
Lego >Smolensk<. Układanka z klocków NG

Free Your Mind

Minął ponad rok od katastrofy, która pochłonęła życie prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego – 

takim  zdaniem  zaczyna  się  film  National  Geographic  pt.  Śmierć  prezydenta  (Katastrofa  w 

przestworzach).  Zaraz po tej zapowiedzi lektora mówi min. J. Miller:  Jak to się mogło stać, że  

samolot rozbił się, nie dotarł do, do lotniska. Lektor kontynuuje: Co gorsza, samolot rozbił się na  

terytorium Rosji - i widzimy K. Geberta (mówiącego po angielsku):  Głowa ościennego państwa 

wyruszyła z niezwykle delikatną misją polityczną. Lektor: Rosyjscy śledczy po przeprowadzeniu  

dochodzenia stwierdzili, że winę ponoszą polscy piloci. Tu włącza się ruski żurnalista S. Jakimow: 

Zdawało się, że w grę wchodzi jakaś nieczysta zagrywka. Gebert: Natychmiast pojawiły się teorie  

spiskowe.  Lektor:  Minister  Jerzy  Miller  przebadawszy  materiał  dowodowy,  dochodzi  do  

odmiennego wniosku [odmiennego od czyjego wniosku? - przyp. F.Y.M.]. Miller: Wszyscy zdawali  

sobie  sprawę  z  odpowiedzialności  za  badanie  tego  wypadku.  Lektor:  Sprawa  nie  dotyczy  

wyłącznie bezpieczeństwa lotniczego – na szali  może znaleźć się  duma narodu,  a nawet jego  

polityczna przyszłość.  Gebert:  Nie co dzień się zdarza, że dochodzenie ws. wypadku lotniczego  

staje się sprawą najwyższej politycznej wagi.            

Tak wygląda (od strony głosowej)  intro  do filmu NG. Co się rzuca w tym wprowadzeniu w oczy? 

Przede  wszystkim  to,  że  nie  jest  podana  dokładna  data,  a  zwłaszcza  godzina  „lotniczego 

zdarzenia”; jakby to było oczywiste. Ponadto mówi się o śmierci Prezydenta, o misji politycznej – 



nie zaś o delegacji prezydenckiej wybierającej się na uroczystości katyńskie w liczbie tylu a tylu  

osób. W ogóle nie pojawia się wątek Okęcia i wylotów samolotów specjalnych z Warszawy – nie 

pojawi  się  on  zresztą  także  w  dalszej  części  filmu.  Nie  ma i  nie  będzie  „Wosztyla”  ani  nawet 

korespondencji PLF 031 – PLF 101 stanowiącej przecież swoisty rdzeń oficjalnej narracji (zarówno 

„MAK”, jak i „komisji Millera”). Nie zobaczymy również „Frołowa” - nie usłyszymy więc nic o jego 

„problemach  z  lądowaniem”.  Przy  czym,  materiał  NG  będzie  zawierał  informację  o  tym,  iż 

przedstawiona historia wydarzyła się naprawdę. Scenariusz oparto na oficjalnych raportach i  

zeznaniach świadków. Z tychże raportów korzystać się będzie w dość wybiórczy sposób, zaś ze  

„świadków”  ujrzymy  raptem  jedną  osobę,  niejakiego  Andrieja  Kasjanowa  (wcześniej  jakoś 

nieobecnego  w  filmach  „smoleńskich”),  ratownika  zrazu  zdziwionego,  że  „tak  szybko  usunięto 

zwłoki”, a potem zapewniającego, że na pobojowisku żadne z 96 ciał nie było kompletne.   

Lektor:  Za  kilka  godzin  Jerzy  Miller  ogłosi  wynik  prowadzonego  przez  stronę  polską  

niezależnego śledztwa prowadzonego ws. katastrofy w Smoleńsku. (Tu migawka z komputerowo 

zrobionym,  lecącym  tupolewem  i  napis:  10  kwietnia  2010).  Wszystko  zaczęło  się  15  m-cy  

wcześniej. Na pokładzie samolotu polskich Sił Powietrznych lot nr 101 znajduje się 89 pasażerów,  

w tym prezydent Lech Kaczyński.  Za sterami siedzi 4 polskich pilotów. To jedni z najlepszych,  

członkowie elitarnego 36 splt. 

II pilot:  Postanowiliście? [Kto, z kim i o czym miał postanowić? - przyp. F.Y.M] I pilot (kiwając 



głową):  Mały  gaz.  Technik  pokładowy:  Mały  gaz.  Lektor:  Tuż  po  ósmej  czasu 

środkowoeuropejskiego  samolot  rozpoczyna  zniżanie  przed  lądowaniem  w  Smoleńsku.  Z  

Warszawy wystartował o 7.27. Pasażerami są przedstawiciele różnych środowisk polskiej elity.  

Mają wziąć udział w obchodach smutnej i kontrowersyjnej rocznicy [kontrowersyjnej rocznicy? - 

przyp. F.Y.M.]. (Jedna z pasażerek trzyma wieniec na kolanach, który potem będzie symbolicznie 

fruwał  po  samolocie  –  analogicznie  jak  symbolicznie  strzeliło  drzewo  na  moonfilmie  S.  

Wiśniewskiego). 

Miller:  Ta  rocznica  przypadała  właśnie  10  kwietnia.  Wielkiego...  wielkiej  tragedii  Polski.  

Pomordowania polskich żołnierzy – pierwszych w okresie II wojny światowej przez stalinizm 

[tak w oryg. - przyp. F.Y.M.]. Lektor:  W 1940 w katyńskim lesie funkcjonariusze stalinowskiego  

reżimu dokonali egzekucji 22 tysięcy polskich oficerów i intelektualistów. Gebert: Radziecki rząd 

podjął decyzję, by zgładzić ich wszystkich [i tu przebitki na stalinowskie archiwalia

z katyńskimi dołami śmierci włącznie – i film o lotnictwie zamienia się w film historyczny]         



ten dokument wciąż istnieje.  Lektor:  Po zakończeniu II wojny światowej Polska przez dekady  

tkwiła w żelaznym uścisku ZSRR. Aż do upadku komunizmu radzieckie władze nie przyznawały  

się  do odpowiedzialności  za  zbrodnię katyńską.  Tu pojawia się  Jakimow:  Historia  stosunków 

polsko-rosyjskich jest  bardzo trudna, zwłaszcza jeśli  chodzi o okres komunistyczny, ponieważ  

nikt nie chciał mieć na rękach krwi rozstrzelanych polskich oficerów. Gebert: Wtedy [tj. kiedy? - 

przyp. F.Y.M.] po raz pierwszy władze rosyjskie przyznały, że popełniono zbrodnię i wykazały  

zrozumienie dla bólu, który wciąż czują Polacy. 

Lektor:  Prezydent  Lech  Kaczyński,  mąż  stanu  wywodzący  się  z  powstałego  w  l.  80.  

antykomunistycznego ruchu „Solidarność”, doskonale rozumiał bolesną przeszłość Polski. Gebert: 

Kaczyński bardzo dbał o polską tradycję narodową – chciał tam być, by w rocznicę oddać hołd  

pomordowanym. Lektor: Pojawienie się prezydenta przy pomniku upamiętniającym tragedię [w 

tle  migawka  z  prawosławnym  krzyżem  –  przyp.  F.Y.M.],  to  ważny  krok  na  drodze  polsko-

rosyjskiego  pojednania  [??  -  przyp.  F.Y.M.].  Jakimow:  Oczywiście  media  bardzo  się  tym 

interesowały. Zaczęliśmy przygotowania do wizyty dwa tygodnie wcześniej.

Lektor:  Głównym organizatorem obchodów rocznicy jest Mariusz Kazana, dyrektor protokołu  

dyplomatycznego MSZ  [??  -  śp.  M.  Kazana jako  główny organizator  uroczystości  katyńskich  - 



przyp.  F.Y.M.].  Aktor  grający  Kazanę  (scena  niby  w  salonce  prezydenckiej):  Wody,  panie 

prezydencie? Aktor grający Kaczyńskiego (cały czas pogrążonego w studiowaniu jakichś papierów, 

podpisywaniu czegoś – od czasu do czasu wyglądający przez okno) wykonuje nieokreślony gest  

głową, po czym podnosi rękę i daje znak, że nie. Lektor: Prezydentowi Kaczyńskiemu towarzyszy  

małżonka oraz wielu wysokich rangą oficerów, w tym dowódca Sił Powietrznych RP, generał  

broni Andrzej Błasik.  [Pokazany jest w prezydenckiej salonce „Kazana”, „Błasik” i „prezydent” - 

przyp. F.Y.M.]. 

Wśród pasażerów są też potomkowie ofiar katyńskiej  masakry.  Gebert:  Nietrudno wyobrazić  

sobie nastrój panujący na pokładzie – uroczysty, podniosły i smutny [i tu w obiektywie „smutna 

stewardessa”]

i narracja wraca do wątku „katastroficznego”. Lektor: Elitarna załoga siedzi za sterami tupolewa  

Tu-154M, bardzo popularnej maszyny produkcji rosyjskiej. Im bliżej lotniska, tym więcej mają  

pracy.  Technik  pokładowy,  Andrzej  Michalak,  oblicza  potrzebną  moc  silników.  Technik 

pokładowy: Podasz mi ciśnienie i temperaturę? II pilot: Ja powiem ci temperaturę: zimno.  Załoga 

się śmieje. Lektor: O te dane załoga musi poprosić kontrolerów z lotniska w Smoleńsku. [Nie ma 

słowa o korespondencji z mińskimi kontrolerami ani o porozumiewaniu się z moskiewską kontrolą 

obszaru – przyp. F.Y.M.]. II pilot: Będziemy mówić po rusku? I pilot: Tak.           

Lektor: Oficjalnym językiem używanym w lotnictwie cywilnym jest angielski... [i tu przez chwilę 

pokazane jest zamglone XUBS; ilustracja poniżej – przyp. F.Y.M.]



jednak lotnisko w Smoleńsku należy do wojska i tutejsi kontrolerzy mówią wyłącznie po rosyjsku.  

[I zacznie być pokazywana „wieża kontroli lotów”, zatopiona we mgle, oczywiście - przyp. F.Y.M. -

i dysponująca komputerowymi wydrukami dotyczącymi warunków atmosferycznych]

Odrzutowce pasażerskie zwykle tu nie lądują, lecz właśnie to lotnisko leży najbliżej Katynia.  W 

tym momencie pojawia się nowa (choć znana z innych filmów „smoleńskich”) postać niejakiego 

Aleksandra Stepczenkowa, przedstawionego tu jako „były kierownik lotniska”. Czemu akurat „były 



kierownik” miał się na potrzeby filmu wypowiadać, a nie akurat ktoś z obsługi XUBS  z 10-04 – 

tylko  pomysłodawcy  tej  układanki  NG  wiedzą.  Stepczenkow:  Lotnisko  należało  do  wojska,  a  

lądujący samolot był maszyną cywilną.              

Fakt,  że  załogę  stanowili  członkowie  polskich  sił  zbrojnych,  niczego  nie  zmienia.  Samolot  

poruszał się zgodnie z zasadami cywilnego ruchu lotniczego. Lektor:  Tylko kapitan Arkadiusz  

Protasiuk  mówi  po  rosyjsku.  Będzie  musiał  się  zająć  komunikacją  z  kontrolą  lotów.  I  pilot 

(najpierw po rusku, potem po angielsku): Polski 101, dzień dobry. Kontroler lotów (po angielsku): 

Polski  101,  Korsaż  odpowiedział.  Na  Korsażu  mgła,  widzialność  400  metrów.  I  pilot  (po 

angielsku): Zrozumiałem.    

Powraca  Jakimow,  teraz  opowiadając  o  mgle,  jak  mleko  (choć,  jak  dowiemy się  z  jego  dalszej 

opowieści, miał być wtedy w Katyniu z polskimi dziennikarzami): Prawie nic nie było widać – 

nawet  własnej  dłoni  ani  osoby  stojącej  obok  [...w  mołokie  nie  widisz  w  dalszu  

riadom nastojaszczu cziełowieka1].

Lektor:  Baza  w  Smoleńsku  nie  ma  wyposażenia  do  lądowania  naprowadzanego  sygnałami  

radiowymi z ziemi. Stepczenkow: To nie jest najlepiej wyposażone technicznie lotnisko w naszym  

kraju. Lektor: Najpierw piloci będą musieli zejść na 100 m i poszukać pasa. Gdy go zobaczą, będą  

1 Spisane ze słuchu. 



musieli wylądować ręcznie.  I pilot:  Proszę temperaturę i ciśnienie.  Kontroler:  Temperatura +2,  

ciśnienie  745  –  nie  ma warunków  do  przyjęcia.  I  pilot:  W przypadku nieudanego podejścia  

odchodzimy w automacie.        

Lektor: Kapitan Protasiuk obniża lot, by samodzielnie ocenić warunki lądowania. Stepczenkow: Z 

doświadczenia wiedzieli, że mgła, która w jednej chwili jest bardzo gęsta – po 10, 15 minutach  

może się rozproszyć pod wpływem wiatru.  Lektor:  Jednak im bliżej lotniska, tym mgła robi się  

gęstsza. 

Prezydent wygląda przez okno i „ocenia mgłę” (po chwili zasłania sobie okno). W filmie nie ma 

mowy o jakichkolwiek próbach ustalenia dalszego działania (przez załogę) właśnie z „Dysponentem 

lotu”,  jak to kiedyś określił  Miller. Pokazani piloci po prostu lecą we mgle i  zdecydowani są na 

podejście, bez niczyjej zgody. Nie ma w filmie wzmianki też o tym, iż możliwe jest lądowanie na 

XUBS od zachodniej strony, a nie od strony dwóch radiolatarni.

Kontroler: Podchodzicie do dalszej – na kursie, ścieżce. Lektor: Nagle sytuacja się pogarsza [w tle 



komunikat alarmujący Terrain, terrain [a nie Terrain ahead jaki słyszeliśmy z „zapisów” CVR] – 

Pull up]. Podczas, gdy załoga stara się dostrzec pas, w kokpicie rozlega się alarm [I pilot szybkim 

ruchem  przestawia  wysokościomierz]. Nawigator:  Sto  metrów.  [Terrain,  terrain]  I  pilot: 

Odchodzimy na drugie.

I tu narracja się wydłuża, choć jak wiemy z oficjalnych legend, słowa Odchodzimy na drugie miały 

paść w ostatnich chwilach (ponoć o  8:40:49,2), tj. tuż przed „katastrofą”. Co więcej, nie ma też 

(oficjalnego)  wątku  Błasika  przebywającego  w  kokpicie  i  naciskającego  na  załogę  tudzież 

mówiącego  Nic  nie  widać.  Korespondencja  z  wieżą,  jak  widzieliśmy wyżej,  sprowadziła  się  do 

wymiany  paru  zdań.  „Prezydencki  samolot”  leci  więc  „nie  niepokojony  przez  nikogo”,  jak  też 

nieoczekiwany przez nikogo – nie pojawia się wątek delegacji  stojącej na XUBS ani załogi PLF 

obserwującej  „podejście”.  Lektor:  Pasażerowie przygotowują się  na rychłe  lądowanie  [Nie  ma 

pokazanego przygotowania pokładu, zapinania pasów etc. - przyp. F.Y.M.] [Terrain terrain – Pull  

up!] Nawigator: 90. Lektor: Załoga usiłuje zmusić maszynę do nabrania wysokości.

Nawigator:  40...  30...  20...  I  widać drzewa we mgle  jak mleko,  która nie  pozwalała  żurnaliście 

Jakimowi dostrzec dłoni:

a  w  końcu  pokazana  jest  „katastrofa”  (stewardessa  jeszcze  chodzi  między  rzędami  foteli,  bo 

gdzieżby  siedziała  przypięta  –  nie  tylko  zresztą  ona  jest  pokazana  jako  nieprzypięta),  no  i  w 

obiektywie roztrzęsionej przez operatora kamery (zdjęcia poniżej):



pojawia  się  scena  z  latającym  po  kabinie  pasażerskiej  wieńcem,  estetycznie  jeszcze 

podkoloryzowanym i dofiltrowanym w postprodukcji obrazu:

Nawiasem mówiąc takie zabiegi montażowo-postprodukcyjne będą często się przewijać w filmie 

NG, także w odniesieniu do zdjęć autentycznych z XUBS, jak choćby to z ruskimi mundurowymi i 

oficjelami:



czy  jak  to  zdjęcie  tupolewa  podchodzącego  do  lądowania  (zdjęcia  trzymanego  przez  aktora 

odtwarzającego postać Millera, ukazanego jako główny śledczy smoleński), z którego po „zrobieniu 

się dziury” ukaże się animacja z lecącym Tu-154M:



 

Wracamy jednak do narracji NG. Samolot, przeleciawszy „po drzewach”, ulega zniszczeniu – po 

pasażerskiej kabinie fruwają rzeczy – I pilot posyła jeszcze ostatnie spojrzenie do kamery 

i  pokazana  jest  wizualizacja  wedle  sprawdzonego  już  wzorca  smoleńskiego  modelarza  doc.  S. 

