnych. 

adzie_samolotu.html). Trudności zostały zażegnane w toku dalszych „badawczych prac” radzieckich ekspertów.
20 Nie wszystkie są dostępne. Najwięcej jest materiału TVP Info, zaś Polsat News (który jako pierwszy „opowiedział o nieszczęściu”) w 

ogóle nie upublicznił swoich relacji (w Sieci dostępne są jakieś wyjątkowe strzępy). Materiał TVN24 natomiast jest pokawałkowany, a 
więc niekompletny nawet jeśli chodzi o pierwsze godziny po tragedii. W wolnej chwili proszę też posłuchać mędrców zebranych  
rankiem 11 kwietnia 2010 u red. Olejnik i komentujących Zdarzenie, oczywiście z pełnym zrozumieniem dla ówczesnych działań  
Moskwy.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zamachowcy-informuja-nas-ze-to-wypadek.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zamachowcy-informuja-nas-ze-to-wypadek.html
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417231,tusk_przyczyna_katastrofy_nie_byla_awaria_lub_eksplozja_na_pokladzie_samolotu.html


Mówiąc krótko: poza moonfilmem, nie ma z tamtego dnia zupełnie nic. Tylko tyle udało 

się  polskim  ludziom  mediów  „zarejestrować”,  jeśli  chodzi  o  największą  tragedię  powojennej 

Polski21.  Nas  wszystkich  zanurzono w smoleńskiej  mgle  totalnej  dezinformacji.  Wtedy  tego  nie 

dostrzegaliśmy, myśląc po prostu o niewyobrażalnej stracie, jakiej Polska doznała i łykając łzy.

Którzy nadawcy, którzy redaktorzy naczelni, którzy „wydawcy programowi” nad Wisłą wiedzieli, że 

nie doszło do katastrofy, a którzy tego nie wiedzieli, to dopiero wykaże międzynarodowe śledztwo, 

ponieważ obejmie swym zasięgiem także środowiska dziennikarskie (nie tylko w Polsce – jest wielu 

ruskich „fotoreporterów” do odnalezienia i przesłuchania). To bowiem, powiedzmy sobie jasno i 

dobitnie,  dzięki  wielkim  i  doprawdy  niesamowitym,  jak  na  skalę  wydarzenia, 

wysiłkom ludzi mediów  (szczególnie nad Wisłą, choć prym z pewnością wiodły kremlowskie 

media dostarczające „źródłowych” informacji oraz „faktograficznych materiałów”) prawda o tym, 

co się 10-go Kwietnia stało nie mogła dojść do głosu. Nikt na antenach tylu polskich stacji 

radiowych i telewizyjnych, na portalach informacyjnych, nie był w stanie wymówić słowa „zamach”,  

jakby doskonale wiedziano, że akurat tego jedynego słowa używać tamtego dnia nie wolno było, a 

przecież to było pierwsze skojarzenie, jakie w dobie „wojny z terroryzmem” się nasuwać musiało 

zwłaszcza ludziom mediów - nie tylko zwykłym zjadaczom chleba. 

Niektórzy  dziennikarze  nie  wymawiali  słowa  „zamach”  czy  fraz  typu  „zamach  na  Prezydenta 

Polski”/„atak  na  polską  delegację”,  gdyż  sądzili,  że  „faktycznie  doszło  do  lotniczego  wypadku 

spowodowanego przez lekkomyślnych pilotów”.  Inni uważali  (może do dziś są tego zdania),  że 

„cokolwiek się stało”, to „życie toczy się dalej, a delegatom się go nie przywróci – czas wyleczy  

21 Niewykluczone, że gdyby moonwalker S. Wiśniewski nie napatoczył się ze swą kamerą na pobojowisku, to bylibyśmy zdani w ogóle 
na ruskie filmiki a la ten zrobiony przez I. Fomina czy 1'24'', którego autor się do tej pory nie odnalazł. 



rany; wnet o sprawie będzie się mówiło tylko w rocznicowych audycjach”. Ale byli też tacy, którzy 

wiedzieli22, że  nie  doszło  do  katastrofy,  lecz  celowo,  świadomie  kształtowali w 

umysłach odbiorców  fałszywy obraz Zdarzenia. Jedni czynili tak, by prawda nie ujrzała 

światła dziennego, gdyż „ludzie by tego nie przeżyli” (vide motto z relacji L. Putki 23), drudzy zaś 

robili to w ramach dalszego upokarzania Polaków i zwalczania ducha oporu wobec społecznego i 

politycznego  zła.  Taka  w  końcu  jest  dola  i  rola  funkcjonariuszy  Ministerstwa  Prawdy  w 

neokomunizmie: polskość trzeba zabić.

