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Oficjalne 3 wersje przebiegu rozmów w kokpicie PLF 101 i radiowej łączności załogi „prezydenckiego 

tupolewa” 

[Analiza porównawczo-krytyczna]  

 

Free Your Mind 
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Wstęp 

Oznaczenia kolorystyczne wprowadziłem dla łatwiejszego porównania podobieństw i rozbieżności między dokumentami, ale też dla sprawniejszego się 

poruszania po tekstach. Na żółto są „anonimowe” wypowiedzi (należy dodać, że nie zawsze te wypowiedzi są różnicowane w „stenogramach”, tj. nie wiemy, 

czy A w kolejnej rubryce to ta sama osoba co poprzednio, czy inna). W kolorach „wojskowych” zdania przypisywane członkom załogi PLF 101. Na czerwono 

komunikaty (białoruskich i ruskich) „kontrolerów”, na jasnoniebiesko zaś „załóg innych statków powietrznych”; przy czym barwą ciemnoniebieską 

wyróżniam wypowiedzi pochodzące z „Wosztyla”, czyli PLF 031. Na różowo zaznaczam osoby mające być, wedle oficjalnej narracji, „gośćmi w kokpicie” (a 

więc „rozpoznane” w trakcie „odczytów” jako „gen. A. Błasik” (skrót. DSP) czy „dyr. protokołu dypl. M. Kazana” (DPD)). W przypadku najobszerniejszych (pod 

pewnymi względami) „stenogramów” sporządzonych przez IES dla NPW (zasługujących na lekturę jako pierwsze), przez to, że niektóre „anonimowe” 

wypowiedzi są tam zróżnicowane pod kątem płci osób, których głosy zostały zarejestrowane, „A-K” stanowi skrót od „anonim-kobieta” a „A-M” („anonim-

mężczyzna”) (nie jest jednak jasne, dlaczego w wersji IES-u ten podział na głosy męskie i kobiece nie został przeprowadzony do końca – podane są bowiem 

transkrypcje wypowiedzi, których autorów nie zidentyfikowano, czyli „anonimowe”, a zarazem nie podaje się, czy głos jest rozpoznawalny jako 

męski/żeński). Pozostałe skróty są intuicyjne, typu N = Nawigator, T = Technik/Inżynier Pokładowy, K = Kontroler1, 1P = Pierwszy Pilot/Kapitan/Dowódca, S = 

Stewardessa etc. Czas pojawiających się komunikatów jest polski (znów dla ułatwienia lektury i prostoty zapisu – w każdym bowiem ze „stenogramów” 

podano odmienny czas: CVR-1 - moskiewski, CVR-2 - UTC, CVR-3 – warszawski).  

Jak widać od pierwszych rubryk, każda z wersji „stenogramów” zaczyna się od innych parametrów czasowych, co powoduje, że zestawienie podobnie 

brzmiących komunikatów na „jednej osi czasu” jest niemożliwe (utrudnia to także dokonywanie precyzyjnych porównań wypowiedzi uznanych za „niezr.”, a 

„zdekodowanych” przy innych „odczytaniach”). Mając do wyboru „ustawianie na siłę” takich komunikatów w tym samym rzędzie oraz pozostawienie 

„zapisów” w takiej wersji, w jakiej je oficjalnie zaprezentowano, wybrałem to ostatnie rozwiązanie (należy też pamiętać o „chronologii” publikowania 

„stenogramów” – najpierw były szeroko komentowane CVR-1, potem nieco mniejsze zainteresowanie mediów wzbudziły CVR-2, a bez echa właściwie 

przeszły CVR-3). Już zresztą sam ten rozjazd czasowy w pojawiających się komunikatach (sygnalizowany w blogosferze) świadczy, że z cyfrowymi „kopiami” 

oryginałów coś było i jest nie tak i/lub że proces „kopiowania” przechodził metamorfozy. Dodatkowo sprawę ewentualnego „równoległego zestawiania” 

                                                           
1
 Skróty te są ujednolicone (w przeciwieństwie do skrótów zastosowanych w każdym z oficjalnych dokumentów). Na marginesie przypomnę, że IES odróżnia głosy trzech mińskich kontrolerów, 

stąd w tabeli trzeciej pojawia się odpowiednio K-1, K-2, K-3 w miejsce (wyróżnionych przez IES) WM-1, WM-2, WM-3 (por. http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/suplement.pdf). 
Analogicznie w przypadku kontrolerów z XUBS, czyli „Korsaża”, wprowadzam symbole KK-1, KK-2, KK-3, KK-4 (w CVR-3 IES-u to: WS1, WS2, WS3, WS4). Uproszczam także użycie 
wielokropków, czyli oznaczenia „…”. IES stosuje tu (vide „suplement”) kilka „rozwiązań redakcyjnych” – „…” pojawia się więc: 1) na końcu czyjejś wypowiedzi, 2) na początku, 3) na końcu, 
oznaczając część wypowiedzi „zbieżną” z innym komunikatem, 4) na początku (część wypowiedzi „zbieżna” z innym komunikatem), 5) jako niezrozumiały jeden wyraz, 6) jako niezrozumiałych 
więcej wyrazów niż jeden – a oprócz tego jeszcze jest osobna kategoria: „niezrozumiałe wypowiedzi”. W notacji proponowanej przeze mnie: 1) gdy nie pojawia się żadne rozpoznane słowo 
(lub ciąg słów), „…” zastąpiony jest jako „(niezr.)”, 2) „…” pozostaje na początku/końcu fragmentarycznie zrekonstruowanej frazy, 3) sformułowanie „niezrozumiałe wypowiedzi” figuruje tam 
(w tych miejscach „stenogramów”), gdzie wprowadził to oznaczenie zapisu IES.      

http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/suplement.pdf
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wypowiedzi utrudnia drobiazgowe wyszczególnienie dźwięków tła, dokonane przez IES i… zupełnie kuriozalne włączenie do CVR-3 zapisu rozmowy 

telefonicznej prowadzonej przez jednego z pracowników mińskiej kontroli lotów (z nie wiadomo kim po drugiej stronie linii), zapisu, który ponoć przekazała 

Polsce białoruska prokuratura (w dokumencie IES-u na s. 25, screen poniżej). Postanowiłem tego zdumiewającego fragmentu (jako materiału zupełnie 

„obcego” w stosunku do „rozmów w kokpicie”) nie umieszczać w tabeli.  