Amielina z przewrotką tupolewa na plecy:

- wielkiego pożaru nie ma, co zrozumiałe,



bo teren był podmokły, a lada moment, jak wiemy, pojawiła się straż. Tym niemniej autorzy filmu 

jeszcze nas przenoszą do wnętrza wieży XUBS, gdzie zatroskani sytuacją kontrolerzy, nie za bardzo 

wiedzą, co się mogło stać. Tak jakby niczego nie widzieli ani nie słyszeli.

Wytrzeszczają gały i jakby niewiele z tego wytrzeszczu wynika. Kontroler: Odejście na drugi krąg! I 

czekają. Kamerzysta robi zbliżenie na starszego oficera. Żaden z kontrolerów nie jest przedstawiony 

w filmie z imienia i nazwiska (w przeciwieństwie do danych personalnych członków polskiej załogi). 

Starszy oficer zadumany. Nie stawia na nogi straży ani pogotowia, do nikogo nie telefonuje. Myśli.

Spogląda  po  chwili  na  zegarek,  jakżeby  inaczej,  co  bowiem  jeszcze  można  w  takiej  chwili  

wyczekiwania zrobić, a tu już kamera nam pokazuje zgliszcza „miejsca katastrofy”, w odpowiednim 

błękitnawym filtrze, bo to czas ciągle „zamglony”:



Muzyka poważna,  bo  i  sytuacja  poważna.  Kontrolerzy  patrzą  po  sobie  i  też  coraz  poważniejsi. 

Młodszy pyta:  Gdzie on jest  [How long (can we wait)]?  Starszy  robi  marsową minę.  Potrząsa 

głową.  I  znowu  zamglone  zgliszcza  i  głos  lektora: Jeden  z  najmroczniejszych  dni  w  polskiej  

historii...  [przy czym pokazane są wyraźnie szczątki z fotelami – nieobecne, jak wiemy ze zdjęć z 

XUBS, na „miejscu katastrofy” w Smoleńsku – przyp. F.Y.M.2]

Dzień, który miał upamiętnić swoją obecnością sam prezydent – stanie się symbolem kolejnej  

tragedii.

Teraz zaczynają się autentyczne przebitki na Cmentarz w Katyniu:

Lektor:  Setki  ludzi  zgromadzonych  na  polskim  cmentarzu  wojennym  w  Katyniu  oczekują  

przybycia  polskiej  delegacji.  Zamiast  niej  nadchodzi  wstrząsająca  wiadomość:  samolot  

prezydencki się rozbił [czy tak wyglądał obieg informacji w Katyniu? - przyp. F.Y.M.]. 

2 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/310086,z-punktu-widzenia-strazaka-smolenskiego 

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


Jakimow:  Nikt nawet sobie nie wyobrażał, że może wydarzyć się taka tragedia  [w oryg.  taka 

katastrofa – przyp. F.Y.M.].  Gdy usłyszeliśmy pierwsze plotki o katastrofie – sądziliśmy, że to  

takiś nieodpowiedzialny żart. Po jakichś dziesięciu minutach zauważyliśmy, że Polacy obejmują  

się i płaczą [mgła musiała więc się mocno przerzedzić w Katyniu, skoro wcześniej tenże Jakimow 

nikogo w swej okolicy nie mógł dostrzec – przyp. F.Y.M.]. W tym momencie pojawia się fragment 

filmiku Koli, realizator jednak podczas postprodukcji, dobarwił go w paru miejscach, zamieniając 

kadry niemalże w impresjonistyczne obrazy lub rozmyte akwarele,

na których właściwie nie wiadomo już, co jest barwą oryginalną na danej fotografii, a co studyjną. I 

nie  wiadomo  zatem,  czy  aż  tak  strasznie  się  dymiło  na  pobojowisku  przy  XUBS,  czy  też  

niesamowite, zaprezentowane na ułamku wyciętym z 1'24'', zadymienie i zaciemnienie, jest formą 

estetycznej ekspresji, by tak rzec, kanadyjskiego montażysty:    



pojawiają się też bowiem kadry jaśniejsze

ale to pewnie dlatego, że dymy górą szły „po katastrofie”. Ewentualnie, kanadyjskiemu montażyście 

„ciemniało przed oczami” od ogromu zniszczeń zobaczonych na filmiku Koli. Jakimow kontynuuje: 

Jeden ze świadków  [akurat samego tego jednego ze świadków nie udało się realizatorom z NG 

pokazać – przyp. F.Y.M.]  zrobił telefonem nagranie pierwszych chwil po katastrofie, gdy wciąż  

jeszcze widać płomienie, gdy jeszcze płonęło paliwo.  I wracamy na zainscenizowane na potrzeby 

Katastrofy w przestworzach „miejsce katastrofy”, po którym już krząta się strażak

z gaśnicą, a ten i ów mundurowy przeszukuje z uwagą i w milczeniu „wrakowisko”.     

 



Naturalnie zaraz jakiś paranoik smoleński zapyta o felczerów ganiających w białych fartuchach, 

których miał osobiście widzieć 10-04 M. Wierzchowski, przybiegłszy na polankę za murem lotniska. 

Felczerów może nie ma na materiale NG, za to jest ratownik ze skrzynką z podręczną apteczką,  

snujący się wśród szczątków

rozkładający jakieś worki nad czymś

oraz wpatrujący się w te worki:



Lektor: Po kilku minutach w lesie, 420 m od skraju pasa, zbiera się wojsko i ekipy ratownicze – 

po  co  jednak  to  wojsko,  lektor  nie  podaje,  jak  się  jednak  domyślamy  ze  zdjęć,  do  pomocy  w 

przeszukiwaniu „miejsca katastrofy”. I tu, co warto zauważyć, autorzy Lego >Smolensk< posługują 

się  ilustracyjnym  materiałem  z  moonfilmu  Wiśniewskiego  –  nie  podając  jednak  parametrów 

czasowych kręcenia tego dokumentalnego materiału i, co też chyba jasne, nie pokazując samego 

moonwalkera (ani nie przywołując jego zeznań „po katastrofie”).

Skoro jednak nie została podana godzina „smoleńskiego wypadku lotniczego”, to jakie może mieć 

znaczenie to, kiedy filmowany był ten cyrk strażaków przez polskiego montażystę? Oglądamy więc 

Katastrofę w przestworzach dalej. Lektor: Ich oczom ukazuje się widok kompletnego zniszczenia  

– [teraz uwaga – przyp. F.Y.M.] - ziemia wokół jest usłana...

...zwęglonymi szczątkami prezydenckiej maszyny...  



tu  zatem nie  wiemy,  czy autorzy opisują  to  miejsce,  które filmował  Wiśniewski,  czy 

raczej  to  miejsce,  które  sami  zainscenizowali  na  potrzeby  realizacji  swojego 

paradokumentu. 

Konia  z  rzędem  wszak  temu,  kto  widział  po  „smoleńskim  wypadku  lotniczym”  z  10-04  owe 

„zwęglone  szczątki  prezydenckiej  maszyny”  na  polance  za  murem  XUBS.  Możliwe,  że 

pomysłodawcy tego odcinka Katastrofy w przestworzach, przeoczyli (dość zagadkowy) fakt, iż nie 

było pożaru, możliwe też, że wyszli z założenia, iż skoro doszło do lotniczego wypadku, to zwęglone 

szczątki  samolotu  musiały  być  i  w  związku  z  tym  po  prostu  były.  Pod  takim  więc  kątem 

przygotowali  swoje (filmowe) „miejsce katastrofy” - na takiej nieco zasadzie jak skonstruowano 

scenografię  pokazaywaną  kiedyś  przeze  mnie  w  notce 

http://freeyourmind.salon24.pl/307129,maskirowka-wybrane-zagadnienia. 

Oczywiście,  czym  innym  jest  wznoszenie  dekoracji  do  filmu  katastroficznego,  a  czym  innym 

tworzenie  scenerii  zgodnej  z  pewnym  faktycznym  stanem  rzeczy (a  więc  konstruowanie 

scenografii na potrzeby np. policyjnej wizji lokalnej). O ile bowiem porywy fantazji i maestria, jeśli  

chodzi o atrapy, makiety, modele, ognie, dymy, osmaliny i efekty specjalne, to jest coś, co widz ceni 

szczególnie  w  filmach  katastroficznych,  o  tyle  zbytnia  „kreatywność”  dekoratorów  w 

związku  z  wizją  lokalną  może  zwyczajnie  zafałszować  obraz  analizowanego 

zdarzenia.  Jest  to  chyba  elementarz  każdego  dokumentalisty;  tym  bardziej  wiedzę  tak 

podstawową powinni mieć w małym palcu twórcy Śmierci prezydenta. 

Chyba  że  przyjmiemy  takie  założenie,  iż  autorom  Lego  >Smolensk<  wcale  na  odtworzeniu 

faktycznego  wyglądu  pobojowiska  „powypadkowego”  z  10-04,  a  w  związku  z  tym  faktycznego 

obrazu  rzeczy,  nie  zależało.  Wtedy  pozostawałoby  otwartym pytanie:  po  co  taki  film;  po  co  ta 

układanka;  po  co  te  klocki,  makiety  i  krzątanina  poprzebieranych  aktorów,  którym  z  trudem 

przychodzi odtworzenie tego, co widzieliśmy na tylu „smoleńskich” migawkach?         

http://freeyourmind.salon24.pl/307129,maskirowka-wybrane-zagadnienia


Pytania te powracają ze zdwojoną siłą, gdy ze zbolałą miną pojawia się wspomniany już na początku 

przeze mnie Andriej Kasjanow i snuje swoją niesamowitą opowieść z „miejsca katastrofy” przecież:  

Gdy dotarłem na miejsce, zadałem sobie pytanie: kiedy zdążyli usunąć zwłoki? Gdy lepiej się  

przyjrzałem, zauważyłem, że wszędzie leżą szczątki ludzkie. 96 ciał – ani jedno nie było 

kompletne. Nie sądziłem, że coś takiego jest możliwe. 

Znowu nie jest podawana żadna dokładna godzina przybycia, jak też czas przebywania Kasjanowa 

na  pobojowisku3,  tak  więc  ruska  zafrasowana  facjata,  elegancko  podświetlona  na  potrzeby 

realizacyjne Lego >Smolensk<,  ma nam wystarczyć za cały komentarz, choć pytań na usta ciśnie 

się mnóstwo. Skoro żadne z ciał na XUBS nie było kompletne, to jak ów Kasjanow policzył, ile tych 

ciał było? Czy rzeczywiście liczył, czy też mu po prostu powiedziano,  ile ciał było? Czy wszystkie 

ciała (a więc pasażerów i załogi) były w takim razie w jednym miejscu? Ciała te się wysypały z 

samolotu,  w  wyniku  „koziołkowania”,  na  obszarze  parunastu  metrów  kwadratowych?  Na  plac 

usypany zwłokami, jak to kiedyś (podczas posiedzenia ZP z udziałem Wiśniewskiego; luty 2011) 

powiedziała pos. M. Zuba, która przecież 10 Kwietnia nie postawiła nogi na XUBS „po katastrofie” 

3 Naturalnie, nie mamy żadnej pewności, iż to autentyczny świadek z XUBS, a nie kolejny smoleński leśny dziadek do  
kolekcji tych, których widzieliśmy w przeróżnych „filmach śledczych” reporterów prorządowych i antyrządowych.



(ze względu na mszę w Katyniu, potem na obiad w Smoleńsku, a potem na konieczność powrotu 

pociągiem specjalnym do Polski), więc na pewno osobiście mogła ów „plac” widzieć, a tym samym i  

coś na jego temat wiedzieć? Jeśli wszystkie 96 ciała były, jak powiada Kasjanow, niekompletne, to 

skąd się wzięły te kompletne, o których mówili inni świadkowie?

Takich pytań autorzy filmu świadkowi nie stawiają, tak więc możemy wrócić do dalszej narracji w 

Lego  >Smolensk<,  zmierzającej  do  zrekonstruowania  nie  tylko  „katastrofy  smoleńskiej”,  lecz 

przede wszystkim „badań”, jakimi ją objęto. Lektor: Nikt nie ocalał [i do tychże słów takie zdjęcia, 

jak to poniżej – przyp. F.Y.M.]

Skala tragedii  jest przerażająca.  Kasjanow ponownie:  Nietknięty został  jedynie wieniec,  który  

mieli złożyć pod pomnikiem katyńskim.   

Lektor:  Od razu pojawiają się  pytania: jak mogło dojść  do takiej  katastrofy?  I  pokazane jest 

przybycie ruskiej ekipy śledczej. Nie wiadomo, czy w Lego >Smolensk< postać tej młodej blondynki 

(z  prawej  strony  na fotografii  poniżej)  ma uosabiać  mocno wiekową i  po wielu liftingach gen. 

Anodinę,



dość że brygada ta piorunem zabiera się do badawczo-śledczej roboty. Lektor: Na miejscu zjawia 

się  rosyjska  ekipa  dochodzeniowa.  Dowódca  ekipy  do  jednego  z  podwładnych:  Potrzebujemy 

stanowiska  dowodzenia  –  rozejrzyjcie  się.  Jak  widać  na  zdjęciu,  sceneria  jest  rozświetlona 

słońcem i w niczym nie przypomina wieczornej, krótkiej doprawdy wycieczki, jaką odbyli po ruskim 

księżycu przedstawiciele dwóch ekspedycji kosmicznych, tj. „MAK” oraz „strony polskiej” 

Wycieczka ta zresztą, jak opowiadał zdumionej A. Gargas w filmie Anatomia upadku płk Z. Rzepa 

nawet  nie  miała  charakteru  dokładnych,  wszechstronnych  oględzin  miejsca4.  Prace  polskich 

przedstawicieli  zaczęły  się  i  w  gruncie  rzeczy  odbyły w  niedzielę  11  kwietnia  2010,  już  na 

zmienionym pobojowisku, systematycznie „sprzątanym” od pierwszych godzin „po katastrofie”. Na 

ten temat również nie ma ani słowa w materiale National Geographic,

4 http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora   

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora


gdzie w ogóle polscy prokuratorzy wojskowi się nie pojawiają (ani w scenach odgrywanych przez 

aktorów, ani osobiście) – tak jakby w ogóle nie brali udziału w czynnościach na XUBS5. 

Lektor  (kontynuując  wątek  ruskiej  ekipy  dochodzeniowej):  Tworzą  ją  członkowie 

międzypaństwowego komitetu lotniczego – w skrócie MAK. Dowódca ekipy: Zacznijmy tam.

A blondynka kiwa głową. Lektor: Ich zadaniem jest ustalić, co się wydarzyło i dlaczego. Dowódca 

ekipy: Trzeba dokładnie wytyczyć siatkę [jaką siatkę? - przyp. F.Y.M.]. 

Gebert:  Nie  co  dzień  się  zdarza,  że  dochodzenie  ws.  wypadku  lotniczego  staje  się  sprawą  

najwyższej politycznej wagi. I tu realizatorzy przenoszą nas jakby do Polski, bo pokazany jest nieco 

zaciemniony  gabinet,  w  którym  w  samotności  rozgryza  sprawę  min.  Miller,  wpatrując  się  w 

przypięte do tablicy zdjęcia trochę jak policyjny profiler,  który usiłuje rozgryźć sposób działania 

seryjnego mordercy.

5 Por. też http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/CE326E57AE873DB8C125778C00232154?OpenDocument 

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/CE326E57AE873DB8C125778C00232154?OpenDocument


Czemu pod fotografią tupolewa, a obok gen. A.  Błasika,  jest gen. W. Potasiński? Nie wiadomo.  

Może  to  przypadkowe  zestawienie.  Po  prawej  zaś  zdjęcie  chor.  P.  Krajewskiego.  Lektor: 

Wiadomość o śmierci prezydenta podczas podróży do Rosji wstrząsa całą Polską . Aktor grający 

Millera, odpina zdjęcia Błasika i Krajewskiego.     

Miller:  Przez myśl mi przeszły spotkania ze wszystkimi ludźmi, o których wiedziałem, że są na  

pokładzie, bo tak się składa, że większość pasażerów tego samolotu znałem osobiście. 