To, że Ruscy dokonali zbrodni, to zatem tylko jedna strona smoleńskiego medalu. Po drugiej jest 

jeszcze  to,  że  udział  –  jeśli  nie  bezpośredni24,  to  przynajmniej  pośredni,  w  zbrodni  Drugiego 

Katynia, mieli także Polacy. I to dopiero pokazuje skalę tragedii. Gdy atakuje nas odwieczny wróg,  

okupant,  zaborca nienawidzący Polski  i  szczególnie:  rycerskości polskiej  –  to wiemy,  czego się 

spodziewać,  bo jego bandyckie obyczaje znamy od wieków. Kiedy natomiast w takim ataku (na 

nasze państwo) bierze  jakiś udział pewna grupa Polaków – to sprawa wygląda zupełnie inaczej – 

jest to coś takiego, jak  pucz wojskowy, jak zbrojny i krwawy przewrót dokonywany w – 

zdawałoby się – cywilizowanym, środkowoeuropejskim kraju.  Czy po takim puczu możliwe jest 

polskie śledztwo w sprawie tragedii z 10 Kwietnia? 

22 Musieli wiedzieć, w przeciwnym wszak razie nie konstruowaliby przekazu medialnego o tak dezinformacyjnym charakterze. 

23 „Ludziom nic nie mówimy” - to jest ten typ myślenia, które wychodzi z założenia, iż trzeba oddzielać pewne fakty od społeczeństwa, 
od zwykłych obywateli, gdyż ci ostatni, mimo że łożą na polityków ze swych podatków i mimo że wybierają polityków na swoich 
reprezentantów – nie są w stanie „pewnych rzeczy pojąć”. Mówiąc klasycznym językiem: „nie dojrzeli do demokracji”, skoro zaś „nie  
dojrzeli”, to w pewne „mechanizmy” decydowania o pewnych sprawach, nie należy szarych obywateli wtajemniczać.  

24 W  „Zbrodni  smoleńskiej”  pojawia  się  informacja,  że  załoga jaka-40 (PLF 031),  korespondując  radiowo po  angielsku z  mińską 
kontrolą obszaru, usłyszała w pewnym momencie po polsku: „do zobaczenia” (http://freeyourmind.salon24.pl/371276,refleksje-po-
lekturze-zbrodni-smolenskiej). Możliwe że ktoś z mińskiej wieży miał „dobry humor” i chciał się popisać znajomością polskiego – ale  
jeśli nie? Jeśli to był nasz fachowiec wojskowy wtajemniczony w „operację Smoleńsk”? 

http://freeyourmind.salon24.pl/371276,refleksje-po-lekturze-zbrodni-smolenskiej
http://freeyourmind.salon24.pl/371276,refleksje-po-lekturze-zbrodni-smolenskiej


                   (kto był autorem tego komentarza? Czy ktoś ze służb się pospieszył?; skan podesłał mi Kisiel)

Takie  śledztwo można wszcząć  już  wyłącznie  na  poziomie  międzynarodowym,  gdyż  wszystkie 

polskie  instytucje  dochodzeniowo-badawczo-śledcze zawiodły.  Wszystkie  bez  wyjątku. 

Miną niedługo dwa lata od zamachu, a Polska jest na tym samym „etapie” (nie tylko, jeśli mówimy  

o materiały  dowodowe),  co niedługo  po „katastrofie”.  Do tej  pory  (luty  2012)  przeprowadzona 

została  jedna (!!) zaledwie ekshumacja i medyczno-sądowe badania ciała  jednej ofiary. W takim 

tempie (1 ciało/2 lata) można przewidywać, że za 100 lat Polacy dowiedzą się czegoś więcej o losach  

wielu innych zabitych delegatów – no bo, jak pamiętamy, „samolot” już gruntownie „przebadano”. 

Podobnie: „miejsce katastrofy”. 