 

Przypisy w rubrykach zawierają „komunikaty apokryficzne”, upublicznione przez różne źródła (jak np. ówczesny szef MON B. Klich czy „komisja płk. 

Latkowskiego”2).    

                                                           
2
 W przypadku „komisji płk. Latkowskiego” chodzi o „prace nasłuchowe” red. J. Osieckiego, który (z pomocą innych osób) dokonał własnej analizy zapisu zaprezentowanego przez Rusków 

podczas ogłaszania „finalnego raportu MAK” (I-2011), jak też zapisu z prezentacji KBWLLP (VII-2011), która to analiza znalazła się w książce Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy, 
Warszawa 2011 (s. 387-498), dalej jako OL-2 (istnieje też OL-1; wersja badań „komisji płk. Latkowskiego” sprzed czasów końcowych ustaleń KBWLLP i sprzed publikacji CVR-2, a więc odnosząca 
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CVR WERSJA 1 („MAK”) 
 
                                                               8:02:48,6-8:02:50,1 

 
A (niezr.)* 
 
[*konwencja wprowadzona w transkrypcji podczas prac nad 
kanonicznym odczytem CVR-1 – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, autorzy 
bowiem nie podali, czy (niezr.) odnosi się do pojedynczego wyrazu, 
do jego fragmentu, czy też do całej frazy, a nawet zdania. 
Pozostawiam więc ten zapis w takiej niejednoznaczności, w jakiej go 
zastosowano pierwotnie. Jak zresztą pamiętamy, fragmentów 
„nieodczytanych” jest w CVR-1 mnóstwo, co wcale nie przeszkodziło 
najpierw polskiej stronie, następnie zaś ruskiej w opublikowaniu 
takiej, niekompletnej (i niesygnowanej przez żadne fonoskopijne 
laboratorium) transkrypcji opublikować. Ta wersja CVR-1 była 
potem szeroko komentowana, zaś hermeneutyczne interpretacje 
dotyczyły nawet – co stanowi swoiste „osiągnięcie badawcze” – 
wypowiedzi „niezr.” (por. choćby prace nad CVR-1 „komisji płk. 
Latkowskiego” zebrane w książce OL-1, s. 183-286; będę się do nich 
także odnosił w przypisach w niniejszej tabeli)]  

CVR WERSJA 2 (KBWLLP) 
 
                                                               8:02:53,5-8:02:56,0 

 
[brak danych (głosowych)]* 
 
[*w przypadku tych „stenogramów” występuje, zapewne z tego 
względu, że zastosowano podział obejmujący także dziesiętne części 
sekundy (co 0,5 s), bardzo dużo pustych zupełnie rubryk, bez 
jakichkolwiek transkrypcji wypowiadanych dźwięków; dla prostoty 
zapisu traktuję te puste rubryki łącznie, zaznaczając „czas”, do 
którego są przypisane i będę oznaczał jako „b.d.” – przyp. F.Y.M.]  

CVR WERSJA 3 (IES-NPW) 
 
                                                               8:02:54,2-8:02:50,1 
 
 
 
 
[Przesłuch międzykanałowy* – wspak wypowiedź: Minsk-kontrol 
dobraj ranica, y, Transaero trista tridcat’ odin, a, ja podchożu k 
toczkie ASKIL, eszelon diewiat’ tysiacz szest’sot na smienu tri-dwa-
nol – zarejestrowana o godz. 8:18:57,1] 
 
[*Nie wiadomo, dlaczego tylko niektóre komunikaty, tzn. tylko te 
dotyczące fragmentów radiowej łączności między mińską kontrolą 
a TS0 331, PLF 101, A141 oraz między XUBS a PLF 101, są 
odnotowane jako słyszalne wspak – nie zaś całość nagrania – przyp. 
F.Y.M. W „suplemencie” do CVR-3 autorzy piszą tylko, że powstanie 
zarejestrowanych przesłuchów wskazuje na nieprawidłową pracę 
głowicy odczytującej magnetofonu МАРС-НВ  [tak w oryg. – przyp. 
F.Y.M.], s. 3] 

                         8:02:51,3-8:02:54,6 

 
 
A (niezr.) 

                                8:02:56,5-8:02:57,5 

A (niezr.)* 
 
[*w przypadku „fragmentów nieodsłuchanych”, jak to się określa w 
Zał. 8 do „raportu Millera”, s. 130, stosuje się konwencję „wyraz” 
(tu: każde jedno słowo) za „6 kropek” oraz zapis „x” na określenie 
anonimowego interlokutora. Jak jednak można zauważyć już na 1 s 
„stenogramów” (Zał. 8) – w rubryce przypisanej godz. 6.02.56,5 UTC 
występuje jeden „x” i jeden (podwójny) wielokropek, a w rubryce 
niżej (6.02.57,0) już dwa „x-y” i dwa takie wielokropki. Nie jest 
wyjaśnione, czy „x” za każdym razem odnosi się do innego 
mówiącego czy też może być symbolem oznaczającym tego samego 
nadawcę komunikatu tylko kontynuującego jakąś wypowiedź po 
chwili przerwy.  