I znowu pokazany jest jakiś wieniec:



Lektor:  Naród  jest  pogrążony  w  rozpaczy.  Oprócz  szoku  i  smutku  pojawia  się  podejrzenie.  

Gebert: Od razu przyszło mi do głowy pytanie, czy to był atak. Choć, jak mnie pamięć nie 

myli, nic takiego, tj. żadne podejrzenie, co do ataku, na łamach Czerskiej Prawdy się nie pojawiało 

„od razu” 10 Kwietnia. Gebert: Relacje między Polską i Rosją nie były najlepsze, więc natychmiast  

pojawiły się teorie spiskowe. Tu zaś taki fragment artykułu w języku angielskim pt. Was Kaczński 

Assassinated?

Lektor:  Wielu  Polaków  jest  przekonanych,  że  świat  właśnie  był  świadkiem  zamachu  na  

prezydenta  Kaczyńskiego  zorganizowanego  przez  jego  politycznych  przeciwników.  Gebert: 

Mówiono wręcz, że nie tylko Rosjanie celowo doprowadzili do katastrofy, lecz także, że polski  

rząd  wiedział  o  planowanym  zamachu  i  współpracował  z  Rosjanami,  by  pozbyć  się  

niebezpiecznego  konkurenta  politycznego.  Lektor:  Zginęło  tak  wielu  najwyższych  rangą  

urzędników państwowych, że pojawiła się obawa o stabilność struktury państwowych.  Gebert: 

Bardzo się martwiłem, że możemy nie dać rady – zginęło 100 z 400 najważniejszych osób 

w państwie. Nie wiedziałem, czy zbudowane przez nas państwo, wytrzyma taki cios.  

I  narracja  wraca  na  pobojowisko.  Lektor:  Materiał  dowodowy zebrany na miejscu katastrofy  

sugeruje  wnioski,  które  dla  Polaków  mogą  być  trudne  do  zaakceptowania.  Dowódca  ekipy, 

wpatrując się w niebo: Po co w ogóle próbowali lądować w takiej mgle?  



Lektor:  Niektórzy  twierdzą,  że  polscy  piloci  nie  powinni  próbować  lądowania  w  takich  

warunkach. Te słowa wywołują w Polsce oburzenie. Gebert: Zwolennicy teorii spiskowej uważali,  

że  Rosjanie  usiłują  ukryć  swoje  błędy.  I  pokazany  jest  Miller  jak  pochyla  się  nad  makietą 

wschodniej ścieżki podejścia na XUBS. Lektor:  Polscy przywódcy muszą jak najszybciej ustalić  

przyczyny  tragedii.  Wysyłają  własną  ekipę  dochodzeniową,  która  będzie  pracować  u  boku  

Rosjan. Narracja NG stawia więc chronologię wydarzeń na głowie. Z filmu wynikałoby, że upłynął 

jakiś dłuższy czas, nim z Polski ruszyła na badania nadwiślańska ekipa. Co więcej, ma ona przybyć i  

zastać „nienaruszone” pobojowisko i zgodnie z Ruskami prowadzić dochodzenie. Gdyby i tego było 

mało, o pobycie ekipy na miejscu w Smoleńsku opowiada odtąd dr M. Lasek, który tam osobiście 

nie był ani przez chwilę. Nie ma ani E. Klicha, ani M. Grochowskiego, ani, jak już zaznaczałem, 

polskich wojskowych prokuratorów. Ale i to nie koniec osobliwości dokumentalnych. 

Lasek  (tu  przedstawiony  jako  członek  ekipy  dochodzeniowej):  To  było  duże,  znaczy,  duże  

wyzwanie...  To  był  pierwszy  tak  duży  zespół  badawczy,  który  pracował...,  yyy...,  w  któym  

pracowałem.

I  teraz  zagadka:  kto  jest  aktorsko  przedstawiony  na  pobojowisku  (jako  polski  reprezentant), 

witający się z ruskim szefem „ekipy dochodzeniowej”? Lasek, którego nie było w ogóle na XUBS „po  

katastrofie”? Miller na pewno nie, bo ten jest pokazany (przez innego aktora) w Warszawie przy 

makiecie ścieżki podejścia i tablicy ze zdjęciami. E. Klich, który nie występuje z kolei w filmie? M.  



Grochowski, który też w Lego >Smolensk< się nie pojawia? 

Szef ekipy polskiej do Rusków: Co już wiecie? Szef ruskiej ekipy wykonuje zachęcający gest ręką i 

prowadzi  Polaków  dalej  wśród  szczątków.  Miller:  Podeszliśmy  do  badania  zgodnie  z  

obowiązującymi u nas procedurami  [a wydawać by się mogło,  że istniały dość poważne spory 

prawne  wokół  procedur –  przyp.  F.Y.M.],  a  w  związku  z  czym  na  wstępie  przyjęliśmy,  że  

wszelkie przyczyny są możliwe [to też jakby trochę inaczej niż w opowieściach E. Klicha, o 

których  pisałem  w  Zagadnieniach  „smoleńskich”6 -  przyp.  F.Y.M.]...  I  stopniowo...  yyy...  

eliminowaliśmy to, co okazywało się, że nie wystąpiło.    

Lektor:  Rozpoczynają  się  mozolne  poszukiwania  jakichkolwiek  dowodów  na  to,  że  

samolot był celem zamachowców. 

Tak to jest powiedziane w oryginale – z czego wynikałoby, iż polska ekipa wcale nie założyła 

zrazu, iż doszło do CFIT (jak choćby opowiadał to E. Klich w książce Moja czarna skrzynka), 

tylko  wprost  przeciwnie,  od  razu  uznała,  że  mogło  dojść  do  zamachu 

terrorystycznego (z tego też względu pobojowisko pozostało nienaruszone) i zaczęła z biegłymi 

przetrząsać,  strzeżone  przez  uzbrojonych  w  długą  broń  sołdatów,  „miejsce  katastrofy”,  w 

poszukiwaniu śladów zamachu. 

Miller: Sprawdziliśmy również, czy nie ma żadnych śladów działania materiałów wybuchowych  

na szczątkach samolotu.  Lektor:  Dokładna analiza przeprowadzona przez ekspertów z Polski i  

6 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet 

http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet


Rosji, wykazuje, że na szczątkach nie ma śladów materiałów wybuchowych. Nic nie wskazuje na  

to, by samolot został zestrzelony. Śledczy z obu krajów są zgodni - katastrofę należy uznać za  

wypadek, a nie za zamach na tle politycznym. Miller: Natomiast bardzo szybko taką przyczynę  

wykluczyliśmy ze względu na brak jakichkolwiek podstaw, aby tę, ten czynnik brać pod uwagę.

I  teraz  robi  się  jeszcze  ciekawiej.  Lektor:  Śledczy  muszą  odnaleźć  czarne  skrzynki.  Widzimy 

pobojowisko, po którym łazi to ruski, to polski szef ekipy dochodzeniowej i ten ostatni pyta tego  

pierwszego: Przepraszam, znaleźliście rejestratory? Ruski dowódca odpowiada: Jeszcze nie, ale to  

nasz  priorytet.  Czy  zatem,  chcący  się  trzymać  oficjalnej  wersji  wydarzeń,  autorzy  Lego 

>Smolensk<, którzy przecież wycinek z moonfilmu wkleili do swojej produkcji, nie zauważyli na 

materiale polskiego montażysty, kadrów z jednym z rejestratorów? Nie przetłumaczył im nikt hasła, 

które wypowiedział pod nosem Wiśniewski:  Czarna skrzynka samolotu, który się rozwalił? Nie 

poinformowano ich, że czarne skrzynki okazano polskim przedstawicielom wieczorem 10 Kwietnia, 

gdy ci w końcu przybyli na XUBS? Innymi słowy, czy twórcy filmu NG nie wiedzieli, iż  żadnego 

szukania rejestratorów na pobojowisku nie było – i że już wieczorem tamtego tragicznego dnia 

podawano, iż odczytano zapisy rejestratorów7?

Szef polskiej ekipy:  Rozumiecie, że potrzebujemy wszystkich trzech [rejestratorów]? Szef ruskiej 

ekipy (kiwając głową): Oczywiście. Lektor: W kraju podejrzliwe komentarze nasilają się, dlatego  

polscy  śledczy  chcą jak  najszybciej  odczytać  zapisy  wszystkich  rejestratorów pokładowych –  

tupolew miał trzy: rejestratory rozmów i parametrów lotu były produkcji rosyjskiej.

Znowu pokazana jest kabina niby-PLF 101 i II pilot pyta: Postanowiliście?  

Lektor:  Dzięki nim śledczy dowiedzą się, co mówili piloci i jak zachowywał się samolot. Trzeci  

[rejestrator], produkcji polskiej, to tzw. rejestrator szybkiego dostępu. On również zawiera dane  

dotyczące parametrów lotu, lecz odczytać je może jedynie polski producent. Jeśli dane z urządzeń  

7 Wedle autorów Zbrodni smoleńskiej Ruscy odczytali zapisy jeszcze przed przyjazdem polskich ekspertów, por. s. 78-
79. Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf s. 20-21.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf


rosyjskich  i  polskiego  pasują  do  siebie,  śledczy  będą  mieć  pewność,  że  nikt  przy  nich  nie  

manipulował.

Ciekawe  rozumowanie.  Wystarczy  zgodność  danych  między  trzema  rejestratorami,  by  sprawa 

wiarygodności tychże danych była bezproblemowa. Czy także byłaby ta sprawa bezproblemowa, 

gdyby dane w tychże rejestratorach nie pochodziły z lotu „prezydenckiego tupolewa”? 

Lasek:  Było  to  istotne  z...  ponieważ...  yyy...  spodziewaliśmy  się  zarzutów  o...  to,  że  dane  w  

rejestratorze  odczytanym  przez  yyy...  specjalistów  z  MAK  [przecież  dane  z  CVR odczytywali 

Polacy – przyp. F.Y.M.] mogły być zmanipulowane.  

I dalej pojawiają się zagadki chronologiczne i dokumentacyjne układanki sporządzonej przez NG. 

Lektor: Poszukiwania czarnych skrzynek trwają...

Jak widać na fotografii, przenosimy się już do posiedzeń z udziałem kontrolerów. Nie wiadomo, 

rzecz jasna, czy chodzi o ruskie przesłuchania czy te łączone, z udziałem naszych przedstawicieli  

(które  tak  barwnie  opisywał  polski  „akredytowany”8).  Lektor:  Tymczasem śledczy przesłuchują  

kontrolera, który był na służbie tego ranka. Jeśli ten młody na zdjęciu to P. Plusnin, to chyba dla 

autorów Lego >Smolensk< kwestia zachowania podobieństw do realiów z 10-04 była mało istotna. 

Lektor:  Chcą  się  dowiedzieć,  dlaczego  piloci  próbowali  lądować  w  tak  gęstej  mgle –  a  nie 

dowiedzieć,  dlaczego nie  zakazywano lądowania i  nie zamknięto lotniska? Kontroler:  Nie mieli  

zamiaru lądować – robili tylko podejście próbne.  

8 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf s. 19-20 przyp. 43.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-11.pdf


Lektor:  [Śledczy] ustalają,  że załoga została ostrzeżona o złej  widzialności.  Kontroler:  Nie ma 

warunków do przyjęcia.  Lektor:  Jednak postanowiła  ocenić  sytuację  samodzielnie.  Kontroler: 

Polski 101 i od stu metrów bądź gotowy do odejścia na drugi krąg. Lektor: Plan zakładał zejście  

na 100 m i przelot nad lotniskiem. Kontroler (na przesłuchaniu): 100 m, tylko do takiej wysokości  

mogli zejść. Lasek: Lądowanie poniżej minimów zawsze niesie ze sobą zagrożenie... zderzenia się  

z przeszkodami terenowymi. Nie ma już pewności, że proce-, że ewentualna procedura odejścia  

na drugi krąg zakończy się yyy... bezpiecznie.           

Lektor: Śledczy są zdumieni. Coś tu się nie zgadza. [Przebitka na drzewa] Lecąc na wysokości 100 

m samolot z łatwością ominąłby drzewa. Postanawiają ustalić, w które drzewo uderzył najpierw  

tupolew. Znajdują je nieco ponad kilometr od pasa startowego.  Szef ruskiej ekipy:  Uderzyli w 

drzewo na 11 metrach. Lektor: Jak to było możliwe, skoro mieli lecieć na wysokości 100 m?  Szef 

polskiej ekipy: Potrzebujemy więcej informacji. Patrzą po sobie srodze zadumani.

Lektor: Z jakiejś przyczyny samolot prezydencki leciał w kierunku lotniska niebezpiecznie nisko.  

Czy zawiódł rosyjski samolot, czy polska załoga?  Tu dopiero pokazany jest kadr ze „znalezieniem 

czarnej skrzynki”. Lektor: Wkrótce śledczy są o krok bliżej od rozwiązania zagadki. Udaje im się  

odnaleźć dwa rejestratory  (na zdjęciach NG w ogóle nie wyglądają na uszkodzone9)  produkcji 

rosyjskiej.  Rejestratory  na  filmie  chowane  są  do  stalowej,  specjalnej  skrzyni  transportowej  – 

wszystko jest każdorazowo fotografowane, dokumentowane. Lektor: niestety, polski rejestrator 

wciąż  spoczywa  pod  szczątkami  maszyny.  Szef  polskiej  ekipy:  Jakieś  ślady  naszego  

9 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali 

http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali


rejestratora?  Szef ruskiej ekipy: Jeszcze nie. 

Lektor:  Rejestrator  parametrów  lotu  powinien  zawierać  odpowiedź  na  pytanie,  co  zgubiło  

prezydencki samolot. Natychmiast trafia do laboratorium MAK w Moskwie. Śledczy odczytują  

dane. Szukają śladów awarii mechanicznej na pokładzie, ale nic nie znajdują.  Szef ruskiej ekipy 

(do szefa polskiej grupy) z kwaśną miną: Zdaje się, że wszystko działało. Lektor: Dopóki samolot 

nie uderzył w drzewo nie było żadnej awarii. Szef ruskiej ekipy: Wyślemy wam kopie danych.

Lektor: Wygląda na to, że wstępne przypuszczenia były słuszne. Winę mogą ponosić polscy piloci.  

Polscy śledczy muszą mieć pewność, że nikt nie manipulował przy danych z rosyjskich urządzeń.  

Uzyskają  ją,  gdy  odnajdą  polski  rejestrator.  Niestety,  dotychczasowe  poszukiwania  były  

bezowocne  [tu zaś migawka z 10-04 z miejsca,  gdzie gromadzili  się dziennikarze zatrzymywani 

przez kordon mundurowych – przyp. F.Y.M.].          

Miller:  Dopiero  nałożenie  tych  wszystkich  parametrów  dało  możliwość  odpowiedzenia  na  

pytanie, czy załoga zachowywała się zgodnie z procedurami, czy samolot do końca był sprawny.  

Lektor: tymczasem ekipy z obu krajów koncentrują się na rejestratorze rozmów...

W. Jedynak (członek polskiej ekipy dochodzeniowej): Jest to bardzo ważny element, który zawsze  

pomaga  osobom,  które  badają  wypadek  lotniczy,  aby  poznać  ostatnie  chwile...  yyy...  no,  

aktywności załogi w samolocie.    

Szef  ruskiej  ekipy:  Gotowi? Szef  polskiej  kiwa  głową.  Ten  pierwszy  oznajmia:  Zaczynamy.  I 

emitowane są jakby materiały  z  zapisów CVR, choć  akurat  od tego fragmentu,  który miał  niby 

dotyczyć korespondencji załoga-”wieża na XUBS”:

Polski 101, dzień dobry...  [w „stenogramach” było  Korsaż-start, polski 101, dzień dobry – przyp. 

F.Y.M.]

Lektor: Natychmiast zauważają coś dziwnego...



I pilot: Polski adin nul adin, dobroje utro...

Szef  polskiej  ekipy:  Jak  głos  kapitana.  Lektor:  To  kapitan  rozmawia  z  kontrolą  lotów  –  w 

dodatku  po  rosyjsku.  Szef  polskiej  ekipy:  Dlaczego  kapitan  rozmawia  przez  radio?  Lektor: 

Procedura nakazuje nawigatorowi utrzymywać łączność radiową. Kapitan powinien 

skupić  się  na  sterowaniu  samolotem.  Znów  pokazana  jest  załoga  i  I  pilot  mówiący  po  rusku. 

Lektor: Śledczy podejrzewają, że kapitan zdecydował się rozmawiać z kontrolą lotów, ponieważ  

tylko on mówił po rosyjsku. 