Mnóstwo  więc  zbadano,  nie  zbadano  jedynie  najważniejszego:  ciał  ofiar.  Tak  jakby  w 

„badaniach” i „ekspertyzach” od samego początku do końca chodziło o  losy maszyny latającej, o 

losy jakiegoś wysłużonego i po trzykroć remontowanego ruskiego tupolewa, nie zaś o losy polskiego 

Prezydenta i Prezydentowej, losy Prezydenta R. Kaczorowskiego, losy Dowódców, losy szefa NBP, 

losy prezesa IPN, losy szefa Kancelarii Prezydenta i tylu innych osób biorących udział w delegacji. 

Gdyby na wojskowym lotnisku w Smoleńsku rozwalił się w drobny mak transportowiec z Polski z  

jakimś cargo – to może rzeczywiście dałoby się tak (jak to widzieliśmy w pracach komisji Burdenki 

2 i „komisji Millera”) podejść do sprawy wyjaśniania „przyczyn wypadku”. Jeżeli jednak zginęło 96 

osób  z  elity  polskiego  państwa,  to  chyba  należało zacząć od sekcji  ich zwłok,  nie  zaś  od 

radzieckiej ekspedycji na księżyc. 



Tego  jednak,  czyli  medyczno-sądowego  przebadania  ciał  ofiar,  nie  przeprowadzono25.  Trumny 