                                            8:02:54,6 
 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
się do CVR-1; chodzi o Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie, W-wa 2011). Wg Osieckiego w nagraniach wtedy upublicznionych pojawiają się komunikaty 
nieobecne w innych wersjach „zapisów rozmów w kokpicie” (dotyczy to również KBWLLP, którego prezentacja zapisów rozmów z kokpitu PLF 101 różni się od CVR-2, tj. stenogramów 
dołączonych do „raportu końcowego”). [Podobną historię mamy w przypadku „nagrań z wieży” (XUBS), tj. istnieją przynajmniej 2 wersje (oficjalne: KBWLLP i „MAK-u”) tego, co i kiedy 
mówiono 10-04 podczas pracy „kontrolerów” na lotnisku Smoleńsk-Północny – jest to jednak rzecz na osobne analityczno-krytyczne opracowanie]. W niniejszych analizach odwołuję się też do 
książki Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu, praca zbior. ZNE, Komorów 2011 (dalej jako Zbrodnia smoleńska) oraz S. Amielina, Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, Warszawa 2010 (dalej jako 
OL). 
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Dla uproszczenia w niniejszej kolumnie i tabeli z 3 wersjami 
„stenogramów”, zaznaczam jako „A (niezr.)” kilka rubryk z CVR-2 (w 
wersji z Zał. 8), podając przedział czasowy, w którym czyjeś 
niezrozumiałe wypowiedzi zlokalizowano – chyba że pojawia się coś 
dodatkowego (vide rubryka niżej), np. „śmiech”. Dodatkowym 
rozwiązaniem wprowadzonym w CVR-2 jest użycie sic! w celu 
zaznaczenia rażącego naruszenia zasad wymowy, co świadczy, że 
KBWLLP przy okazji badań zapisów CVR odniosło się do kwestii 
językoznawczych, co w badaniach wypadków lotniczych bez 
wątpienia stanowi nowość – przyp. F.Y.M.] 

                       8:02:54,6-8:02:56,4 

 
A (niezr.) 

                                             8:02:58,0 

A (śmiech) A (niezr.)* 
 
[nie wiadomo, czy to ta sama osoba się śmieje i mówi, czy też jedna 
się śmieje, a druga coś mówi – przyp. F.Y.M.]  

                                             8:02:55,8 

 
A (niezr.)? 

                         8:02:59,2-8:03:00,4 

A (niezr.) 
                           8:02:58,5-8:02:59,5 

[b. d.] 

                                              8:02:56,1 

1P (niezr.) 
                         8:03:08,1-8:03:11,6 

A (niezr.) 
                           8:03:00,0-8:03:01,0 

A (niezr.) 
                                              8:02:56,2 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:03:12,1-8:03:15,6 

 
N (niezr.) za wielką wodę… 

                                             8:03:01,5 

 
2P [Ja tu…?] A (niezr.)* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy „A” oznacza tu 
(nierozpoznany) głos 2P, czy symbolizuje inną osobę]  

                                              8:02:56,8 

 
A Powiesz, że (niezr.) tak chce… 

                         8:03:17,4-8:03:19,7 

N (niezr.) Dowódca mówił. 
                           8:03:02,0-8:02:02,5 

[b. d.] 

                           8:02:57,6-8:02:57,7 

A (niezr.) 
                         8:03:20,1-8:03:21,8 

 

2P (niezr.) za wielką wodę…* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Parę dni po publikacji CVR-1 ukazała się 
na stronach telewizji rządowej analiza autorstwa kpt. G. Pietruczuka 
z 36 splt, pilota tupolewów, który, nawiasem mówiąc, brał udział w 
lotach z 7-04-2010 – przyp. F.Y.M., a który tę początkową wymianę 
zdań tak komentował: 

Komentarz kapitana Grzegorza Pietruczuka*: Nie można powiedzieć 
na pewno o czym rozmawiają ze sobą członkowie załogi. Pamiętam 

                          8:03:03,0-8:03:03,5 

A [Pracowałem/Byłem?] wcześniej.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czy to dalszy ciąg zdania rozpoczętego 
wcześniej przez 2P, czy to wtrąca ktoś inny?] 

                                              8:02:59,5 

 
N? [Andrzej(?)] i po co ty masz widzieć  
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jednak, że kilka dni po locie do Smoleńska mieli lecieć do Stanów 
Zjednoczonych. Być może mówią o tym. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html  

8:03:22,3-8:03:25,0 
2P za wielką wodę na czterogwiazdkowego 
generała 

                           8:03:04,0-8:03:05,5 
 
[b. d.] 

                                              8:03:00,1 

 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:03:30,8-8:03:35,2 

2P I teraz tak zapierdala, bo musi jeszcze nalatać 
40 godzin 

                           8:03:06,0-8:03:06,5 

A (niezr.) 
                                              8:03:01,1 

T? ...dokładnie w instrukcji tak… 

                         8:03:35,8-8:03:43,9 
2P Nie, a jak nie może, to wiesz, wtedy 
zapierdala do Poznania. 

                           8:03:07,0-8:03:07,5 
 
[b. d.] 

                                              8:03:03,2 
 

2P  [To pytałem(?)] wcześniej. 

                         8:03:47,0-8:03:54,4 
A niezr. 

                                              8:03:08,0 

A (niezr.) 
                                             8:03:04,7 

A-M (niezr.) 
                         8:03:54,1-8:04:01,3 

A Na koniec kariery pewnie jeszcze (niezr.) za 
odpowiednią (niezr.)* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pietruczuk powyższą wymianę zdań tak 
starał się wyjaśnić:  
 
O czym, o kim może mówić tutaj załoga? Nie będę tego 
komentował. Natomiast co do tych godzin: chodzi po prostu o to, że 
wylatanie w roku 40 godzin upoważnia do otrzymywania 
odpowiednich dodatków pieniężnych w następnym roku 
kalendarzowym. Każdy lotnik ma zagwarantowane wylatanie tych 
40 godzin żeby również podtrzymywać swoje umiejętności lotnicze. 
Zrozumiałe jest, że jeżeli lata się sporadycznie to dąży się do tego 
żeby wykorzystywać wszelkie dostępne sytuacje by swoje godziny 
wylatać.] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html  

                           8:03:08,5-8:03:09,5 
 
[b. d.] 