Tymczasem  upublicznione  „stenogramy”  zapisów  CVR  (bez  względu  na  to,  w  której  wersji)  

pokazywały, że zanim doszło do porozumiewania się z XUBS, były dialogi z mińskimi (trzema wg 

CVR-3) kontrolerami i  krótka wymiana zdań z moskiewską kontrolą obszaru. I prowadził je po 

angielsku nawigator właśnie. Z filmu NG wynikałoby, że dowódca PLF 101 cały czas przejmował 

obowiązki za nawigatora.     

Lasek:  Dla dowódcy, który, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, pełni funkcję pilota i lecącego, i  

dowódcy załogi, i... yyy... pilota, który prowadzi korespondencję – te obciążenie było zbyt, zbyt  

duże.  Lektor:  Po kilku  chwilach  nagranie  ujawnia jeszcze  bardziej  zaskakujący  fakt...  [Panie  

dyrektorze, wyszła mgła...]  Szef ruskiej ekipy do polskiego: Z kim on rozmawia?

NG rekonstruuje nie tylko wycinkowo „zapis CVR” (koncentrując się na „końcóweczce”), ale też nie 

uwzględnia,  jak  wspomniałem,  korespondencji  PLF 101 –  PLF 031 ani  „niezrozumiałych  fraz”, 

które zrazu stanowiły sporą część „pierwszego stenogramu” (co wcale nie przeszkadzało autorom 

„raportu  MAK”). Wypowiedź  (przypisywana  Protasiukowi)  Panie  dyrektorze,  wyszła  mgła... 

pojawia się (wedle oficjalnych danych) już po pierwszej rozmowie załogi tupolewa z załogą 

jaka-40, a usytuowana jest czasowo o godz. 8.26.  

I pilot:  Panie dyrektorze, wyszła mgła – w tej chwili i w tych warunkach, które są obecnie, nie  

damy rady usiąść. Spróbujemy podejść – zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego  

nie będzie. Aktor grający M. Kazanę: No to mamy problem. Szef polskiej ekipy do ruskiego: Brzmi 



jak Kazana – dyrektor protokołu. Szef ruskiej ekipy: A co on tam robi?  Lektor: Piloci nie byli w 

kokpicie sami. Jedynak: Tutaj słyszeliśmy głosy ludzi, którzy z całą pewnością nie byli członkami  

załogi i świadczyło to o tym, że kabina pilotów była dostępna dla osób z zewnątrz załogi. Nie ma 

jednak  dalszego  ciągu  rozmowy  Protasiuk-Kazana,  dotyczącej  możliwości 

przeczekiwania  mgły  w  powietrzu  oraz  wyboru  zapasowego  lotniska.  Dalsza 

rekonstrukcja dokonana przez autorów Lego >Smolensk< też przebiega na skróty.

Kontroler:  Od  stu  metrów  bądź  gotowy  do  odejścia  na  drugi  krąg.  [W  „stenogramach”  ta 

wypowiedź miała paść o 8.35 ,  a więc blisko 10 minut po rozmowie Protasiuk-Kazana – przyp. 

F.Y.M.]      

I pilot: Przyjąłem. [W „stenogramach”: Tak jest] 

Lektor:  Zasady bezpieczeństwa wykluczają obecność gości w kokpicie podczas kluczowych faz  

lotu.  Jedynak: Było to dla nas yyy... zaskakujące o tyle, że potwierdziło, iż kokpit nie był sterylny.  

Jest  taka  zasada,  która  mówi  o  tym,  że  poniżej  pewnej  wysokości  oni  powinni  być  jakby  

izolowani od reszty samolotu, aby mogli się skoncentrować na swoim zadaniu. Lektor: Wygląda 

na to,  że  obecność  na pokładzie  tak  wielu  ważnych osób  miała wpływ na podjęcie  decyzji  o  

lądowaniu.

I  tu  już  autorów  NG  ponosi  fantazja  –  pokazany  jest  Kazana  mówiący  do  prezydenta:  Mam 

wiadomości z kabiny pilotów...

Lasek:  Wpisaliśmy to jako  presję pośrednią,  czyli  presję  wynikającą z zadania, z misji,  którą  

yyy..., którą załoga wykonywała. Lektor: Niektórzy śledczy sądzą, że gen. Błasik również złożył  

wizytę  w  kokpicie  [choć  zagadnienie  „rozpoznania  głosu”  Błasika  (vide  CVR-1),  a  następnie 

„nierozpoznania” (CVR-2) w filmie NG się nie pojawia – przyp. F.Y.M.]. Tajemnica katastrofy lotu  

101 wciąż pozostaje nierozwiązana, lecz jedno jest jasne... 

Gebert:  W  katastrofie,  czy  to  lotniczej,  czy  katastrofie  w  stosunkach  politycznych  lub  

międzyludzkich, rzadko mamy do czynienia z tylko jednym czynnikiem.  Lektor:  Przyczyną tej  

tragedii również nie był jedynie błąd pilota.       



Migawki z krakowskiego pogrzebu Pary Prezydenckiej. Lektor: Polska opłakuje śmierć Prezydenta,  

lecz podejrzenia i wątpliwości, co do przyczyny katastrofy, nie ustąpiły. Teorie spiskowe zyskują  

coraz  więcej  zwolenników.  Powraca  żurnalista  Jakimow:  Polskie  media  nie  uwierzyły  w  

informacje uzyskane od rosyjskich ekspertów. Zdawało się,  że w grę wchodzi jakaś nieczysta  

zagrywka.  I  znowu pokazane jest  pobojowisko, tak jakby nie zostało ono w ciągu paru dni po 

„katastrofie”, uprzątnięte i zaorane ciężkim sprzętem10. Zrównane, wyczyszczone.

Lektor:  W końcu śledczy  odnajdują  coś,  co  może  położyć  kres  większości  spekulacji  –  polski  

rejestrator parametrów lotu. Polscy eksperci mogą w końcu porównać zapisy obu rejestratorów.  

Szukają rozbieżności – jakichkolwiek śladów wskazujących na fałszerstwo.     

          

W  tym  więc  momencie  film  NG  zamienia  się  w  tragifarsę.  Z  jednej  strony  pokazana  jest 

profesjonalna,  zgodna,  bezkonfliktowa  i  spokojna  kooperacja  ruskiej  i  polskiej  ekipy 

dochodzeniowej, z drugiej Polacy czekają na polski rejestrator, by móc znaleźć jakiekolwiek ślady 

wskazujące na fałszerstwo. Lektor: Szczegółowa analiza pozwala wydać im oficjalny komunikat.  

Szef polskiej ekipy: Niczego nie brakuje. Dane z obu rejestratorów są identyczne. 

10 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/18-kwietnia-2010.html   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/18-kwietnia-2010.html


       (ciekawostka podana przez autorów Zbrodni smoleńskiej dot. rejestratorów ATM w statkach powietrznych 36 splt)

Lasek:  Było to dla nas bardzo ważne  - ponieważ eliminowało jakiekolwiek wątpliwości, co do  

możliwości zmanipulowania zapisów.  Lektor:  Potwierdziwszy zgodność danych, śledczy znowu  

skupiają się na analizie zapisów rozmów. 

Fikcyjna  narracja  NG  rozkręca  się  już  na  całego.  Konstruktorzy  Lego  >Smolensk<  chcą  nam 

powiedzieć, że najpierw pieczołowicie zbadano „miejsce katastrofy”, potem konfrontowano dane 

pochodzące  z  różnych  rejestratorów,  konfrontowano  w  poszukiwaniu  możliwych  fałszerstw,  z 

czasem zaś jakiekolwiek kontrowersje (których i  tak było niewiele)  znikały,  a nie mnożyły się  i  

nawarstwiały – nie pojawiły się nawet problemy z odczytywaniem „zapisów CVR” i wypowiedziami, 

które  w  jednych  „stenogramach”  były,  a  w  innych  już  nie.  Nic  zatem  dziwnego,  iż  sprawa 

uniemożliwiania  udziału  w  oblocie,  ukrywania  dokumentacji,  nieprzekazywania  materiałów 

dowodowych etc.,  która potem znalazła wyraz w postaci (wydanych na miesiąc przed „raportem 

MAK”, bo w grudniu 2010) polskich Uwag, też się nie pojawia w paradokumencie NG.  Nie musimy 

się  tym  jednak  przejmować,  bo  oto  (w  narracji  NG,  zaznaczam)  pojawia  się  fraza  kontrolera: 

Włączcie reflektory. I pilot: Włączone. Następnie słyszymy komunikaty: Terrain, terrain oraz Pull  

up!  Lektor:  Piloci słyszą alarm informujący, że samolot leci niebezpiecznie nisko, lecz, o dziwo,  

nie  reagują.  I  pilot:  Nic  nie  widać  (kręci  głową,  patrząc  przez  okna  kokpitu).  Kanadyjski 

montażysta tak pędzi teraz z lepieniem szczegółów historii, że lektor nie nadąża z wyjaśnianiem i  

skróty narracyjne zwyczajnie przemilcza. A byłoby co wyjaśniać, skoro właśnie fraza Nic nie widać 

– niedosłyszana  jeszcze  podczas  odkrywkowych prac  nad  „pierwszymi stenogramami”  (CVR-1), 



pojawia  się  dopiero  w  „drugich  stenogramach”  (tych  na  potrzeby  „komisji  Millera”),  ale  jako 

wypowiedź Błasika, nie Protasiuka przecież. Natomiast w CVR-3 (sporządzonych przez krakowski 

IES dla NPW) wypowiedzi Nic nie widać znowu nie ma11. 

Co więcej, pierwszy komunikat Terrain ahead pojawia się (wg oficjalnych danych; CVR-1, CVR-2) o 

godz. 8.40.o6 (w CVR-3 o 8.40.0912), tj. kilka sekund po wypowiedzeniu przez nawigatora:  400 

metrów,  a  kilkanaście  sekund  po  sygnale  dźwiękowym  dalszej  radiolatarni.  Wedle  wyliczeń 

„komisji  płk.  Latkowskiego”13 (w  momencie  pojawienia  się  pierwszego  komunikatu  TAWS-a): 

Samolot  znajduje  się  na  wysokości  około  326  metrów  nad  progiem  pasa  (powinien  być  na  

wyskości 264 metrów) i 5276 metrów od jego początku. Od ziemi dzieli go 341 metrów. W narracji 

NG zaś sytuacja przedstawiona jest tak, jakby PLF 101 już zbliżał się do drzew. 

Polecenie Włączcie reflektory (świadczące o tym, że kontroler nie widzi zbliżającego się samolotu) 

pojawia się (wg oficjalnych danych) o 8.40.31, kilka sekund po komunikacie nawigatora: 250 i po 

tym jak W. Ryżenko ma powiedzieć: 3, na kursie i ścieżce. Odmiennie więc znowu aniżeli w narracji 

NG, w której wymiana zdań dotycząca reflektorów odbywa się przed pojawieniem się pierwszego 

komunikatu TAWS-a. 

Szef polskiej ekipy: Dlaczego nie zwracają uwagi na wysokość? Szef ruskiej ekipy kiwa w zadumie 

głową:  Fakt,  powinni. Jedynak:  Działanie  pilotów,  załogi,  powinno  być  natychmiastowe,  bez  

yyy... minimalnej choćby zwłoki. Dla nas yyy... podczas gdy wysłuchaliśmy pierwszy raz zapisu,  

11 Z kolei autorzy Zbrodni smoleńskiej w swojej wersji CVR przypisują wypowiedź Nic nie widać II pilotowi (s. 461).
12 http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/IES-odczyt1.pdf  , s. 87. 
13 Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy, s. 483.

http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/IES-odczyt1.pdf


gdzie słyszeliśmy tak wyraźne ostrzeżenia systemu yyy... było oczywiście dużym zaskoczeniem  

to, że załoga nie zareagowała w sposób właściwy.

Kontroler: Turn on your landing lights.   

Lektor:  Śledczy  nie  mogą zrozumieć  zachowania  załogi.  Porównują  zakładaną  ścieżkę  lotu  z  

wysokością podawaną przez nawigatora.

Nawigator: 100 metrów.    

Szef ruskiej ekipy kreśli sobie x-y kredą na tablicy.

Nawigator: 90 metrów.

Nawigator: 40.

Nawigator (coraz bardziej nerwowym głosem): 30... 20!...

Szef ruskiej ekipy: Zatrzymaj. 

Lektor:  Tuż po tym, gdy nawigator mówi „20 metrów”, słychać odgłos uderzenia w pierwsze  

drzewo. 

Ten odgłos słychać oczywiście według wczesnych „stenogramów”, bo w CVR-3 już niekoniecznie:



Lego >Smolensk<  jednak powstawało, gdy jeszcze CVR-3 nie były opublikowane, pomysłodawcy 

kanadyjskiej układanki mogli więc nie mieć wglądu w te akurat „stenogramy”. Szef ruskiej ekipy 

wpatrując się z uwagą w polskiego, pyta: 20 metrów? Polski szef: Uderzyli w drzewo na 11 m, nie  

na 20.  Lektor:  Coś tu nie pasuje. Nawigator mówi: „20 metrów”, a samolot leci 11 metrów nad  

ziemią. Szef ruskiej ekipy: Nie wiedzieli, na jakiej wysokości lecą. 

Lektor:  Po analizie  zapisu rodzą się  dwa ważne pytania:  dlaczego  piloci  zignorowali  sygnał  

alarmowy  i  dlaczego  samolot  leciał  niżej  niż  myśleli.  Śledczy  raz  jeszcze  przeglądają  zapisy  



rejestratora parametrów lotu,  szukając śladów awarii  wysokościomierza, która tłumaczyłaby  

katastrofę.  Szef polskiej ekipy, wskazując na ekran monitora, na którym prezentowane mają być 

dane z FDR (nawiasem mówiąc, z czasem ruskim wgranym w urządzeniu (10.38, 10.39, 10.40), a 

nie  UTC):  Co tu  się  wydarzyło? Lektor:  Nie  znajdują  śladów  awarii,  lecz  dostrzegają  nagły  

wzrost  wskazań  wysokościomierza.  Wysokościomierz  barometryczny  pokazuje  wysokość  

samolotu, mierząc ciśnienie atmosferyczne, które rośnie, gdy samolot obniża lot. Podchodząc do  

lotniska,  piloci  czasem  nastawiają  wysokościomierz  tak,  by  wskazywał  on  wysokość  nad  

lotniskiem.  Jednak  ta  załoga  zrobiła  coś  innego.  Ruski  szef  ekipy:  Ktoś  zmienił  nastawienie  

wysokościomierza.            

Jedynak: Jeden z członków załogi przestawił wysokościomierz yyy... dowódcy na ciśnienie, które  

zmieniło wysokość odniesienia... 

Odebrał informację, że samolot jest yyy... znajduje się nieco wyżej niż był faktycznie.

Innymi słowy załoga sama siebie wprowadziła w ten sposób w błąd, pochodząc do lądowania w 

gęstej mgle, w której „nic nie było widać”. To tak jakby kierowca prowadząc auto nocą wyłączył 

reflektory,  żeby lepiej mu się jechało.  Co ciekawsze,  wysokością samolotu nie przejmuje się ani 

załoga, ani też kontrolerzy lotów.    

Lektor: Wartości liczbowe pokazują, że instrument został przestawiony na wartość standardową  

ciśnienia,  dlatego  wysokościomierz  pokazywał,  że  samolot  jest  znacznie  wyżej  niż  był  w  



rzeczywistości.  Szef polskiej ekipy:  Po co miałby to robić?  Lektor:  Polscy śledczy zwracają się z  

pytaniem  do  kolegów  załogi  prezydenckiego  tupolewa  z  tej  samej  jednostki  wojskowej.  Szef 

polskiej  ekipy  (przesłuchując  jakiegoś  pilota):  O  co,  pana  zdaniem,  im  chodziło?  Lektor: 

Odkrywają,  że  piloci  wojskowi  czasem  używają  wysokościomierza  barometrycznego,  by  

rozwiązać  pewien  irytujący  problem  (śledczy  pisze  sobie  w  zeszycie:  Nuisance  alarm,  czyli 

fałszywy  alarm).  Lektor:  Wysokościomierz  jest  połączony  z  systemem  TAWS,  który  ostrzega  

pilota,  jeśli  maszyna  znajdzie  się  zbyt  blisko  ziemi.  System  jest  programowany  danymi  o  

położeniu  większości  dużych  portów  lotniczych  i  nie  włącza  się,  gdy  załoga  podchodzi  do  

lądowania.  Tak  działa  system,  gdy  lotnisko  jest  w  jego  bazie  danych.  Wiele  lotnisk,  w  tym  

smoleńskie, nie zostało tam umieszczonych.