25 Prześledźmy  uważnie  ten  fragment  książki  K.  Galimskiego  i  P.  Nisztora:  „10  kwietnia,  zaraz  po  katastrofie,  minister  
sprawiedliwości  Krzysztof  Kwiatkowski  wnioskował  do  Prokuratora  Generalnego  Andrzeja  Seremeta  o  wszczęcie  polskiego  
śledztwa w sprawie katastrofy.  Ostatecznie ze względu na wojskowy charakter lotu śledztwo podjęła Wojskowa Prokuratura  
Okręgowa  w  Warszawie.  Zostało  ono  wszczęte  w  sprawie  „zaistniałego  w  dniu  10.04.2010 r.  około  godz.  9.00 czasu 
polskiego w  pobliżu  lotniska  wojskowego  w  Smoleńsku  na  terenie  Federacji  Rosyjskiej  nieumyślnego  sprowadzenia 
katastrofy w ruchu powietrznym w wyniku której śmierć ponieśli wszyscy pasażerowi samolotu Tu-154 Sił Powietrznych,  w  
tym Prezydent Lech Kaczyński oraz członkowie statku powietrznego (już pominę milczeniem ten juryslingwistyczny mętny styl tego 
przydługawego zdania; samo postawienie sprawy tragedii jest fałszywe w punkcie wyjścia (!), skoro od razu przesądza się, jaki był 
przebieg  Zdarzenia  -  przyp.  F.Y.M.  -  taki  jednak  wzorzec  postępowania  obierze  właśnie  prokuratura  –  będzie  się  szukać 
dowodów/potwierdzeń do fałszywej tezy; identycznie jak w przypadku ruskiej prokuratury). 
Pierwszymi czynnościami prokuratury po katastrofie było zlecenie Żandarmerii Wojskowej zabezpieczenia m.in. dokumentacji  
rozbitego Tu-154M, znajdującej się w 36. SPLT. Między 13:45, a 17:50 na terenie 1 Bazy Lotniczej i 36. pułku pracowała ekipa  
dochodzeniowo-śledcza  z  Żandarmerii  Wojskowej  wraz  z  ambulansem kryminalistycznym.  W  tym  samym czasie  ok.  14:00  
zabezpieczono też  listę  pasażerów i  zaczęto przesłuchiwać świadków. Zaczęto od żołnierzy 36.  SPLT,  którzy przygotowywali  
samolot do wylotu do Katynia oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zabezpieczającego lotnisko, z którego wystartował  
prezydent . W dniu katastrofy przesłuchano także kontrolerów lotu z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz pilotów Jaka-40  
(...). 
Jeszcze w dniu katastrofy prokuratura wojskowa sporządziła wniosek o pomoc prawną do Rosji o przeprowadzenie oględzin  
miejsca zdarzenia, oględzin szczątków samolotu, oględzin i otwarcia zwłok osób, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych ofiar  
zdarzenia, zabezpieczenie czarnych skrzynek, zabezpieczenie nośników z nagranymi rozmowami personelu lotniczego z załogą,  
zabezpieczenie pochodzącego ze zwłok materiału niezbędnego do badań toksykologicznych, przesłuchanie świadków, uzyskanie  
pełnych  danych  meteorologicznych  z  obszaru,  nagrania  z  próby  lądowania  samolotu i  dokonanie  innych  istotnych  
czynności” (s. 107). 
Co  z  tej  lektury  niezbicie  wynika?  Wiele  się  przecież  mówiło  w  reżimowych  mediach  na  temat  tego,  jak  byli  „niewyszkoleni,  
nieprzygotowani, niedoświadczeni” i w ogóle jaką amatorszczyzną wykazali się członkowie załogi „prezydenckiego tupolewa” - nic  
natomiast  nie  powiedziano  na  temat  amatorszczyzny prokuratorów.  Jakie  bowiem  czynności  zostają  przeprowadzone  10 
Kwietnia? Czy zabezpiecza się „miejsce wypadku”? Ależ skąd, to właśnie pozostawia się Ruskom. Zabezpiecza się „dokumentację 36 
splt”, dokonuje się przesłuchań załogi jaka-40, żołnierzy specpułku „którzy przygotowywali samolot do wylotu do Katynia”, paru 
borowców, paru kontrolerów. I tyle – sprawy drugorzędne urastają do najważniejszych tamtego dnia. Nikt nie zostaje zatrzymany  
(choćby w celu złożenia wyjaśnień) w związku z tym, co się stało, nawet szefowie 36 splt, BOR, MSWiA, MON, MSZ oraz kancelarii  
premiera, a więc ludzie bezpośrednio odpowiedzialni za najważniejsze sprawy związane z organizacją i zabezpieczaniem przelotu 
prezydenckiej delegacji, zaś „najwyższy rangą ocalały z katastrofy” zostanie przesłuchany dopiero kilka miesięcy po Zdarzeniu.  
Na tym nie koniec. 10 Kwietnia prokuratorzy  udają się na „miejsce wypadku” na coś w rodzaju wizytacji ,  jaką kurator 
oświaty  robi w szkole,  ewentualnie  na wycieczkę krajoznawczą,  związaną z oprowadzeniem po księżycowej  scenerii  przez  „gen.  
Anodinę” - scenerii i tak już całkowicie wybebeszonej przez „ruskich ratowników”, a więc pozbawionej pierwotnego wyglądu „po  
katastrofie” (!). Prokuratorzy nie lecą przecież do Smoleńska z dziesiątkami techników kryminalistyki, z całą ekipą dochodzeniowo-
śledczą,  z „ambulansem kryminalistycznym”, z jakim pofatygowała się ŻW do 36 splt – jedynie „sporządzają wniosek o pomoc 
prawną  do  Rosji”,  czyli  uruchamiają  papierologię,  która  będzie  się  rozkręcać  w  najlepsze  przez  następne  dwa  lata  w  postaci  
błagalnych próśb do Moskwy o materiały dowodowe.
To też jeszcze nie koniec, bo teraz najważniejsze: wojskowi prokuratorzy 10 Kwietnia nie interesują się ciałami ofiar. Będąc na 
Siewiernym nie dokonują nawet specjalistycznych oględzin i gruntownej dokumentacji ciała polskiego Prezydenta, które tam wtedy 
w błocie na folii leży! O ile bowiem jakąś część zwłok wywieziono do wieczora z pobojowiska w czerwonych trumnach (jeśli nie 
kursowały one puste w ramach makabrycznego spektaklu pn. „ewakuacja ciał”), o tyle przecież ciała śp. prof. L. Kaczyńskiego, śp.  
Prezydenta R. Kaczorowskiego i śp. Marszałka K. Putry leżały tam na smoleńskiej zaśmieconej polanie i można było wobec tych ciał  
dokonać wszelkich niezbędnych kryminalistycznych czynności. Można było, ale czy ich dokonano? Nie. (A pamiętajmy, że płk Z.  
Rzepa był  głównym prowadzącym śledztwo ws.  masakry w Nangher Khel,  więc to nie  jest  „po prostu rzecznik NPW”; por.  też  
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417635,odtworzenie_jednej_minuty_katastrofy_pod_smolenskiem_trwa_naw
et_szesc_godzin.html).
Nie po to pojechali „na własny koszt” prokuratorzy na „miejsce wypadku”. Po co zatem? Po bezcenny w całej „smoleńskiej sprawie”  
skarb, jakim były rejestratory rozmów załogi. Wypadek lotniczy był tam tak pewny, iż owym prokuratorom nawet nie przyszło przez 
ułamek sekundy do głowy,  by  cokolwiek weryfikować w przebiegu zdarzeń (jak  zresztą podkreśliłem w cytacie,  informując o 
wszczęciu śledztwa, prokuratorzy byli na etapie dwóch podejść do lądowania – z jednym próbnym), liczyły się zatem 