                                             8:03:05,8 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:04:02,4-8:04:09,7 
K DHS contact Minsk 118 correction 120,125.* 
 
[*w CVR-2 ten komunikat pojawia się o 8:04:11,5, zaś w CVR-3 o 
8:04:11,6 – przyp. F.Y.M. Nawiasem mówiąc w CVR-1 przyjęta jest 

                           8:03:10,0-8:03:10,5 

 
A (niezr.) 

                           8:03:06,3-8:03:07,4 
 

A-M Zazwyczaj. (niezr.) 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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zagadkowa formuła, w ramach której część wypowiedzi tłumaczy się 
na polski, a część pozostawia w brzmieniu obcojęzycznym] 

                         8:04:04,1-8:04:09,6 
A (niezr.) dowódca nie wiedział (niezr.) 

                           8:03:11,0-8:03:14,5 
 
[b. d.] 

                                              8:03:08,0 

A Rober[-] 

                         8:04:11,4-8:04:14,8 
A To będzie… makabra będzie. Nic nie będzie 
widać. 

                                              8:03:15,0 

A (niezr.) 
                                              8:03:09,2 

 

A-M …widzę. 

                         8:04:15,4-8:04:18,6 
K DCMHS. 

                           8:03:15,5-8:03:16,0 
[b. d.] 

                                              8:03:10,1 

A-M …patrz tam dalej. 
                         8:04:16,7-8:04:17,2 

2P Cargo. 
                           8:03:16,5-8:03:19,0 

A (niezr.) 
                                              8:03:11,2 

A (niezr.) 
                         8:04:19,7-8:04:34,2 

A (niezr.) 
                           8:03:19,5-8:03:20,5 

[b. d.] 
                                              8:03:13,3 

A Nie. 
                         8:04:29,6-8:04:32,2 

K DCMHS. 
                                              8:03:21,0 

N (niezr.)                
                                              8:03:13,9 

A-K O, o której…? 
                         8:04:33,1-8:04:34,2 

DCMHS Go ahead. 
                           8:03:21,5-8:03:22,5 

A (niezr.) 
                                              8:03:15,0 

1P …[klawiaturze(?)] 
                         8:04:34,3-8:04:36,8 

K Contact Minsk 120,125. 
 

                           8:03:23,0-8:03:23,5 

A za wielką wodę? 
                                              8:03:15,8 

[niezidentyfikowane odgłosy] 

                         8:04:39,1-8:04:43,0 
DCMHS Minsk 120,125, DCMHS, good bye. 

                                              8:03:24,0 
 
[b. d.] 

                                              8:03:16,3 
 

A-M  (niezr.) 
                         8:04:43,5-8:04:44,3 

K Bye. 
                                              8:03:24,5 

A Tak. 
                                              8:03:16,5 

[niezidentyfikowane odgłosy] 

                         8:04:49,1-8:04:56,9 
A (niezr.) 

                                              8:03:25,0 
[b. d.] 

                                              8:03:16,8 

N …która to będzie? 
                          8:04:57*-8:04:58,9 

2P No właśnie, nic się nie dorobił. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                              8:03:25,5 

A No tak. 
                                              8:03:18,2 

1P (niezr.) 

                         8:04:58,8-8:05:06,1 
A (niezr.) 

                                              8:03:26,0 
[b. d.] 

                                              8:03:18,2 

N ...Dobra. 
                     8:05:58,8*-8:06:03,9* 

K Polish Air Force 101, contact Minsk 118,975. 
 

       8:03:26,5-8:03:27,0/*8:03:27,5 

2P Od Arka słyszałem./ 
                                              8:03:18,6 

A-M  [Gdzie idziecie(?)]? 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W rubryce wyżej parosekundowa 
(niezrozumiała, anonimowa) wypowiedź kończy się o 8:05:06,1, w 
niniejszej zaś rubryce komunikat mińskiego kontrolera zaczyna się o 
8:05:58,8. Czy zniknęła minuta „zapisu” – czy też niewłaściwie 
„ustawiono zegar?]        

N? (niezr.) dowódca mówił,** 
 
[*ukośnik oznacza zachodzenie na siebie wypowiedzi 
wypowiadanych równocześnie przez interlokutorów, a zarazem to, 
że jedna z wypowiedzi jest nieco dłuższa/krótsza – przyp. F.Y.M. W 
sytuacji, w której nakłada się na siebie więcej niż 2 wypowiedzi, 
rezygnuję z ukośników, podając przedział czasowy. Komunikaty 
podane w CVR-2 umieszczam w tamtejszej chronologii, tj. „od lewej 
do prawej” (tabeli z Zał. 8 do końcowego „raportu” KBWLLP)] 
[**tak, tj. z przecinkiem na końcu frazy w oryg. – przyp. F.Y.M. 
Zachowuję tę osobliwą interpunkcję w miejscach wskazujących, że 
dana wypowiedź została „zawieszona” na chwilę, po czym jest 
kontynuowana]        

                         8:06:05,0-8:06:09,7 
N 118,975, Polish Air Force 101, thank you, good 
day. 

                           8:03:28,0-8:03:28,5 
 
[b. d.] 

                                              8:03:21,1 

N …za wielką wodę. 

                       8:06:09,9-8:06:10,6* 

K Bye. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 7 sekund zajmuje kontrolerowi 
wypowiedzenie jednej sylaby]        

                                             8:03:29,0 

N? że najpierw… 
                                           8:03:24,7 

1P? No tak. 

                         8:06:11,1-8:06:12,7 

2P Do swidanija się mówi. 
                           8:03:29,5-8:03:30,0 

N (niezr.)/ 
2P Za wielką wodę. 

                                                8:03:25,6 

A-M  Nie tak? 