Lasek:  W przypadku Smoleńska to było lotnisko wojskowe. Takiego lotniska w systemie TAWS  

nie  było.  Lektor:  Alarm włącza  się  na  lotniskach  wojskowych  tak  często,  że  niektórzy  piloci  

wykształcili niebezpieczny nawyk ignorowania go.              

I pilot: Nic nie widać. 

Lasek: Yyy... Przeanalizowaliśmy wiele lotów. Okazało się, że ignorowanie, przyzwyczajenie się  

załogi do ignorowania tego typu komunikatów... Lektor: A to jeszcze nie wszystko.  Szef polskiej 

ekipy rozmawiający  z  pilotem:  Chce mi pan powiedzieć,  że  celowo nastawialiście  złą wartość  

ciśnienia  w  wysokościomierzu?  Lektor:  Piloci  odkryli  też  metody  uciszania  dokuczliwego  

urządzenia. Jedna z nich polega na zmianie nastawienia wysokościomierza. Wówczas system  

przyjmuje, że samolot leci wyżej. 

Ponownie pokazana jest „wieża”, choć oczywiście nie w taki sposób, jak ta odnaleziona kiedyś przez 

reporterów  Superwizjera  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-

wieza.html).  Kontroler:  Włączcie  reflektory.  I  pilot:  Włączone.  Lektor:  To  rozwiązanie  

tymczasowe.  Załoga  prezydenckiego  odrzutowca  kontynuuje  zniżanie,  więc  po  20  sekundach  

alarm znów  się  włącza.  [Wedle  oficjalnych  danych  TAWS słychać  już  w momencie  mówienia 

komenty Reflektory włączcie – przyp. F.Y.M.]. Badacze filmowani są nareszcie nad makietą terenu 

i  wschodniej  ścieżki  podejścia,  dzięki  którym  to  pomocom  naukowym,  mozolnie  rekonstruują 

„lotnicze zdarzenie”. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html


Szef polskiej ekipy do pracownika technicznego:  Odtwórz.  Lektor:  Trudno uwierzyć, że elitarna  

załoga, wioząca tak wysoko postawione osobistości, mogła złamać obowiązujące procedury.  

Nawigator: 100 metrów. Lektor: A nawet jeśli – nie wyjaśnia to, dlaczego nawigator podawał złą  

wysokość podczas zniżania? Nawigator: 90 metrów. Szef polskiej ekipy: Zatrzymaj... Korzystał z  

radiowysokościomierza.  Lektor:  Większość  dużych  odrzutowców  ma  dwa  rodzaje  

wysokościomierzy.  Nawigator:  40. Lektor:  Ponieważ  wysokościomierz  barometryczny  został  

przestawiony, nawigator mógł korzystać wyłącznie z radiowego. Nawigator: 20!   

Lektor:  Wykorzystuje on fale radiowe, by ustalić odległość samolotu od ziemi.  Niestety,  teren  



wokół lotniska w Smoleńsku nie jest równy ani płaski. W ten sposób z autorami NG docieramy do 

jaru, który „wyjaśnia wszystko”.    

Lektor:  Lądujące  samoloty  muszą  przelecieć  nad  głębokim  parowem.  Szef  polskiej  ekipy, 

wskazując palcem na makietę: Zobacz, co tu się dzieje.

Lektor: Gdy radiowysokościomierz pokazuje wartość „100”, samolot nie znajduje się 100 m nad  

lotniskiem, lecz 100 m nad dnem parowu.

W gęstej  mgle  piloci  nie  mogli  dostrzec  ziemi.  Gdy  przelecieli  nad parowem,  znajdowali  się  

zaledwie kilka metrów nad czubkami drzew. [Czy w takim razie nie powinni byli „wjechać w las”? - 

przyp. F.Y.M.] Przyrząd podawał im wartości, które wprowadziły ich w błąd.     

Lasek:  Natomiast  używanie  radiowysokościomierza  na  wczesnym  etapie  podejścia  jest  

ewidentnym błędem... Lektor: ...który zgubił wszystkich obecnych na pokładzie.



Ekipy dochodzeniowe ustaliły, dlaczego samolot rozbił się wśród drzew. Pozostaje odpowiedzieć  

na jeszcze jedno pytanie.  Szef polskiej ekipy:  Dlaczego w ogóle próbował podejścia przy takiej  

mgle? 

W  Lego >Smolensk<  nie  pojawia  się  zatem w ogóle  ta  fundamentalna  kwestia,  która  przecież 

została  postawiona  w  polskich  Uwagach  (na  pół  roku  przed  „raportem  Millera”),  a  dotycząca 

samego XUBS (por. skan poniżej):



Oglądamy  dalej  kanadyjski  paradokument.  Kontroler:  Temperatura  +2,  ciśnienie  745,  nie  ma 

warunków do przyjęcia.  Lektor:  Piloci zostali ostrzeżeni, że pogoda nie pozwala na lądowanie.  

Mimo to rozpoczęli podejście. Lasek: Należało po uzyskaniu informacji o mgle i widzialności na...  

od razu podjąć decyzję o locie na lotnisko zapasowe. 

Lektor:  Być może wyjaśnienie tej decyzji uda się znaleźć w kartotece osobowej kpt. Protasiuka.  

Okazało  się,  że  nie  był  to  pierwszy  raz,  gdy  pilotował  samolot  z  prezydentem  na  

pokładzie.  Lasek:  W Polsce zna...li...  znali  sytuację  z...  yyy...  sprzed kilku lat,  kiedy kapitan  

pełnił rolę drugiego pilota w locie do Azerbejdżanu. Tym samym cofamy się w czasie do „Gruzji”. 

Lektor: W sierpniu 2008 r. prezydent chciał udać się do strefy  działań wojennych. Protasiuk był  

wówczas drugim pilotem. II pilot (podczas lotu): Poinformuję kontrolę lotów o twojej decyzji. Nie  

będziemy lądować w Tbilisi. Lektor: Kapitan odmówił lądowania na niebezpiecznym lotnisku.

[Jaką  kontrolę  lotów mają  autorzy  Lego  >Smolensk<  na  myśli,  skoro  samolot  z  polskim 

Prezydentem nie leciał do Tbilisi, a cała konfliktowa sprawa zaczęła się podczas międzylądowania 

na Krymie? Ukraińską kontrolę lotów, bo chyba nie gruzińską? - przyp. F.Y.M.]

Lasek:  Jego  dowódca  miał  wydane  polecenie,  żeby  lądować,  lądować  w  Gruzji i  nie,  nie  

zastosował się do, do tego polecenia.  Lektor:  Dowódca tej załogi zapłacił wysoką cenę za swoją  

ostrożność. 

Gebert:  To miało znaczący wpływ na jego dalszą karierę – nigdy więcej nie usiadł za sterami  

prezydenckiego samolotu. 



(fragment  książki  Zbrodnia  smoleńska.  Anatomia  zamachu –  tu  kwestia  przekłamań  w związku  historią  gruzińską 

poruszana jest na kilku stronach)

Gebert:  Nie  było  bezpośredniej  presji  ze  strony  prezydenta,  ale  wszyscy  wiemy,  a  zwłaszcza  

piloci, co się stało, gdy odmówił lądowania w Tbilisi.

I teraz nie wiadomo, kto i  z  jakiego powodu wciska odbiorcom cały ten kit.  Autorzy (tak jak i  

Gebert)  nie  wracają  do  kwestii  odmowy  przelotu (dyskusje,  kłótnie,  spory  etc.  trwały,  gdy 

dowodzony przez Pietruczuka samolot był na jednym z lotnisk (Symferopol), a nie w trasie – nie 

była to odmowa  lądowania) – ani do jeszcze bardziej istotnej w tym kontekście „podatności na 

naciski”,  sprawy  odmowy  zastąpienia  Pietruczuka  na  miejscu  I  pilota,  przez  Protasiuka. 

Szczegółowo  sprawę  opisywała  kiedyś  „komisja  płk.  Latkowskiego”  (Ostatni  lot  (II),  rozdział 

Sprawa  pilota  Pietruczuka),  tu  tylko  zacytuję  krótki  fragment:   Nie  skończyło  się  jednak  na 

naciskach  na  samego  Pietruczuka.  Po  interwencji  prezydenta  doszło  do  próby  zmiany  na  

stanowisku dowódcy samolotu! Zaproponowano Arkadiuszowi Protasiukowi przesiadkę na lewy  

fotel, przejęcie sterów i lot do Gruzji – mimo że miał wówczas uprawnienia do latania tym typem  

samolotu wyłącznie jako drugi pilot (s. 51)14.  

Wrcacamy do narracji NG. Szef polskiej ekipy: Zapewne nie chciał stracić pracy.

Tak  w oryginale.  Protasiuk  nie  chciał  stracić  pracy,  dlatego  lądował  w  gęstej  mgle  i  z  błędnie 

14 Autorzy  Zbrodni smoleńskiej  piszą natomiast, że Protasiuk miał już wtedy uprawnienia I pilota i mimo to odmówił 
stanowczo zastąpienia Pietruczuka na stanowisku dowódcy statku powietrznego (por. s. 82).



ustawionym wysokościomierzem, z blisko stu osobami na pokładzie. Czy Pietruczuk stracił pracę w 

36 splt po „odmowie lądowania w Tbilisi”? 

I pilot:  Panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili i w tych warunkach, które są obecnie, nie  

damy rady usiąść.  Lektor:  Nikt nie chce rozczarować prezydenta. Choć Protasiuk wiedział, że  

lądowanie będzie ryzykowne, być może chciał pokazać pasażerom, że robi, co może. Lasek: Żeby 

było yyy... wszystko jasne, ta osoba nie wydaje żadnych poleceń  [jaka osoba? - przyp. F.Y.M.],  

natomiast jej sama obecność zaburza decyzje, ciąg komunikacji między członkami załogi. 

Kontroler: Polski 101, na Korsażu mgła, widzialność 400 m.         

I pilot: Zrozumiałem.      

Lektor:  Konieczność porozumiewania się  z  kontrolą  lotów po rosyjsku dodatkowo zwiększyła  

poziom stresów. Presja mogła spowodować, że kapitan popełnił błąd.

I pilot: W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie.                           

Lektor:  Zamierzał  uruchomić  funkcję  automatycznego  odejścia  na  drugi  krąg,  gdyby  nie  

spodobało  mu się  to,  co  zobaczy.  Wciśnięcie  odpowiedniego przycisku  powinno spowodować  

wzrost mocy silników i umożliwić zwiększenie wysokości, ale  w przypadku tego lotniska to nie  

mogło zadziałać.     

Lasek:  Podstawowy błąd, podstawowe zało-,  błędne założenie,  że przy tego rodzaju podejściu  

możliwe jest odejście w trybie automatycznym. Lektor: Aby funkcja automatycznego odejścia na 

drugi  krąg  zadziałała,  autopilot  musi  odbierać  sygnał  z  nadajnika  kierunku  systemu  ILS  

umieszczonego na końcu pasa. Niestety, lotnisko w Smoleńsku, nie zostało weń wyposażone.      



TAWS: Terrain, terrain. Pull up!

Nawigator: Sto metrów. 

I pilot: Odchodzimy na drugie.

Lektor:  Protasiuk czekał 5 sekund, zanim zorientował się, że popełnił błąd, że samolot sam nie  

odejdzie na drugi krąg.  

Nawigator: 90 metrów.

Lektor: Niestety, było już za późno [kamera pokazuje, jak I pilot zwiększa moc silników – słychać w 

tle narastający dźwięk, który – jak pamiętamy z prezentacji „zapisów CVR” akurat nie zarejestrował 

się „w końcóweczce”, na co zwracali uwagę choćby autorzy  Zbrodni smoleńskiej (skan poniżej) - 

przyp. F.Y.M.].

Lektor: Kwestia niewłaściwego wykonania podejścia przez polskich pilotów nie podlega dyskusji,  

lecz polska ekipa dochodzeniowa uważa, że nie tylko oni zawinili.   

Kontroler: Podchodzicie do dalszej na kursie, ścieżce.

Lektor:  Kontrolerzy lotów byli odpowiedzialni za bezpieczne sprowadzenie samolotu na ziemię.  

Wiedzieli,  że  widzialność  była  bardzo  zła.  Dlaczego  zgodzili  się  na  zaproponowane  przez  

Protasiuka próbne zejście?  

Kontroler: Polski 101, na Korsażu mgła, widzialność 400 m...

Lektor: Polscy śledczy muszą dokładniej zbadać sprawę współodpowiedzialności rosyjskiej wieży  

kontrolnej za katastrofę.   

Miller:  Natomiast  niewątpliwie  mmm...  rola kontrolera lotów jest bardzo istotna, bo  

stan zachmurzenia czy zamglenia jest tak trudny, że ziemi nie widzi.          



[Kontroler nie widzi ziemi? - przyp. F.Y.M.]

I pilot: Proszę temperaturę i ciśnienie.

Kontroler: Temperatura +2, ciśnienie 745, nie ma warunków do przyjęcia.

Lektor:  Śledczy są zaskoczeni pewnym faktem. Załoga bazy spodziewała się tego dnia bardzo  

ważnego lotu...

Kontroler: Jesteś na 500 m?

Lektor: ...lecz kontrolerzy sprawiali wrażenie nieprzygotowanych na jego przyjęcie... 



Lektor:  Przesłuchania  rosyjskich  kontrolerów  pozwalają  ustalić,  czy  mieli  oni  trudności  ze  

śledzeniem samolotu podczas zniżania.  

Kontroler (na przesłuchaniu): Poprosiliśmy, by podał wysokość.  

Lasek: Lotnisko w Smoleńsku było lotniskiem bardzo słabo oprzyrządowanym.

Kontroler:  Jesteś na 500 m?  I pilot:  Jesteśmy na 500 m.  Lektor:  Kontrolerzy musieli  uzyskać  

informację o wysokości lotu od kapitana. Polscy śledczy przypuszczają,  że sprzęt  używany w  

Smoleńsku nie pozwalał na dokładne określenie pozycji samolotu... 

Kontroler nie  mógł mieć pewności,  że  samolot  utrzymuje właściwy tor lotu.  Kontroler:  4,  na 

kursie, ścieżce. 

Miller:  Obsługa lotniska potwierdzała, że załoga jest na tzw. ścieżce. W momencie, kiedy zszedł  

poniżej ścieżki, niebezpieczeństwo katastrofy wzrosło gwałtownie. Lektor: Kontroler potwierdził,  

że samolot jest na właściwej ścieżce podejścia, podczas gdy faktycznie leciał niebezpiecznie nisko.  

Lasek: Nie mamy żadnych wątpliwości, że lotnisko było przygotowane niewłaściwie.

Migawka z poklepywaniem gasnącego monitora przez kontrolera. Ani przez chwilę jednak nie jest 



pokazane  szaleństwo,  jakie  panowało  wtedy  w  wieży  szympansów  (prezentowane  podczas 

konferencji „komisji Millera” niedługo po konferencji „MAK” ze stycznia 2011), jak też nie wspomia 

się o pracy  większej ilości kontrolerów  (korespondujących z załogą PLF 101),  nie zaś  jednego, w 

tym o pracy drugiej, zachodniej wieży na XUBS – ani o moskiewskiej „Logice”. 

Lektor: Gęstniejąca mgła spotęgowała napięcie i zamieszanie panujące w wieży kontroli lotów.

Kontroler: Według mnie na razie nie trzeba go sprowadzać. Na razie nie ma sensu.  

Lektor:  Zanim prezydencki samolot zbliżył się do lotniska, kontrolerzy wiedzieli,  że lądowanie  

będzie praktycznie niemożliwe, jednak nie mieli upoważnienia, by zawrócić ten samolot.

Kontroler: Musimy znaleźć Polakom coś innego. U nas pogoda jest do niczego.

Szef polskiej ekipy dochodzeniowej: Nie chcieli, by u nich samolot lądował.

Lasek:  Próbowali uzyskać wsparcie swoich dowódców, swoich przełożonych, żeby ten samolot  

został przekierowany na lotnisko zapasowe, zanim oni będą go sprowadzać [do] podejścia do  

lądowania.

Stepczenkow:  Decyzja,  czy prezydent Polski  powinien lecieć do Rosji  i  powinien lądować,  nie  

została podjęta w Smoleńsku. Nie podjął jej ani miejscowy szef operacji lotniczych, ani żaden z  

kontrolerów.  Natomiast  fakty  są  takie,  że  warunki  pogodowe  nie  pozwalały  na  lądowanie  

żadnego samolotu – zwłaszcza pełnego VIP-ów.      

Lektor: Kontroler oczekiwał, że kapitan Protasiuk podejmie decyzję, by nie lądować.