http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417635,odtworzenie_jednej_minuty_katastrofy_pod_smolenskiem_trwa_nawet_szesc_godzin.html
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/417635,odtworzenie_jednej_minuty_katastrofy_pod_smolenskiem_trwa_nawet_szesc_godzin.html


zalutowano,  jakby  w  środku  znajdowały  się  ciała  radioaktywne,  napromieniowane,  skażone. 

Dlaczego ich wcale nie badano? Dlatego, że natychmiast wyszłoby na jaw, iż nie było katastrofy. W 

jaki zaś sposób można byłoby nie tylko Polakom, lecz i obywatelom innych krajów, wytłumaczyć to,  

że... nie było katastrofy? Jeśliby jej nie było – zaraz by ktoś spytał – to co było? Jak to się stało, że 

nagle 96 osób zginęło jednego kwietniowego ranka? Gdzie zginęli? W jaki sposób? 

Obrano zatem strategię brnięcia w kłamstwo smoleńskie. Uznano na najwyższym szczeblu, 

że państwowe pogrzeby, żałoba i wspominanie ofiar wystarczą, 

później  zaś  się  „wszystko stopniowo ułoży”. Jeśli  zaś  nie  będzie się  za  bardzo układać,  a  część 

Polaków będzie zbyt głośno dopominać się prawdy, to zamieni się żałobę w diabelskie szyderstwo 

wyłącznie czarne skrzynki,  dzięki  odsłuchiwaniu których miała się cała historia odtworzyć ze wszystkimi szczegółami (zakładam 
optymistycznie, że wojskowi prokuratorzy nie wiedzieli o rzeczywistym scenariuszu tego, co się działo 10 Kwietnia). Prokuratorzy 
jednak nie zabrali  rejestratorów ze sobą do Polski,  lecz jedynie  byli  obecni przy „okazaniu” tych „znalezionych” przez  Rusków,  
urządzeń. Zalegalizowali tym samym kłamstwo smoleńskie i mogli spokojnie wziąć się do pracy w ramach obowiązującego instytucje 
polskie, smoleńskiego kłamstwa. Stan ten trwa do dziś.



ze śmierci i męczeństwa.

Tym samym niejako dołączono do zamachowców, bo przecież wzięto też z całkowitą powagą udział 

w  ruskim  cyrku  pod  nazwą  „badanie  katastrofy”.  Gdy  jednak  tak  się  właśnie  stało,  to  Ruscy 

urządzili  kolejny,  jeszcze  większy  cyrk  w  postaci  „raportu  MAK”  i  dalszego  lżenia  Polski  oraz  

Polaków (http://wyborcza.pl/1,107448,8935220,Konferencja_MAK_minuta_po_minucie.html). 

Ciemniakom pozostało groźne kiwanie palcem w bucie i dąsanie się („raport nie do przyjęcia”). 

Paradoksalnie, to jednak nie Ruscy okazali się zaskakujący. Mają oni od dziesięcioleci swoje chore  

„imperium”26 i  postępują wedle chorych zasad, m. in.  nienawidząc tego,  co związane z naszym, 

dumnym z tradycji oporu przeciwko zaborcom i okupantom, państwem („Polska to mały kraj”, 

powie  płk.  dr.  E.  Klichowi  „szefowa” Anodina27).  Jednakże w przypadku Polski  można się  było 

spodziewać, iż nie tylko formalnie,  nie jest jeszcze republiką neo-ZSSR, czyli, że nie zaczęły u nas 

obowiązywać moskiewskie i czekistowskie zasady. 

26 A. Besançon jeden z najwybitniejszych współczesnych sowietologów (w wywiadzie  pt.  „Myślałem, że  Polska  da radę” -  „Nowe 
Państwo” 9/2011, s. 18-19) mówi: „Sądzę, iż Rosja jest papierowym tygrysem. Po prostu wystarczy stawić jej opór, by nie szła do  
przodu, ale nikt nie ma odwagi uważać jej za to, czy w rzeczywistości jest. Mam wrażenie, że to kraj stracony, całkowicie chory,  
niezdolny do stworzenia normalnej gospodarki,  w tym ustroju nie może się ona rozwijać w dobrym kierunku,  no i  ma 15%  
muzułmanów. To nie jest groźne imperium. Wystarczy powiedzieć: nie.”