                         8:06:12,7-8:06:14,2 
N Właśnie nie wiem, czy to jest Do swidanija, 
czy… 

                                              8:03:30,5 

A Tak?                                     
                                              8:03:26,5 

2P? ...[słyszał/słyszałem]…  

                         8:06:14,2-8:06:14,6 
2P A jak? 

                                              8:03:31,0 
[b. d.] 

                                              8:03:27,2 

A-M  Najprawdopodobniej, no… 
                         8:06:14,5-8:06:16,3 

N Ja nie zgodziłbym się… 
                           8:03:31,5-8:03:33,0 

2P Tak. Za wielką wodę na czterogwiazdkowego 
generała. 

                                              8:03:29,6 

2P ...Za wielką wodę. 

                         8:06:16,3-8:06:17,3 
2P Dobroje ranieco. 
 

                                              8:03:33,5 

A (niezr.)                 
                                              8:03:30,8 

1P Tak? 

                         8:06:18,5-8:06:21,8 
2P Powiedz tak, zobaczymy, czy załapie (śmiech). 

                           8:03:34,0-8:03:37,0 
 
[b. d.] 

                                              8:03:31,4 

2P [No aż(?)] za wielką wodę na 
czterogwiazdkowego generała. 
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                         8:06:27,0-8:06:28,8 
2P Dobroje ranieco. 

                                              8:03:37,5 

A Nie wiem.                                     
                                              8:03:33,6 

A (niezr.) 
                         8:06:31,6-8:06:37,7 

N Minsk-Control, Polish Air Force 1-0-1, dobroje 
ranieco, FL 3-3-0, over Minsk. 

                           8:03:38,0-8:03:40,0 
 
[b. d.] 

                                              8:03:35,3 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:06:38,6-8:06:44,3 
K Polish Air Force 1-0-1, Minsk-Control, dobryj… 
dobryj dien’, Radar Contact. 

                           8:03:40,5-8:03:43,0 

2P Skoro zapierdala to oznacza, że jeszcze [tu(?)] 
musi [dolatać(?)] czterdzieści godzin. 

                                              8:03:35,3 

A-M  (niezr.) 

                         8:06:45,3-8:06:49,6 
2P (śmiech) mówiłem (niezr.) 

                           8:03:43,5-8:03:44,0 

A (niezr.)                 
                                              8:03:36,4 

A-K  (niezr.) 
                           8:06:49,1-8:06:54,8 

K Aerofłot 141 pracujcie Mińsk-Kontrola 
133,425. 

                                              8:03:44,5 
 
[b. d.] 

                                              8:03:37,6 

A Nie wiem. 

                            8:06:55,5-8:06:57,7 
2P Co? Oczywiście, że nie. 

                                              8:03:45,0 

A Nie. 
                                              8:03:38,2 

A-M  (niezr.) 
                            8:06:56,2-8:06:59,6 

A141 133,425 powtórzcie. 
                           8:03:45,5-8:03:46,0 

2P (niezr.) to wiesz - 
                                              8:03:40,0 

A-M  (niezr.) 
                            8:06:57,6-8:06:59,1 

1P Jasiek go pytał.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak wiele z tej wypowiedzi można było 
wyczytać, dowodzą wczesne prace „komisji płk. Latkowskiego” – 
zacytuję komentarz: 
 
Dowódca najprawdopodobniej mówi o Pawle Janeczku, szefie 
ochrony prezydenta [zapewne w transkrypcji pojawił się błąd; 
Rosjanie nazwisko Janeczek (ewentualnie pseudonim „Janosik” – bo 
tak oficera BOR nazywali znajomi) potraktowali jako zdrobnienie 
imienia i wpisali „Jasiek”]. Można przypuszczać, że to Paweł 
Janeczek jako pierwszy na prośbę załogi poinformował Lecha 
Kaczyńskiego o złej pogodzie na lotnisku w Smoleńsku. Istnieje 
zatem prawdopodobieństwo, że na czterdzieści minut przed 
katastrofą prezydent był świadomy, że w Smoleńsku nie ma 
warunków do lądowania (OL-1, s. 188-189). 
 
Komentarz ten może świadczyć, iż „komisja płk. Latkowskiego nie 
wiedziała (na ówczesnym etapie badań), że „odczytów zapisów 
CVR” dla „MAK” dokonali Polacy, a więc przekład dokonywał się z 
polskiego na ruski, a nie odwrotnie]  

                                              8:03:46,5 
 
[b. d.] 

                                              8:03:40,5 

2P …Skoro zapierdala, to oznacza, że szybko 
musi wylatać [czterdzieści(?)] godzin…  
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                            8:06:59,1-8:06:59,3 
2P Co? 

         8:03:47,0-8:03:48,0/8:03:48,5 

2P (niezr.)/ 
N? (niezr.) [do Poznania(?)].                

                                              8:03:43,6 

A (niezr.) 

                            8:06:59,7-8:07:00,9 
K Prawidłowo? 

                           8:03:49,0-8:03:51,0 

A (niezr.) 
                                              8:03:44,2 

A [Ile tu dać(?)]? 
                            8:07:01,2-8:07:02,5 

 
1P Jasiek go pytał. 

                           8:03:51,5-8:03:54,0 
 
[b. d.] 

                                              8:03:45,1 

2P Wiesz… Ale z tego, co tu wiesz, tak jakby 
czekał na tą szansę… 

                            8:07:01,5-8:07:05,4 

A141 33,425 dziękuję, do widzenia, Aerofłot 
141. 

                                              8:03:54,5 

A (niezr.) 
                           8:03:48,1-8:03:49,1 

A (niezr.) 

                            8:07:02,5-8:07:04,2 
A (niezr.) trzy. 

                           8:03:55,0-8:03:56,0 
[b. d.] 

                                              8:03:49,8 

A …wpisał… 
                            8:07:07,1-8:07:12,0 

K Polish Air Force 1-0-1, what FL are you going to 
reach to ASKIL? 