Kontroler: Nie ma warunków do przyjęcia.

I pilot: W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie.    



(Starszy kontroler do młodszego): To jego decyzja. Pozwól mu działać wedle uznania.   

Lasek:  Myślę, że  taka sama presja pośrednia, jakiej podlegał... podlegała załoga czy  

dowóca  samolotu  Tu-154,  udzieliła  się   yyy...  z  uwagi  na  charakter  tego  resju  

również obsadzie wieży. 

Wychodziłoby z tego, że naciski na pilotów przeniosły się i na szympansów z XUBS. 

Stepczenkow:  Wszystkiemu  winne  są  czynniki  zewnętrzne.  Załoga  i  kontrolerzy  stali  się  

więźniami sytuacji.

Lektor: Choć obydwa raporty krytykują czynności podjęte przez załogę, polski raport zawiera też  

krytykę lotniska w Smoleńsku za jego wadliwą pracę.               

Kontroler: Podchodzicie do dalszej, na kursie, ścieżce. 

Miller: I stąd potwierdzanie przez stronę rosyjską załodze, że schodzą po ścieżce...

[tu komiczna doprawdy przebitka na scenę z kontrolerem szukającym lornetką samolotu – screen 

poniżej – przyp. F.Y.M.]



...mimo że schodzili w dużym oddaleniu od ścieżki, była wynikiem niesprawości technicznej tejże  

aparatury.

Gebert:  Rosjanie  byli  mniej  skłonni  do  wzięcia  odpowiedzialności  niż  Polacy,  którzy  szczerze  

przyznali się do własnych błędów.

Lektor: Po tragedii 36 splt, który zajmował się przewozem...

...ważnych  polskich  osobistości,  został  rozwiązany.  Nieco  ponad  rok  po  katastrofie  minister  

spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller   

ujawnia  oficjalny  raport  swojej  komisji.  Rosjanie  nie  zgadzają się  z  wnioskami  dotyczącymi  



pracy  kontroli  lotów  lotniska  w  Smoleńsku.  Choć  opublikowano  dwa  raporty,  głęboko  

zakorzenione  podejrzenia  nie  ustępują,  włącznie  z  przekonaniem,  że  prezydent  został  

zamordowany.   

Gebert (już teraz jako psycholog społeczny): Mamy tu do czynienia z rzeszą ludzi, którzy bardzo  

chcą zrozumieć, co się stało,  lecz otrzymują informacje, których nie potrafią zweryfikować.  (I 

teraz  robi  się  jeszcze  zabawniej)  Przyznam,  że  sam  nie  posiadam  kwalifikacji,  by  oceniać  

informacje  podane przez rosyjską czy  polską komisję.  Nie jestem ekspertem w tej  dziedzinie,  

zatem muszę zdecydować, czyim ekspertom zaufam.                   

Lektor:  Ostatecznie  dwa  historycznie  zwaśnione  państwa  potrafiły  dojść  do  pozorumienia  i  

pracować razem, by osiągnąć wspólny cel.

Miller:  Cel jest prosty, nie może być wypadku, który nie jest nauką dla wszystkich, jak szkolić  

załogę, aby kwestie bezpieczeństwa traktowano bezwzględnie jako najwyższy...

...najwyższą wartość...



...przy podejmowaniu każdej decyzji. Niestety, bardzo dużo nas ta nauka kosztowała.     



Problemy z układanką Lego >Smolensk< [zagadnienia dodatkowe]

Gdy już płyną napisy końcowe i właściwie wypadałoby wstać z krzeseł i wyjść z kina (domowego), 

okazuje się, że np. Protasiuka grał Dmitry Chepovetsky, zaś ruskiego kontrolera Dylan Ramsey. Jest 

też  mowa o tym,  że  za  casting do  filmu odpowiada  Millie  Tom – skoro  więc  był  casting,  to  i 

dobierano aktorów pod  kątem przydatności  do  odwzorowywania  poszczególnych  postaci.  O  ile 

jednak, powiedzmy, pewne podobieństwo (przy sporym zmrużeniu oczu) dałoby się znaleźć między 

Chepovetsky'm a Protasiukiem (obaj młodzi), o tyle Ramsey z wyglądu nie za bardzo przypomina P.  

Plusnina – ten ostatni zresztą nawet na napisach nie jest z nazwiska wymieniony 15.  Mamy tam 

następującą  listę  polskich  nazwisk:  Protasiuk,  Grzywna,  Michalak,  Ziętek,  Kazana,  Miller. 

Ruskiego  nazwiska  nie  ma  zaś  ani  jednego,  choć  nie  trzeba  jakiejś  pogłębionej  lektury 

któregokolwiek z „dwóch raportów”, by te nazwiska znaleźć.    

                                                             (KSL oznacza „kierownika strefy lądowania” - przyp. F.Y.M.)

Czy autorzy filmu nie chcieli osobiście rozmawiać z ruskimi przedstawicielami „MAK” oraz XUBS, 

by wzbogacić faktografię, do której się odwoływali, czy też chcieli porozmawiać, ale na takie dialogi 

Moskwa się nie zgodziła? Może ludzie z NG nie próbowali nawet się skontaktować z Morozowem 

etc. czy z Plusninem i innymi szympansami, nie chcąc się narażać na konwersacje takie, jak te,  

które odbywały reporterki  Superwizjera usiłujące dowiedzieć się czegoś od W. Ryżenki (screeny 

poniżej):

15 Por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html i 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html


 

 

 

 



 

  

czy wspomnianego Plusnina:

 

Dość że  absencja  ruskich protagonistów jest  widoczna i  trudno ją  byłoby wyjaśnić reżyserskim 

przeoczeniem. Nie próbuje się też odtworzyć sytuacji „sprzed” słynnej na cały świat „katastrofy”, tak 

jakby nic ciekawego się wcześniej na smoleńskim lotnisku wojskowym nie działo. Choć jeszcze 10-



04-2010 na stronie Czerskiej Prawdy można było przeczytać o dość niewielkiej odległości czasowej 

między podejściem „Frołowa”16 a „lądowaniem PLF 101”:

Na  niektórych  „infografikach”  odległość  czasowa  między  podejściem  „Frołowa”  a  tym 

katastrofalnym, przypisywanym „prezydenckiemu tupolewowi”, była nawet jeszcze mniejsza, skoro 

próbę przyziemienia Iła-76 na smoleńskim lotnisku wojskowym sytuowano czasowo o godz. 8.40 

(pol. czasu). Wprawdzie pisano o „katastrofie”, że zaszła o godz.  8.56, ale, co warto podkreślić, 

miało do niej dojść  podczas  kolejnej próby lądowania  (choć nie zaznaczano, o której dokładnie 

była ta pierwsza próba podejścia „prezydenckiego tupolewa”):

16 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow 

http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow


         (jak nietrudno zauważyć, „miejsce katastrofy” usytowane jest na tej infografice po zachodniej części lotniska)

Z powyższych danych jakiś paranoik smoleński mógłby wysnuć głupawy wniosek, iż to po prostu 

ruski  transportowiec manewrował17,  „Frołow”,  z załogą,  której  dowódca znakomicie  znał  XUBS, 

dokonał jeszcze jednego podejścia,  udającego „fatalny przylot PLF 101”,  co by zresztą pasowało 

poniekąd do tego,  co nazajutrz  „po katastrofie”  w nadzwyczajnym wydaniu  Faktu pisał  red.  A. 

Kowalczyk (skan poniżej), wspominając najpierw o pierwszym podejściu, a potem o (nieudanym) 

drugim:

17 Por.  relację  jednego  z  mieszkańców  Smoleńska  A.  Berezina  w  filmie  10.04.10,  który  mówi  wyraźnie  o  ruskim 
transportowym samolocie, jako o tym, którego niskiego przelotu był świadkiem. Por. też rozdział  II wysyp leśnych 
dziadków w mojej  Czerwonej stronie Księżyca  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-
cz-4.pdf, s. 23 i n.).

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf


 

No ale nas takie paranoiczne hipotezy teraz nie interesują,  zajmujemy się bowiem kanadyjskim 

Lego >Smolensk<.

Podstawową białą plamą tego materiału wideo – zarówno jeśli chodzi o faktografię, jak i o sposób 

rekonstruowania samych „badań nad katastrofą” – jest zagadnienie ciał ofiar „po wypadku”. Już 

wieczorem 10 Kwietnia podawano wszak w mediach, iż odnaleziono wszystkie ciała, w następnych 

dniach zaś, by tak rzec, „odnajdywano następne” po tych odnalezionych „wszystkich”.



Dwa dni po „katastrofie”, a więc 12-04-2010,  Rzeczpospolita  podawała w artykule M. Gossa i G. 

Zawardki (http://www.rp.pl/artykul/460652.html), że z samolotu wydobyto dotąd 90 ciał

Nie  wchodząc  jednak  teraz  w te  niezwykłe  niuanse,  zwłaszcza  związane  z  relacjami  świadków, 

którzy  „po  katastrofie”  nie  widzieli  ciał  –  lub  też  widzieli ich  bardzo  niewiele  (jak  na  taką 

katastrofę)  – to warto zwrócić  uwagę na jedną rzecz,  która wyjątkowo zgrzyta w „kanadyjskiej  

narracji”. Jak wiemy, tj. jak nam w Lego >Smolensk< powiedziano – zrazu ekipy dochodzeniowe 

(zwłaszcza  polska)  chciały  ustalić,  czy  nie  doszło  do  lotniczego  wypadku  w  wyniku  działań  o 

charakterze przestępczym. 

Przy  takim  jednak  założeniu,  podstawowe  czynności,  jakimi  by  się  zajęto  na  miejscu  takiego 

zdarzenia,  byłyby  drobiazgowe  oględziny  zwłok,  dokumentowanie  położeń  ciał  względem 

fragmentów  samolotu,  a  następnie  (po  zgromadzeniu  odpowiedniej  fotograficznej  i  filmowej 

dokumentacji)  przeprowadzenie  sekcji  zwłok  ofiar,  by  ewentualnie  wykluczyć  terrorystyczny 

zamach etc. Tymczasem kwestia badań ciał ofiar w ogóle się w materiale NG nie pojawia.

http://www.rp.pl/artykul/460652.html


(przypominam,  Uwagi te  pochodzą z  grudnia 2010;  z  tego też względu ich treść powinna być znana autorom  Lego 

>Smolensk<)

Owszem, wiele się w filmie NG mówi o  zachowaniu polskiej załogi, ale zupełnie  NIC się nie 

mówi o (powypadkowym) badaniu ciał członków załogi, które to badanie należy do „medyczno-

sądowej rutyny”, jeśli chodzi o ustalanie przyczyn tragicznych zdarzeń lotniczych. Rekonstruuje się 

wszak wtedy (w ramach tej rutyny) chwile sprzed zajścia danego zdarzenia, poprzez ustalenie, czy 

np. któryś z pilotów nie zasłabł lub nie zmarł w trakcie lotu, lub nie został w jakiś sposób zmuszony 

(groźbą  etc.)  do  wykonania  samobójczego  manewru.  Sytuację  w  kokpicie  próbuje  się 

dochodzeniowo odtworzyć także pod takim względem, czy któryś z pilotów nie został zastrzelony 

lub zmieniony  przez  osobę trzecią,  która np.  przejęłaby  stery  (w wyniku terrorystycznej  akcji).  

Mówiąc krótko, jeśli zakłada się, iż na pokładzie statku powietrznego mogło dojść do zamachu, to 

medyczno-sądowe badania ciał (zarówno członków załogi, jak i pasażerów) wykonywane są niejako 

z marszu, gdyż to ślady dające się wykryć na zwłokach pozwalają w sporej mierze ustalić to, w jaki 

sposób doszło do śmierci osób biorących udział w danym locie.

W  Lego  >Smolensk<  mimo  że  się  stawia  kwestię  możliwego  aktu  terroru  na  pokładzie, 

zagadnienie badania ciał ofiar „wypadku”, nie istnieje. Problem jednak nie sprowadza się 

wyłącznie do „kanadyjskiej narracji”. Jeśliby bowiem nawet autorzy filmu NG chcieli być wierni 

„faktom”, to zaglądając choćby do polskich  Uwag  do „raportu MAK”, dowiedzieliby się, iż żadna 

tego  rodzaju  dokumentacja  dot.  identyfikacji,  oględzin  zwłok  etc.  (na  „miejscu  katastrofy”)  nie 

została polskiej stronie udostępniona. Czyżby nie istniała taka dokumentacja?     



Na tym nie koniec zagadek. Nie ma także dokumentacji akcji poszukiwania ciał ofiar, osób rannych,  

nieprzytomnych etc. - nie ma nawet dokumentacji związanej z akcją straży pożarnej. Jak zaś wiemy 

z  Lego >Smolensk<  problem tychże,  by tak  rzec,  „braków w dokumentacji”,  nie  pojawia się  w 

„kanadyjskiej narracji” - tak jakby z „kanadyjskiego punktu widzenia”, żadnych braków nie było lub 

też ewentualne braki były nieistotne. 



Jeśli  jednak  braki  dotyczące ciał ofiar miałyby być dla „kanadyjskich narratorów” nieistotne,  to 

jakie dokumenty należałoby uznać za istotne? Protokoły przesłuchań ruskich kontrolerów, które 

były zmieniane, kreślone, korygowane?

A może wideo-zapisy pracy kontrolerów, które „się nie zachowały”?



A kwestia dokumentacji związanej ze sprawdzaniem („po katastrofie”) urządzeń kontroli lotów i 

lotniska?

A może kwestia kąta ścieżki schodzenia? Nawet w tak drobnej sprawie ujawniały się rozbieżności 

między polską stroną a ruską:



Polacy  sygnalizowali  też,  iż  sami  Ruscy  w  swoich  „obliczeniach”  korzystają  z  dwóch  różnych 

wartości liczbowych w odniesieniu do nachylenia ścieżki schodzenia:

Szkoda więc, że tej rozbieżności nie wzięli pod uwagę twórcy Lego >Smolensk< zadający sobie trud 

„zwizualizowania”  wschodniej  ścieżki  podejścia  wraz  ze  zdradliwym  jarem  i  okolicznymi 



samosiejkami.

O  ile  jednak  układano  klocki,  by  zobrazować  „lądowanie  od  wschodu”  na  XUBS  zakończone 

„smoleńską katastrofą”

o  tyle  nie  ułożono  żadnych  klocków  z  „miejscem”  tej  „katastrofy”.  Szczególnie  klocków,  które 

odzwierciedlałyby rozkład ciał ofiar słynnego lotniczego wypadku, o którym opowiada kanadyjski 

paradokument. 



Nie  ustawiono  też  klocków  z  wozami  straży  pożarnej,  pogotowia  ani  miniaturek  ratowników 

medycznych  szukających  osób  nieprzytomnych,  rannych,  potrzebujących  pomocy.  Zabrakło 

samochodzików pokazujących wozy milicji i wojska, jak też „wóz dowodzenia” na środku polany, 

widziany przez amb. J. Bahra niedługo „po wypadku”, a sfilmowany (w okolicach godz. 9.30 pol.  

czasu) przez R. Sępa.  

Zresztą nie tylko w filmie NG zabrakło lego-wizualizacji „miejsca katastrofy”, ale też jakichkolwiek 

świadków  smoleńskiego  lotniczego  wypadku  „prezydenckiego  tupolewa”.  Nie  dość  więc,  że 

wypadku nikomu spośród mieszkańców kilkusettysięcznego miasta nie udało się złapać w obiektyw 

lub choćby na dyktafon (z  powodu gęstej  jak  mleko mgły),  to  jeszcze kanadyjscy  filmowcy nie 

zamieścili w swojej produkcji żadnej relacji osób, które widziały/słyszały, co się w gęstej jak mleko 

mgle  z  „prezydenckim  samolotem”  dzieje.  Nie  trzeba  byłoby  szukać  od  razu  po  smoleńskich 

garażach  czy  warsztatach  samochodowych,  tak  jak  to  robiła  telewizyjna  ekipa  A.  Gargas,  

docierająca  z  uporem  do  ruskich  leśnych  dziadków,  a  niekoniecznie  do  świadków  polskiego 

pochodzenia. 

Można było zatem przeprowadzić rozmowę z autorem migawek, które obiegły całą kulę ziemską, a 

więc z  polskim montażystą S.  Wiśniewskim, którego legendarne kadry trafiły  przecież także do 

kanadyjskiego paradokumentu. 