27 http://www.dziennik.pl/artykuly/317445,anodina-rosja-jest-wielka-a-polska-to-maly-kraj.html   

http://www.dziennik.pl/artykuly/317445,anodina-rosja-jest-wielka-a-polska-to-maly-kraj.html
http://wyborcza.pl/1,107448,8935220,Konferencja_MAK_minuta_po_minucie.html


Można  się  było  tego  spodziewać  pod  jednym  warunkiem:  gdyby  w  Polsce  była  porządna, 

zorientowana na narodowy interes Polaków (nie Moskwy, Berlina, Brukseli etc.) elita polityczna.  

Takiej  zaś  tzw.  III RP nie zdołała wytworzyć.  Cały establishment nie sprostał  zadaniu odkrycia 

prawdy  o  największej  polskiej  powojennej  tragedii  –  zadanie  okazało  się  „ponad  siły”.  Jedni 

politycy nie chcieli,  inni uznali,  że ujawnianie prawdy „i tak nic nie da” - jeszcze inni doszli  do 

wniosku,  że „nic  się  nie stało  i  nie ma co oglądać się  wstecz”.  Inni  zaś  bali  się  odkrywania 

prawdy, bo byłaby to zarazem niezwykle mroczna prawda o współczesnej Polsce – 

kraju bez armii, bez gospodarki i właśnie bez elity politycznej zdolnej stawić czoła 

wyzwaniom  i  zagrożeniom  XXI  wieku  oraz  skonstruować  silne,  sprawiedliwe, 

praworządne i nowoczesne państwo. Wiele słyszeliśmy bowiem przez lata „transformacji” od 

różnych  wujków  dobra  rada,  o  tym,  że  nie  dorośliśmy  do  demokracji.  Czy  zaś  którykolwiek  z 

wujków do niej  dorósł?  Czy którykolwiek z  nich miał  pojęcie,  na czym polega praworządność i  

niepodległość? Sądząc po burzliwej i katastrofalnej w skutkach, ponad dwudziestoletniej historii III  

RP, to chyba nie. 

       („Rada Bezpieczeństwa Narodowego” - „po katastrofie smoleńskiej”)

W ten zatem sposób wracamy do punktu wyjścia zarysowanego we wstępnym rozdziale „Czerwonej 

strony Księżyca”.  Pomysł na III RP był banalnie prosty:  „my nieruszamy waszych”  i  „wy nie  

ruszacie  naszych”  -  i  jakoś  to  poszło.  I  szło.  Na  normalny,  wolnorynkowy  kraj  nie  było 



„politycznego zapotrzebowania”, skonstruowano więc republikę bananową kolesi – i jakoś to szło, a 

ponieważ rozwiązaniem długofalowym okazały się „unijne dotacje”, które miały z Polski drewnianej  

zrobić Polskę szklanych wysokościowców, to podpięto RP pod socjalistyczne superpaństwo – i jakoś 

to szło, choć już obecnie idzie coraz gorzej i znów się szykuje „zaciskanie pasa”. Naturalnie, wszyscy 

muszą zaciskać tego pasa poza klasą polityczną, ta bowiem jest  elitą, jest emanacją najlepszych 

warstw polskiego narodu, de facto musi więc egzystować w innych niż szaraczki warunkach. Ta 

sama  elita,  która  przez  23  lata  nie  potrafiła  dać  Polsce  silnej  armii  oraz 

profesjonalnych  służb  specjalnych,  które  nie  dopuściłyby  do  zamachu  na 

prezydencką  delegację  –  zaś  gdyby  do  takiego  ataku  na  taką  delegację  doszło, 

odpowiedziałyby zbrojnie stosownie do skali tragedii. 

I  tak  to  się  dzieje  III  RP  definitywnie  zamknęły.  10  Kwietnia  wraz  z  krzykiem  i  gehenną 

opuszczonych przez polskie państwo 96 ludzi, wraz z ostatnimi nabojami borowców broniących 

prezydenckiej delegacji. 