                                              8:03:56,5 

 
A (niezr.) 

                                              8:03:51,0 

 
A (niezr.)? 

                            8:07:08,4-8:07:10,1 
A (niezr.)* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tymczasem ten fragment tak 

interpretowany jest przez „komisję płk. Latkowskiego” podczas jej 

wczesnych prac zawartych w OL-1 (s. 189): 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie w kokpicie 

tupolewa pojawił się już generał Andrzej Błasik. 

Do takiego odczytu powyższej niezrozumiałej i anonimowej 

wypowiedzi skłania autorów OL-1 komunikat pojawiający się w 

rubryce poniżej]  

                           8:03:57,0-8:03:59,5 
 

N /* 2P Ale tu nie. Tu to jest taka y ciepła 
posadka i 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Biegli pracujący dla KBWLLP nie mają 
pewności, czy mówi to N czy 2P. Sytuacji, w których identyfikacja 
poszczególnych głosów różni się w CVR-2 od CVR-1 i CVR-3 pojawi 
się sporo] 

                                              8:03:51,6 

 
2P [Ty popatrz(?)]…? 

                            8:07:12,1-8:07:13,6 
A Three thousand nine hundred.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” zadaje w 
OL-1 następujące pytania w komentarzu do tej wypowiedzi: 
 
Kim jest anonim i dlaczego wewnątrz kabiny mówi po angielsku? Czy 
to generał Andrzej Błasik wszedł do kabiny i pomaga załodze? (OL-1, 
s. 189]  

                                              8:04:00,0 
 
[b. d.] 

                                              8:03:54,7 

 
A (niezr.) 
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                            8:07:14,1-8:07:16,8 
N 3900 Polish Air Force 1-0-1. 

                           8:04:00,5-8:04:01,5 

A (niezr.) 
                                                                                 8:03:56,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:07:16,9-8:07:17,6 
K OK. 

                           8:04:01,5-8:04:03,0 
[b. d.] 

                                              8:03:56,1 

A …czekaj… 
                            8:07:17,8-8:07:19,7 

 
K Report when ready to descent. 

                           8:04:03,5-8:04:04,5 
 

A Na koniec kariery [chciałby/każdy(?)]/A 
(niezr.) 

                                              8:03:57,0 

2P [Ale powiedziałeś(?)], że to jest 
[etap/etat(?)], y, ciepła posadka, i trza było 
lecieć. 

                            8:07:20,5-8:07:21,1 
N Yeah. 

                           8:04:05,0-8:04:06,0 

A (niezr.) 
                                              8:04:01,6 

1P? (niezr.) 
                            8:07:29,3-8:07:33,4 

A (niezr.) 
                           8:04:06,5-8:04:07,0 

[śmiech]    
                                              8:04:03,5 

2P Na koniec kariery pewnie... 
                            8:07:34,6-8:07:35,6 

2P No pewnie. 
                           8:04:07,5-8:04:09,0 

A …z odpowiednią gażą (niezr.) 
                                              8:04:04,5 

A …może, a cholera… 
                             8:07:37,3-8:07:45* 

A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:04:09,5-8:04:11,0 
[b. d.] 

                                              8:04:06,9 
[śmiech] 

                            8:07:48,5-8:07:49,2 
2P Dobra. 

                           8:04:11,5-8:04:13,0 

K-1* Delta Hotel Sierra contact  
 
[*oznaczenie to podąża za wyróżnionymi w CVR-2 jako MiC1, MiC2, 
MiC3 głosami poszczególnych mińskich „kontrolerów” – przyp. 
F.Y.M. W przeciwieństwie jednak do IES-u specjaliści, którzy 
opracowali CVR-2 dla KBWLLP nie różnicują tak skrupulatnie głosów 
„kontrolerów” z XUBS, posługując się tylko symbolami Kor1 i Kor2 
(w niniejszej kolumnie KK-1 i KK-2) oraz ewentualnie „x” (czyli „A” w 
moim opracowaniu) – przypomnę, że w CVR-3 wyróżnia się aż 4 
głosy na XUBS. Użycie „Kor1” i „Kor2” jest o tyle dziwne, że przecież 
KBWLLP była w posiadaniu „zapisów z wieży” XUBS, a więc 
dysponowała próbkami głosów z 10-04, z których to próbek mogli 
skorzystać eksperci z laboratorium kryminalistycznego] 

                                              8:04:07,8 

T ...z odpowiednią gażą… 

                            8:07:49,3-8:07:50,6 
A (niezr.) 

         8:04:13,5-8:14:14,0/8:04:15,0 

K-1 y Minsk one-one-eight/ 
1P A kto jeszcze (niezr.)? 

                                              8:04:09,0 

A …[Ej, łączymy(?)]… 

                            8:07:54,4-8:07:56,3 
2P Dawaj następne. 

                           8:04:15,5-8:04:17,5 

K-1 y correction one-two-zero, one-two-five./ 
N? Dowódca nie wiedział./ 

                                              8:04:10,2 

A (niezr.) 
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A (niezr.)                               
                            8:07:56,3-8:07:59,7 

 
A (niezr.) 

                                             8:04:18,0 
 

A (niezr.)                 

                                              8:04:11,6 
[radio on]  

K-1* Delta-Hotel-Sierra, contact, y, Minsk, one-
one-eight, y, correction, one-two-zero, one-two-
five. [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-1] 
[radio off] 
 
[*oznaczenie to podąża za rozróżnieniem głosów trzech mińskich 
kontrolerów wprowadzonym przez IES, a oznaczonym w CVR-3 jako 
WM-1, WM-2, WM-3– przyp. F.Y.M.] 

                            8:07:59,4-8:08:01,2 
A141 Mińsk-Aerofłot 141. 

                           8:04:18,5-8:04:19,0 
[b. d.] 