Suplement do Lego >Smolensk<

W  ramach  suplementu  (do  Lego  >Smolensk<)  wypadałoby  oddać  głos  polskiemu  świadkowi 

„smoleńskiej katastrofy” - przenieśmy się tedy na chwilę do lutowego (2011) posiedzenia „komisji  

Macierewicza” (dodajmy,  że jest  to  niedługo po słynnej  „prezentacji”  dokonanej  przez „komisję 

Millera” pracy „wieży XUBS” oraz mgielnego sitcomu Wiśniewskiego

a na parę miesięcy przed letnim, wakacyjnym (2011) finałem prac KBWL LP). 

Wprawdzie KBWL LP nie przesłuchiwała Wiśniewskiego, lecz jak wiemy z dokumentacji „komisji 

Millera”, korzystała z jego materiałów – w przeciwieństwie – jak to podkreślałem w Elementarzu 

smoleńskim18 do  „MAK-u”.  Tej  wstrzemięźliwości  radzieckich  badaczy  w  stosunku  do  zdjęć 

18 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf   

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf


wykonanych przez podstawowego świadka „katastrofy smoleńskiej” nie odnotowali twórcy  Lego 

>Smolensk<, podobnie jak wielu dendrologicznych zagadek świadczących o pracy pilarek 

aniżeli skrzydeł zbyt nisko schodzących samolotów. 

Prześledźmy rozmowę podczas posiedzenia ZP (luty 2011) posłanki E. Kruk (EK) z Wiśniewskim 

(SW)  (sam  dialog  EK-SW  zaczyna  się  od  1h44'  samego  przesłuchania;  wybieram  tylko  jego 

fragment)19.  Wymiana  zdań  przerywana  będzie  (tradycyjnie  jak  na  nieliczne  przesłuchania 

prowadzone przez „komisję Macierewicza”) wtrętami „przewodniczącego” (AM), dotyczącymi  leja 

po  „upadku  samolotu”,  aczkolwiek  nie  będzie  przez  „szefa  ZP”  prowadzona,  dzięki  temu 

konwersacja  ta  zmierzać  będzie  w  ciekawych  kierunkach.  Nie  zostanie  jednak  nic  w  niej 

dopowiedziane  do  końca  (podobnie  zresztą,  jak  swoiście  „zamykający”  to  posiedzenie  z 

moonwalkerem dialog Macierewicz-Wiśniewski o „przebierańcach” na „miejscu katastrofy”). Kruk, 

jakby zaskoczona przebiegiem swojej rozmowy ze świadkiem, skwituje nasuwające się (i właściwie 

nie wypowiedziane) konkluzje śmiechem20.

SW:  Tu było  pytanie,  dokąd...  dokąd udało  mi  się  dotrzeć  akurat...  Może  teraz  [spogląda  na 

telebim].

EK: Znaczy właściwie i tak dla nas jest pewnie ten aspekt, że pan nie widział tych foteli i zwłok...

SW: ...dlatego, mnie dziwiło, że...

EK: ...to jest w pana relacji bardzo istotnej... (niezr.)

SW:  ...tym  bardziej,  że  jakbym  widział,  to  przede  wszystkim  bym,  jest  duże  

prawdopodobieństwo, że bym to nagrał.

EK: Tak. 

SW: Tym bardziej, że właśnie starałem się...  [słychać w tle jakby sowę/puszczyka z moonfilmu – 

przyp. F.Y.M.21]  ...w miarę możliwości  [SW ogląda się na telebim] w miarę spokojnie tę kamerę  

prowadzić, nie robić, nie robić chaosu i nie robić nerwowych rzeczy.  [Patrząc na telebim] Yyy... 

Powiedzmy sobie: to jest ta cała część techniczna, nazwijmy to, gdzie usterzenie itd., a część ta,  

gdzie był, jak nazywam tak nieładnie, punkt zero, czyli ta cała część tragedii, był mniej więcej  

19 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/494387,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-2, 
http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli, 
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu 

20 Niestety, ta część posiedzenia ZP częstokroć wygląda tak, iż mówiący wpadają sobie w słowo, a nawet wypowiadają się  
równocześnie – przez to część zdań jest niezrozumiałych i trudnych do zrekonstruowania, stąd możliwe są drobne 
błędy w cytowanych powyżej zdaniach.

21 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/500830,ptaki-wisniewskiego 

http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu
http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli
http://freeyourmind.salon24.pl/494387,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-2
http://freeyourmind.salon24.pl/500830,ptaki-wisniewskiego


gdzieś  w tym rejonie  [na  panoramie pobojowiska Wiśniewski  wskazuje  na zonę Koli].  To jest 

jednak spory kawałek drogi i  nawet jakbym chciał yyy...  przez ten, przez tą ilość czasu, jaką  

miałem do dyspozycji, po prostu nie miałem szans.

I tu już niestety wcina się „szef ZP”, którego ciekawi teraz akurat kwestia wyglądu pobojowiska (tak 

jakby nie było okazji do porozmawiania o tym podczas projekcji moonfilmu, niemalże klatka po 

klatce):

AM: Przepraszam najmocniej, gdyby pan mógł. Można, pani poseł? Jeden wtręt?

EK: Ale tylko się wprosić, tak?

AM:  Tylko.  [Wskazując  na  telebim]  Rozumiem,  że  samolot  nadlatywał  czy...  mmm...  ulegał  

katastrofie od naszej strony w tamtą, tak?

SW: Tak, to jest w głąb. 

AM: W głąb, tak? 

SW: Ja jestem, powiedzmy...

AM: I pan idzie w tę stronę.

SW: Idę, powiedzmy, z kierunkiem tragedii, nazwijmy to nieładnie...

AM: Idzie pan z kierunkiem tragedii, tak?

SW: Tak.

AM: I oczywiście widzi pan ten wielki lej, który został przez ten samolot ...  [patrząc w 

notatki] No bo on przecież upadł i się przedziera.

[Problem w tym, że SW (ani na tymże posiedzeniu, ani w wywiadach) nic o żadnym leju na XUBS 

nie mówił – co więc miałoby być oczywiste w widzeniu leja? - przyp. F.Y.M.]

SW: No to lej, to...

AM: On uderza w ziemię.

SW: Raczej to jest...

AM: Prawda?

SW: ...wyorane, nie lej. Lej to by się kojarzył z... po jakimś wybuchu.

[Tu też ciekawostka – moonwalker miał widzieć (z hotelowego okna) jakiś wybuch na „miejscu 

katastrofy”, a teraz mówi, że lej kojarzyłby mu się z miejscem „powybuchowym” i zarazem twierdzi, 

że teren jest „wyorany” - przyp. F.Y.M.]

AM: Ale wielki rów pan widzi?

SW: No tak, no, to to, co prze..., co akurat jest, samolot...

AM: A gdzie jest ten rów?... Który wyżłobi-, [machając grabiami, tzn. rękami] bo ten samolot żłobi  

przecież w tym... 



SW: Nie, tu akurat...

AM: ...podłożu na pewno wielki rów! To jest oczywiste.

SW: No nie, nie, nie. Tu akurat właśnie...

AM: To jest wiele ton – to jest kilkadziesiąt ton.

SW: Chyba z osiemdziesiąt.

AM: Właśnie. No to, no to, wie pan, to jak coś takiego upada w ziemię... [maestro prezentuje ten 

upadek cały się wyginając ku stołowi prezydialnemu]...

SW: To musi być dziura. 

AM [dalej gestykulując]: I... i... idzie te sto metrów – przedziera się przez, przez tę ziemię – no to  

musi wyżłobić wielki rów [pokazując na telebim]. On tu na pewno jest.

SW: Teoretycznie tak powinno być, tak jak np. po meteorycie czy po czymś takim...

AM:  O właśnie. O.

[Po meteorycie tunguskim – przyp. F.Y.M.]

SW: Coś w tym sensie. Nie. Tu akurat jest też zastanawiające, że nie ma, powiedzmy, tego śladu  

rycia, nazwijmy to tak... 

AM: Ale pan go widział, ten ślad?

[SW mówił, że nie ma śladu, AM pyta, czy widział ślad – przyp. F.Y.M.]

SW: No... Ja może nawet nie widziałem, ale proszę zobaczyć, że tu jest płasko. 

AM: To niemożliwe. 

SW: Niestety, ale prawdziwe.

AM: A rozumiem, dobrze, dobrze.

SW:  Bo tu prawdopodobieństwo jest... rozmawiając z fachowcami wojskowymi – nie tyle, że...  

nazwijmy to fachowo, nie lądował na brzu...

AM: Ale gdyby mówił pan o swoich, o swoich wrażeniach...

SW: Tak, ten samolot...

AM: Wojskowi fachowcy na pewno się wypowiedzą. Nie mamy wątpliwości. 

SW: Na pewno samolot – z racji tego, że było skrzydło pionowo w dół – nie lądował, jak to, jak to  

się nazywa, na brzuchu. Czyli to, co pan wspomniał, że [pokazując] kadłubem wyrył jakiś odcinek  

drogi, że wgłębił się w ziemię – nie ma czegoś takiego. Prawdopodobnie on...

AM: Czym uderzył?

SW: Uderzył skrzydłem i po prostu, podejrz-, prawdopodobnież [pokazując] on koziołkował. 

AM: No to są te doły koziołkowane. 

SW: Znaczy są doły, ale stosunkowo niewielkie.

AM: A, rozumiem. 

SW: To nie jest typowe, powiedzmy, jak samolot ląduje na brzuchu, tak jak np. miało miejsce to w  

Kabatach  czy  w  jakimś  innym miejscu,  że  jest  to  przeorane,  powiedzmy,  nieładnie  mówiąc,  

wgryzł  się  w ziemię.  Tu nie  ma czegoś takiego.  Prawdopodobnież samolot koziołkował 



[czyli  moonwalker tego koziołkowania nie widział – przyp. F.Y.M.],  dlatego jest tyle...  w takiej  

odległości są szczątki od siebie.

AM: Rozumiem.

SW: Czyli jest część techniczna, która..., pierwsza, jaka uderzyła... 

AM: Przepraszam.

SW  [pokazując]:  ...kadłub  jako  duży  poleciał  prawdopodobnież  dalej  i  nakrył  się  

kołami i tam właśnie była gros ludzi, którzy...

EK: Ale pan to mówi...

SW: ...zginęło.

EK: ...na podstawie własnych obserwacji czy też już transponduje to, co... [niezr.]

SW: Nie, nie, no, analizując yyy... to, że akurat – jeśli samolot wylądowałby na brzuchu,  

to  przede  wszystkim  widziałbym  kadłub,  a  że  był  samolot,  było  skrzydło  skierowane  

pionowo w dół – to znaczy, że musiał...

AM: A skąd pan wie, że skrzydło było pion... pionowo w dół?

EK: Właśnie, skąd to...?

SW: Byłem, widziałem [uśmiech]

EK: Ale panie przewodniczący...  

AM: Aha, widział pan, jak on leciał pionowo...

SW: Byłem...

AM: ...pionowo skrzydłem...

SW: Pionowo, pionowo...

AM: ...w dół.



SW:  ...w  dół  miał  skierowane  skrzydło,  dlatego  widziałem  zarys  skrzydła  i  fragment  

kadłuba...

EK: Znaczy, panie przewodniczący, bo ja nie skończyłam pytać, a pan się zgłosił...

SW [śmiech]

AM: Tak, ale pamiętajmy ten fragment.

EK:  Chciałam spytać o to, co się stało po tym nieszczęśliwym, a może szczęśliwym wyłączeniu  

kamery pół minuty wcześniej.  Yyy...  i  o tym w pana relacji dzisiaj,  co pan widział, a tym co  

mówił pan yyy... zaraz po, po yyy... całym zdarzeniu.

[Jedyna  osoba  na  posiedzeniu  ZP  przypominająca  świadkowi  jego  wcześniejsze  zeznania  i 

odwołująca się do nich – przyp. F.Y.M.]  

   

...no i tym, co widzimy, jak pan nagrał np. iła. Bo pan mówił po całym zdarzeniu, chyba że się  

mylę, że widział, że widział... pan [do kogoś] – to mi przeszkadza, bo się rozpraszam – że widział  

pan zarys samolotu – mały, tak, zgadza, wydawał się panu mały. Ja nie wiem w ogóle, na jakiej  

podstawie pan to ocenił, bo chyba tylko dźwięku, ten ił, na... taka widoczność jest z pana  

kamery – też może się  wydawać małym samolotem [nie  ma żadnej  gwarancji,  że  na 

mgielnym sitcomie zarejestrowany jest faktycznie ił; tak jest ta „plama szara” jedynie oznaczona – 

przyp.  F.Y.M.].  No ale załóżmy, że takie miał  pan intuicje,  że mały,  że z  przechyłem na lewą  

stronę – tak pan mówił, tak?

SW: Tak.

EK:  A  dzisiaj  słyszymy,  że  pan  mówił,  yyy...,  że  pan  widział  spadający  samolot.  Znaczy  ja  

rozumiem, że pan potem widział, że spadł...

[SW wykonuje ruch ręką, jakby się nie do końca zgadzał]

...ale  czy  pan  widział  spadający?  Bo  pan  tego  tak  nie  określał.  Pan  słyszał  dziwny  dźwięk  

silników, przechylenie na lewą stronę, tak? I potem yyy... jeden czy dwa wybuchy. Nie mylę się?

SW:  Jeden...  yyy...  to,  to akurat pozwolę sobie jakby, powiedzmy, sprecyzować, żeby to było,  

yyy..., w miarę dla wszystkich zrozumiałe. To, że samolot leci prawie po drzewach, to znaczy, że  

spada. Ja tak to rozumiem. To, że ma skrzydło pochylone w dół, pionowo, to znaczy, że spada, bo  

zazwyczaj samolot ma skrzydła równolegle do ziemi...

[A nie może samolot w ostrym przechyle przelecieć nisko nad ziemią i... odlecieć? Czy 

takiego manewru nie wykonywał  10 Kwietnia „Frołow” na oczach dziennikarzy?  - 

przyp. F.Y.M.] 



To,  że  za,  za  chwilę  jest...  u-,  uderzenie,  no  to  dla  mnie,  przepraszam,  ja  to  rozumiem,  że  

widziałem spadający samolot. 

EK: To niech mi pan teraz wytłumaczy to właśnie pionowe skrzydło. To „pionowo w dół”. Pan to  

powtórzył już dzisiaj piąty raz to „pionowo w dół”.

SW: Tak, podkreślam specjalnie, żeby nie...

EK: I teraz proszę...

SW: ...nawiązując do tego, co po tym...

EK:  Zauważyłam, że pan podkreśla,  aż tak zdecydowany, co do tego pionowego przechyłu w  

lewo pan nie był – zaraz po... zdarzeniu i wcale się nie dziwię, no bo jakość filmu pokazuje nam,  

znaczy jakość, to co widzimy na filmie, pokazuje nam widoczność. Pan mówi, że pan widzi zarys  

– wydaje się panu mały samolot.  Jakim cudem w ogóle pan widzi, czy on w lewo, w  

prawo, pionowo yyy... był przechylony?

I  niestety  znowu się  wtrąca  „przewodniczący”,  co  w rezultacie  daje  efekt  „gry  w dwa ognie”  -  

moonwalker będzie odpowiadał jednocześnie dwóm indagującym go osobom:

AM: Pan patrzy z... hotelu.

EK: Tak.

SW: Yyy... stojąc w oknie, w otwartym oknie hotelowym. Skąd moje, stąd, tego...

AM: Trzymając kamerę w ręku. 

SW: Trzyma-, znaczy, no tak, czy...

EK: Ale wyłączoną.

SW: Czy trzymam kamerę, czy trzymam np., nie wiem, butelkę z piciem, czy np. yyy... cokolwiek  

w dłoni,  to  już  to  wydaje  mi  się,  że  w tym momencie  jest  to  mniej  istotne,  ale  jeśli  właśnie  



podkreśliłem, że widziałem tylko i wyłącznie zarys skrzydła skierowanego pionowo w  

dół. Stąd moje przekonanie, że był to sa-, mały samolot, bo jeśli widzę tylko skrzydło, nie widzę  

kadłuba...22 - to w tym momencie moja... nie miałem świadomości, że to, jakbym zobaczył, bo  

widoczność byłaby zdecydowanie lepsza..., to  wtedy bym zobaczył, że to biały samolot z  

polskimi znakami rozpoznawczymi.

[Nie widział, lecz zobaczyłby – opowiada naoczny świadek – przyp. F.Y.M.]

EK:  Ale  proszę  mi  wytłumaczyć  –  coś  się  zmieniło  w  aurze,  czy  ta  mgła  się  rozproszyła  w  

niektórych miejscach? 

SW: Mówiąc najprościej, była...

EK: Bo...

SW: ...nazwijmy to...

EK: ...tak jak widzieliśmy... Ale, ale  pa... panie redaktorze, nie, panie...