Tak więc  jedynym sposobem na  zapoczątkowanie  nowej  historii  współczesnej  Polski,  jest  teraz 

powołanie międzynarodowej komisji śledczej z pomocą USA i innych krajów NATO. Może jednak 

być tak, że właśnie polska „elita polityczna” nie będzie „chcieć” ani „widzieć sensu” powołania takiej 

komisji,  dlatego  sami  Polacy,  sami  obywatele  polscy  muszą  wykazać  się  determinacją,  by  do 

wszczęcia takiego międzynarodowego śledztwa doszło. I do drugiej Norymbergi, podczas której na 

ławach  oskarżonych  zasiądą  zbrodniarze  odpowiedzialni  za  terrorystyczny  atak  na  delegację 

udającą się na katyńskie uroczystości. Sami Polacy powinni wziąć na siebie tę inicjatywę powołania 

międzynarodowej komisji, skoro elita polityczna okazała się pseudoelitą. Chyba że nam, tj. polskim 

obywatelom, na tym już nie będzie zależeć.  

Jeśliby zaś nam, Polakom, na tym nie zależało – to czy będzie zależeć krajom natowskim i  ich 

przedstawicielom?  Czy  nasze  polskie  sprawy  mogą  rozwiązywać  za  nas  Amerykanie  lub 

Brytyjczycy? Oni owszem, mogą nam  pomóc, lecz przecież z tymi problemami przede wszystkim 

musimy się umieć uporać  my sami,  bo to  nam zamordowano tylu wybitnych ludzi.  Jeślibyśmy 

bowiem nie chcieli  się tymi problemami zająć – to ofiara złożona przez polskiego Prezydenta i 

delegatów pochodzących przecież z tylu różnych środowisk politycznych i społecznych – z kilku 

pokoleń – byłaby daremna. I my żylibyśmy po nic – jak ludzie bez własnej ziemi, bez przyszłości.  

Czas zatem na budowę nowego państwa, tak by zasiew męczeńskiej krwi 96 delegatów katyńskich 

przyniósł plon w postaci odrodzenia się ducha narodowego Polaków i autentycznego odrodzenia się 

Polski, gdyż jeszcze Ona nie zginęła – mimo że tragicznie zginęli 10 Kwietnia tacy wspaniali ludzie 

– Ona nie zginęła, bo my żyjemy. 



Nie tylko polskiemu Prezydentowi, który poległ 10 Kwietnia, jesteśmy to winni.

Free Your Mind



Epilog

Rozmowa p. J. Racewicz i p. M. Protasiuk – wspomnienie powrotu z pobytu w Smoleńsku pół roku 

po tragedii28:

JR:  „Kiedy się  psuły  kolejne  samoloty,  które  nas  miały  przewieźć  z  Witebska  do  Warszawy,  

myślałaś, że to jakiś znak, sygnał? Dowód na to, że nasze samoloty nadają się na złom?”

MP: „Nie.”

JR: „Ależ ty mocno stoisz na ziemi.”

MP: „Fajnie, że tak myślisz, ale wcale nie mam tego poczucia. A w Witebsku starałam się trochę  

rozśmieszyć to moje towarzystwo. Małgosia Michalak z Mateuszem, swoim bratem, mieli jakieś  

zapasy jedzenia, rogaliki czekoladowe, banany i pałaszowali na potęgę. Kiedy zostały ze dwa  

rogaliki, mówię: „Nie jedzmy tych zapasów, nie widaomo, co się jeszcze może zdarzyć”. A oni, jak  

przyszedł ten drugi samolot i też zepsuty, mówią: „Boże, ale wykrakałaś”. Jedliśmy później te  

rogaliki w nocy w hotelu. Niewiele spaliśmy. Emocje były ogromne.”

JR: „Pamiętam, że do czwartej czy piątej siedziałyśmy z Basią Kazaną...”

MP: „No. Basia Kazana... Ja nie wiedziałam, że ona tak wiesz...”

JR: „Co masz na myśli?”

MP: „Ona strasznie płakała w Smoleńsku. Z córką przy wraku. Był szloch różnych innych osób,  

ale jej płacz był straszny. W mediach pojawia się nazwisko Błasik, Kazana i Protasiuk. Ja się z  

nimi bardzo identyfikuję... My już nie możemy powiedzieć nic innego...”

28 J. Racewicz, s. 168 i 170.