                                              8:04:12,4 

A (niezr.) 
                            8:08:02,1-8:08:05,5 

K To ja pewnie przez pomyłkę 133,55. 
                           8:04:19,5-8:04:21,0 

2P No, to będzie… [Ka, kadra/Makabra(?)] 
będzie. 

                                              8:04:13,4 

1P Tak też… 

                            8:08:06,1-8:08:09,9 
A141 133,55 z Wilnem, do widzenia, dziękuję. 

                                              8:04:21,5 
[b. d.] 

                                              8:04:14,9 

A (niezr.)? 
                             8:08:32,7-8:08:34* 

 
2P Postanowiliście?** 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]  
[**„komisja płk. Latkowskiego” w OL-1 tak komentuje tę 
wypowiedź: 
 
Pytanie najprawdopodobniej jest skierowane do generała Andrzeja 
Błasika, który w tym czasie był już w kabinie. Dotyczy wyboru 
lotniska, na którym samolot ma wylądować. Informacje meteo, a 
właściwie – o braku warunków do lądowania w Smoleńsku, załoga 
otrzymała zapewne w nieformalny sposób od przełożonych przed 
startem z Warszawy (OL-1, s. 191) – przyp. F.Y.M.]       

                           8:04:22,0-8:04:22,5 
 

2P [Nie(?)] będą piloci. 

                                              8:04:16,1 

 
N Dowódca nie wiedział. Y, miałby… 

                            8:08:33,9-8:08:36* 
A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:04:23,0-8:04:24,5 
 
[b. d.] 

                                              8:04:17,6 

A (niezr.) 

                            8:08:36*-8:08:36,4 
2P Co?** 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                           8:04:25,0-8:04:27,0 

K-1 Delta Charlie Mike Hotel Sierra/ 
A (niezr.)/ 

                                              8:04:19,4 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 
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[**„komisja płk. Latkowskiego” w następujący sposób komentuje tę 
wypowiedź 2P: 
 
Należy zadać sobie pytanie, dlaczego drugi pilot nie słyszy, co mówi 
siedzący koło niego dowódca. Kłopoty ze zrozumieniem się wystąpią 
w trakcie tego lotu jeszcze kilkakrotnie. Teoretycznie obaj piloci 
siedzą obok siebie, a w kabinie w czasie lotu nie ma takiego hałasu, 
aby bezpośrednie porozumiewanie się było utrudnione. Może to 
świadczyć o tym, że piloci byli zdenerwowani sytuacją lub speszeni 
obecnością osób przebywających w kabinie (OL-1, s. 191) – przyp. 
F.Y.M.].        

1P (niezr.)                  

                             8:08:36,4-8:08:39* 
A (niezr.) Michalak. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:04:27,5-8:04:28,0 
 
[b. d.] 

                                              8:04:20,1 

A-M  (niezr.) 

                             8:08:39*-8:08:39,9 
2P Wiesz. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                              8:04:28,5 
 
[śmiech]    

                                              8:04:20,2 

A No, bo będzie… 

                            8:08:40,9-8:08:42,7 
2P Wiesz co, to akurat będzie (niezr.). 

                           8:04:29,0-8:04:30,0 

[śmiech]/2P? [Wiesz/Nie(?)] powiedzą mu… 
[Wiesz/Nie(?)],    

                                              8:04:22,5 

A …żeby choć… 

                            8:08:42,6-8:08:43,5 
2P Idealnie. 

                                              8:04:30,5 
[b. d.] 

                                              8:04:23,6 

A-M  (niezr.) 
                             8:08:43,8-8:08:49* 

A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:04:31,0-8:04:33,5 

2P? powiedzą mu, że w odpowiedni sposób, że 
ma - 

                                              8:04:25,1 
[radio on]  

K-1 Delta-Charlie-Mike-Hotel-Sierra. [niezrozumiałe 

wypowiedzi w pobliżu K-1] 
[radio off] 

                            8:08:48,9-8:08:50,9 
2P Wiesz co… 

                                              8:04:34,0 
[b. d.] 

                                              8:04:25,8 

A Cargo. 
                            8:08:52,5-8:08:53,7 

 
1P E tam. 

                           8:04:34,5-8:04:37,5 

2P? y większość środków ma [płaconych(?)] na 
[rękę/rentę(?)]. (niezr.) 

                                              8:04:27,1 

 
A-M  (niezr.) 

                            8:08:55,3-8:08:56,7 
2P (niezr.) 

                           8:04:38,0-8:04:38,5 
[b. d.] 

                                              8:04:27,8 

1P Ale tego jeszcze nie było. 
                         8:09:17,0*-8:09:20,5 

A  (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przez ca. 20 s „nic się nie dzieje”]        

         8:04:39,0-8:04:39,5/8:04:40,5 

K-1 Delta Charlie Mike Hotel Sierra/ 
2P? i nie będzie chciał (niezr.) 

                                              8:04:29,2 
 
[śmiech] 
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                           8:09:22,1-8:09:26,3 
N Minsk-Control, PLF, Polish Air Force 1-0-1, 
ready for descent. 

                           8:04:41,0-8:04:42,0 
 
[b. d.] 

                                              8:04:29,5 

 
2P Powiemy mu… [Wiesz(?)], powiemy mu, że…   

                            8:09:27,0-8:09:34,2 
 
K Polish Air Force 1-0-1, now descent to FL 3900 
meters   

                                              8:04:42,5 

DHS* Go ahead./ A Nie?              
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – por. też Zał. 8 (do „raportu Millera”) 
s. 129. Pozostawiam to oznaczenie, choć wydaje się, że winno być 
DCMHS] 

                                              8:04:33,0 

 
1P …[Dziesięć(?)]… 

                            8:09:35,7-8:09:40,1 
N Descending to FL 3900 meters, Polish Air Force 
1-0-1. 

                                              8:04:43,0 
 
[b. d.] 