SW: ...montażysto...

EK: A, wszystko jedno. 

SW: Może być po imieniu [śmiech].

EK: Bo my widzieliśmy iła. Duży samolot. 

SW: Słyszeliśmy. Przepraszam.

[To  zastanawiające,  że  nagle  SW  mówi  słyszeliśmy,  skoro  prezentował  fragment  mgielnego 

sitcomu, jakby  widać  było na nim iła-76. Jeśli bowiem tylko  słychać, to skąd wiadomo, co to za 

samolot, jaki typ, a zwłaszcza jaki numer ogonowy? - przyp. F.Y.M.]

EK: No właśnie. A gdzie ja tam byłabym w stanie to jego skrzydło zobaczyć, w którą  

stronę ono przechylone?...

SW: Yyy... już pani spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Otóż mianowicie... yyy... nie wiem, czy  

pani zwróciła uwagę, że kamera, która rejestrowała nadlatującego iła, była skierowana lekko w  

prawo nad budynek. Tu musiałbym, bo akurat w tym momencie się podeprzeć yyy... zupełnie  w  

inną stronę.  Ja,  stojąc,  po,  przez  okno patrząc,  byłem, mój  wzrok był  skierowany prosto na  

drzewa, które były przed lotniskiem Siewiernyj. 

22 Nawiasem mówiąc, innego świadka, widzącego nie samolot, lecz „samo skrzydło”, spadające i rotujące, przywołują  
autorzy  Zbrodni smoleńskiej,  por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf, 
s. 66.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf


A tam, gdzie jest szosa, gdzie jest wiatr, jest większy ruch powietrza, po prostu ta mgła była 

lekko  przewiana  i  mówiąc  nieładnie,  ten  samolot,  który  niestety  spadał,  trafił,  

nazwijmy to, w dziurę w tej mgle. 

(Ktoś na sali): No.

EK: Ale jakie pan ma rzeczywiście przypadki dotyczące tego...

SW: Pani wybaczy, to trzeba do kogo innego zapytać, dlaczego...

EK: (niezr.) Pół minuty za wcześnie wyłączona...    

SW: ...miałem taki przypadek [patrzy na AM], no.

EK: Wyłączona kamera i nagle: rozwiewka w mgle...

AM: Dobrze... 

EK: ...i pan zobaczył...

AM: Pani poseł...

EK: ...właściwe skrzydło...

AM: ...mamy odpowiedź...

EK: ...Właściwie, właściwie...

SW: Nie, nie, nie. Zobaczyłem skrzydło...

EK: ...ustawione!..

SW: To nie było właściwe, bo...

EK: ...I wyjaśnienie, co się stało...

[Czyżby  Kruk  tutaj  sugerowała,  iż  Wiśniewski  po  prostu  ex  post  relacjonuje  oficjalną  narrację 

wypadkową? To akurat wcale nie jest wykluczone :) - przyp. F.Y.M.]

SW:  To trudno powiedzieć,  czy  to  było  właściwe,  czy to było  konkretne,  czy ten,  czy tamten  

[patrzy na AM]

AM: To jest jasne.



SW: tego...

AM: Pan relacjonuje nam, co widział.

[Na pewno? - przyp. F.Y.M.]

 

SW: Ja nie...

EK: Panie przewodniczący, bo w zasadzie...

SW: ...w tym momencie...

EK: ...ja o to chciałam... Taką odpowiedź akurat dostałam...

SW: Trudno abstrahować i powiedzieć, że widziałem akurat to skrzydło...

EK (ironicznie): Taaak.    

SW: Ale dlatego pamiętam to jak dziś, że było to skrzydło i podkreślam, nie wiem, po raz który,  

nie będę robił kresek, bo tu nie o to chodzi, podkreślam, że ten samolot nie leciał pio-, równolegle  

do ziemi, tak jak tutaj pan przewodniczący sugerował, że powinno być to przeoranie ziemi. I to  

właśnie dlatego też mnie to zdziwiło, dlaczego jest to tak rozrzucone to wszystko.

EK: No ja szkoda, że nie liczyłam, ale wielokrotnie powtórzył pan „pionowo w dół”...

AM [znowu przerywając]: Dobrze...

SW: To jeszcze powtórzę z uporem maniaka...

EK: [niezr.]

AM: [niezr.] ...śladów na ziemi...

SW: [niezr.]

EK: Ostatnie krótkie pytanie...

AM: Tak, bardzo proszę.

EK: ...czy jeszcze do tego, pan przewodniczący, aspektu...

AM: Tak, bardzo proszę.

EK: Nie, nie, bo myślałam, że...

AM: Proszę.

EK:  ...pan  przewodniczący  do  tego  aspektu.  Ja  tylko  krótkie  pytanie  o  siódmego.  Pan  był  

siódmego?

SW: Proszę?

EK: Pan był siódmego również, prawda?

SW: Tak.

EK: A jakim samolotem przyleciał premier Tusk?

SW: Dużym [śmiech].

EK: [śmiech]. Konkretnie?

SW: Tupolewem przecież. 

EK: Dobrze [wzrusza ramionami].

AM: Dobrze, rozumiemy. Pa...

SW:  Wie  pani,  nawet  przyznam  się  szczerze,  że  akurat  nie  za  bardzo  rozumiem  podteksty  



pytania, ale to jest pani wo-, prawo i pani wola, ale yyy... ja na dobrą sprawę...  nie wnikam 

czasami w takie szczegóły, czy to był samolot ił, czy to był tupolew, czy to był jak  

itd. itd. - przyleciał samolot. Jako dokumentalista – to później yyy... mam właśnie  

zwyczaj uzupełniania pewnych wiadomości23. I stąd właśnie akurat to, co się może...

EK: Znaczy, tym razem jeszcze bardziej mnie pan zadziwił, bo nie tylko jako, że dokumentalista,  

ale  dosyć  taki  charakterystyczny,  z  charakterystycznym  doświadczeniem,  bo  doświadczenie  

„Kopernika”, no, musi pan przyznać, jest wyjątkowe, które pan posiada, znaczy ja mówię...

SW [kiwając głową]: Niech będzie.

EK: ...filmowania. Myślę, że...

SW: Znaczy „Kopernika” nie filmowałem, byłem tylko przy-, przygodnym świadkiem jadącym na  

rowerze. 

EK:  No, to wszystko jedno – był  pan świadkiem. To jest  mimo wszystko tak,  tak wyjątkowe  

doświadczenie, że to co pan mi mówi w tej chwili: dużym, małym samolotem... No, to  

chyba chce pan – ja nie wiem... [śmiech]

SW: [uśmiech]

EK: No, dobrze, ja nie... Pan się nie zastanawia nad pod-, yyy..., podtekstem. Pan się niech nie  

zastanawia. My pytamy – pan odpowiada...

SW: Rozumiem. To jest pani prawo...

EK: ...i tyle, ja nie mam...

SW: ...odpowiadać – moje jest analizować – to wszystko.

EK: Nie miałam podtekstu – zapytałam, dostałam odpowiedź.  

   

Ciekawa freudowska pomyłka: prawo odpowiadać ma posłanka – analizować zaś ma moonwalker.  

Składając na nowo Lego >Smolensk<

Załóżmy, że autorów kanadyjskiego filmu  Śmierć prezydenta  barwne relacje naocznego świadka 

„katastrofy”  oraz  głównego  dokumentalisty  „miejsca  katastrofy”,  czyli  polskiego  montażysty 

Wiśniewskiego, by nie przekonały. Uznaliby oni, dajmy na to, iż może moonwalker nie doszedł do 

23 Por.  też  wywiad  z  moonwalkerem:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-
widziaem.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-widziaem.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-widziaem.html


„strefy zero” i w związku z tym, nie zauważył ciał, które  gdzieś były. Poza tym to, co widział i tak 

było bez znaczenia (stwierdzić by mogli kanadyjscy filmowcy), gdyż wszystkim na miejscu zajęli się 

już zawodowcy, eksperci, śledczy, badacze z Moskwy i Warszawy. Załóżmy też, iż po prostu doszło 

na XUBS do  lotniczego wypadku;  jest  dzień 10-04,  nie  zostały  jeszcze  ani  otworzone,  ani  tym 

bardziej zbadane, żadne rejestratory pokładowe. Załóżmy jeszcze, zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w 

produkcji z serii Katastrofa w przestworzach, że jak powiada Lektor: Rozpoczynają się mozolne 

poszukiwania jakichkolwiek dowodów na to, że samolot był celem zamachowców. 

Jeśliby 10 Kwietnia doszło do takiego tajemniczego i tragicznego w skutkach, lotniczego wypadku, 

w którym zginęliby tacy wysocy dostojnicy państwowi, jak ci z polskiej „listy pasażerów” – to nikt 

odpowiedzialny  i  racjonalnie  myślący,  z  kraju,  który  straciłby  właśnie  taką  delegację  w  takich 

okolicznościach, nie mógłby zakładać, że zgony osób znajdujących się na pokładzie „prezydenckiego 

tupolewa” nie nastąpiły w wyniku jakiegoś zbrodniczego działania. „Podejrzenie przestępnego 

spowodowania  śmierci”  (jak  to  się  mówi  w  języku  prawniczym)  byłoby  w  tym 

przypadku  jak  najbardziej  uzasadnione  i  poprzedzałoby  jakiekolwiek  hipotezy 

procesowe lub badawcze. Innymi słowy, zanim zajęto by się  dendrologią, czyli  oględzinami 

drzew, 

zajęto by się przede wszystkim ciałami ofiar.

W  książce  dr  M.  Całkiewicz  (Oględziny  zwłok  i  miejsca  ich  znalezienia,  Warszawa  2010), 

prokurator, specjalistki od medycyny sądowej, czytamy (s. 12-14):

Zgodnie z brzmieniem art. 209 § 1 k.p.k. oględzin zwłok dokonuje się w przypadku podejrzenia  

przestępnego  spowodowania  śmierci,  a  więc  wtedy,  gdy  do  śmierci  mogło  dojść  w  wyniku  

realizacji  znamion  przestępstwa.  (...)  Sformułowanie  „przestępne  spowodowanie  śmierci”  

oznacza jedynie realizację znamion czynu zabronionego – bez względu na to, czy jego sprawca  

na przykład był niepoczytalny lub działał w warunkach obrony koniecznej. W praktyce zresztą  

absolutna pewność co do braku winy na wstępnym etapie postępowania należy do rzadkości.  

Często to właśnie na postawie oględzin zwłok i miejsca ustalić można, że czyn nie miał z jakichś  

względów charakteru przestępstwa.  Zaniechanie zabezpieczenia śladów i dowodów w  



trakcie  oględzin  zwłok  na  miejscu  ich  znalezienia  rodzić  może  daleko  idące  

konsekwencje w postaci utraty danych, których (przynajmniej w istotnej części)  

nigdy potem nie da się już uzupełnić. 

Tenże  sam  artykuł  kodeksu  postępowania  karnego  mówi  o  konieczności  dokonywania 

otwarcia  zwłok  w  przypadku  podejrzenia  przestępnego  spowodowania  śmierci.  

Wskazać  jednak  należy,  że  decyzja  organu  procesowego  o  celowości  dokonania  oglęzin  

zewnętrznych  zwłok  na  miejscu  ich  znalezienia  nie  implikuje  bezwzględnego  wymogu  

przeprowadzania  później  otwarcia  i  oględzin  wewnętrznych  zwłok.  Nierzadko  bowiem ślady  

zabezpieczone  na  miejscu  zdarzenia  wskazują  niezbicie,  że  czyn  nie  miał  charakteru  

przestępstwa, a do śmierci doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez udziału osób innych  

niż pokrzywdzony (...). 

„[W] przypadku przestępnego spowodowania śmierci należy zawsze zarządzić oględziny zwłok i  

ich otwarcie” [treść sentencji jednego z wyroków Sądu Apelacyjnego z 1991 – przyp. F.Y.M.]. Jest 

to  bezwzględna reguła, której należy przestrzegać w każdym przypadku istnienia  

wątpliwości co do charakteru zdarzenia. W momencie jednak ustalenia w sposób pewny,  

że  zgon nie miał  charakteru przestępnego (np.  w wyniku analizy śladów zabezpieczonych w  

czasie oględzin zewnętrznych zwłok na miejscu ich znalezienia) nic nie stoi na przeszkodzie do  

wydania zgody na pochowanie ciała bez przeprowadzania sekcji medyczno-sądowej.  Problem  

praktyczny związany jest z możliwością dokonania precyzyjnych ustaleń dotycząych przyczyny  

zgonu na miejscu zdarzenia. Zdarza się bowiem, że w trakcie tej czynności, wykonanej nawet z  

należytą  starannością,  nie  ujawnia  się  wszystkich  obrażeń,  gdyż  nie  są  one  widoczne  na  

powłokach zewnętrznych. Dotyczy to nade wszystko obrażeń mózgowych, powstałych na skutek  

urazów głowy. Oczywiste jest, że w czasie oględzin zewnętrznych powinno się sprawdzić m.in.  

patologiczną ruchomość kości czaszki, jednak same obrażenia mózgu (np. stłuczenie, krwiaki, a  

tym  bardziej  zwykłe  wstrząśnienie,  które  nie  prowadzi  do  zgonu)  mogą  występować  

samodzielnie,  tzn.  bez  towarzyszących  im  wyraźnie  widocznych  obrażeń  zewnętrznych.  

Przyczynę zgonu stwierdzić można wówczas jedynie po otwarciu jamy czaszki w trakcie sekcji  

zwłok. (...)

Zgodnie  z  art.  209  § 2  k.p.k.  zasadą  jest  dokonywanie  oględzin  zwłok  przez  prokuratora  w  

postępowaniu przygotowawczym, zaś w postępowaniu jurysdykcyjnym – przez sąd. Jedynie w  

przypadkach  niecierpiących  zwłoki,  a  więc  wtedy,  gdy  jakakolwiek  strata  czasu  mogłaby  

skutkować  utratą  śladów  i  dowodów,  oględzin  zwłok  dokonać  może  policja,  jednak  

funkcjonariusze  policji  mają wówczas  obowiązek niezwłocznego powiadomienia o  tym fakcie  

prokuratora. Świadczy to o uznaniu przez ustawodawcę wysokiej rangi tej czynności procesowej.  

W  oględzinach  zwłok  na  miejscu  ich  znalezienia  powinien  obligatoryjnie  brać  udział  biegły  

lekarz, w miarę możliwości specjalizujący się w medycynie sądowej. 



Natomiast w polskich Uwagach do „raportu MAK” znajdujemy takie stwierdzenia:

albo takie:

co  nie  zainteresowało  najwyraźniej  autorów  układanki  Lego  >Smolensk<.  Czyżby 

chcieli nam więc za pomocą swojego filmowego paradokumentu z plastykowymi makietami „ścieżki 

podejścia” powiedzieć to, co mówili ruscy funkcjonariusze, tj. że 10 Kwietnia wsie pogibli i z tego 

względu „nie trzeba było wzywać karetek”? Czy też  kanadyjscy paradokumentaliści  chcieli  nam 



powiedzieć, że skoro  wsie pogibli  z prezydenckiej delegacji,  to nawet nie trzeba było badać ciał 

ofiar24? 

No  bo  chyba  nie  chcieli  nam  koledzy  filmowcy  z  Kanady  powiedzieć,  że  skoro  doszło  do 

„smoleńskiej  katastrofy”,  to  nie  dokonywano  (obligatoryjnych  w  przypadku  podejrzenia 

przestępstwa)  oględzin  ciał  na  jej  miejscu,  gdyż  zwłok  wszystkich  96  osób  z  „prezydenckiego 

tupolewa” - tam po prostu nie było, a było np. tylko kilka, a może kilkanaście ciał z tejże delegacji? 

To by bowiem była historia do udokumentowania - nie tylko dla kanału National Geographic i nie  

tylko w dziale „zdarzenia lotnicze” - zwłaszcza te „w przestworzach”.

Gdy dotarłem na miejsce, zadałem sobie pytanie: kiedy zdążyli usunąć zwłoki? Gdy lepiej się  

przyjrzałem, zauważyłem, że wszędzie leżą szczątki ludzkie. 96 ciał – ani jedno nie było 

kompletne. Nie sądziłem, że coś takiego jest możliwe, opowiada w Śmierci prezydenta ratownik 

Kasjanow. Nie widział więc na XUBS nikogo z „pasażerów tupolewa”, kto wyglądał, jakby spał?

Free Your Mind

     

24 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/500126,przychodzi-sekielski-do-seremeta 

http://freeyourmind.salon24.pl/500126,przychodzi-sekielski-do-seremeta