                                              8:04:33,5 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:09:40,7-8:09:41,5 
 
1P Mały gaz. 

                           8:04:43,5-8:04:45,5 

K-1 Contact Minsk one-two-zero, one-two-five./ 
A (niezr.)                 

                                              8:04:34,4 

2P …y… z czym do nas przychodzi 

                            8:09:41,7-8:09:42,4 
T Mały gaz.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak piszą autorzy Zbrodni smoleńskiej 
(s. 465): O godz. 10:09:07,1 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] inżynier 
pokładowy zadał minimalne, dopuszczalne obroty silnikom. 
Spowodowało to wyłączenie automatu ciągu, potwierdzone 
dźwiękiem identycznym jak o godz. 10:40:56,6. Jest to niezgodne z 
FDR, z którego wynika, że automat ten nie był włączony w trakcie 
przelotu. Co to był za dźwięk? Raporty Millera i Morozowa (MAK) nie 
uwzględniły go.] 

                           8:04:46,0-8:04:48,0 
 
 
[b. d.] 

                                              8:04:34,4 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:09:47,3-8:09:48,1 

 
1P I WN-y. 

                                             8:04:48,5 

A Minsk…* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ta część radiowej wypowiedzi 
przypisana jest do DCMHS]               

                                              8:04:39,0 
[radio on]  

K-1 Delta-Charlie-Mike-Hotel-Sierra.  
[radio off] 

                             8:09:48*-8:09:49,2 
 
T Są WN-y. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:04:49,0-8:04:52,0 
 

DHS One-two-zero, one-two-five, Delta Charlie 
Mike Hotel Sierra Goodbye. 

                                              8:04:39,0 

 
T? Nie będzie [chciał(?)]. 

                            8:09:49,6-8:09:51,5 
A (niezr.) 
 

                                              8:04:52,5 
[b. d.] 

                                              8:04:42,5 

2P Nie?  
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                            8:09:52,2-8:09:53,1 
N Mogę kartę? 

                                              8:04:53,0 

K-1 Bye. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                             8:09:53,1-8:09:54* 
1P Bardzo proszę. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:04:53,5-8:04:57,5 
 
[b. d.] 

                                              8:04:42,6 
[radio on]  

DCMHS Go ahead.  
[radio off] 

                             8:09:54*-8:09:55,2 
N Procedura.** 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 
[**„komisja płk. Latkowskiego” komentując tę wypowiedź i sytuację 
po niej, pisze w OL-1: 
 
Nawigator czyta pierwszą pozycję z karty czynności do wykonania 
przed rozpoczęciem zniżania. Pierwszym punktem jest „procedura”, 
czyli rodzaj podejścia (jakie środki radiowe i radiolokacyjne będą 
używane podczas podejścia) i kierunek lądowania. Brak kwitowania 
przez drugiego pilota. W tym momencie drugi pilot powinien 
skwitować (powiedzieć): „Znana” i podać rodzaj podejścia 
uzależniony od wyposażenia lotniska docelowego w środki 
radiolokacyjne (ILS lub NDB) oraz kierunek lądowania. Drugi pilot 
milczy, naruszając ustalone zasady współdziałania w kabinie (OL-1, 
s. 194). 
 
Zwracam na to uwagę, gdyż sytuacji, w której zachowanie załogi 
będzie zupełnie nietypowe, pojawi się o wiele więcej – przyp. 
F.Y.M.]        

                           8:04:58,0-8:04:59,5 

 
N? (niezr.) [dobry(?)].                

                                              8:04:43,9 
[radio on]  

K-1 Contact Minsk one-two-zero, one-two-five.  
[radio off] 

                            8:09:56*-8:09:57,4 
1P Jeszcze nieznana. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:05:00,0-8:05:01,5 
 
[b. d.] 

                                              8:04:48,5 
[radio on]  

A Minsk.  

                            8:09:57,4-8:09:59,3 

N Dane do lądowania.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia 
tę kwestię następująco: 
 
Chodzi o informacje, które powinny być przygotowane w czasie lotu 
przez drugiego pilota, takie jak: masa samolotu, jego wyważenie, 
prędkość podejścia – te dane są wpisane w formularz, który leży „na 
brodzie” – za manetkami gazu – przed nawigatorem lub jest 
przypięty klipsem na wolancie dowódcy lub drugiego pilota (OL-1, s. 
195)]  

                           8:05:02,0-8:05:03,0 
 

1P Jutro ma zobaczyć (niezr.)   

                                              8:04:48,9 

 
DCMHS One-two-zero, one-two-five Delta-
Charlie-Mike-Hotel-Sierra, good bye. 
[radio off] 
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                           8:09:59,3-8:10:00,6 

2P Częściowo zapisane.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Według „komisji płk. Latkowskiego”: 
 
Drugi pilot błędnie kwituje. Prawidłowe skwitowanie powinno 
brzmieć: „Ciężar samolotu do lądowania – liczba w tonach, 
wyważenie – liczba w procentach, rodzaj wyważenia – 
przednie/środkowe/tylne (położenie środka ciężkości samolotu w 
zależności od jego załadowania), prędkość lądowania – liczba (w 
zależności od ustawienia mechanizacji skrzydła, klapy na 45 lub 36 
stopni) w kilometrach na godzinę”. Brak kwitowania przez dowódcę. 
Dochodzi do złamania procedur. Brak kwitowania przez nawigatora. 
Odpowiedź powinien skwitować nawigator (OL-1, s. 195). 
 
To, sądzę, jeden z licznych przykładów osobliwości CVR]  

                                             8:05:03,5 
 
[b. d.] 

                                              8:04:53,0 
 
[radio on] 

A Bye. 
[radio off] 

                            8:10:00,5-8:10:06,2 
N TKS. Mamy kurs 72, rodzaj pracy GPK. 

                                              8:05:04,0 

A (niezr.)                 
                                              8:04:57,6 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                             8:10:06*-8:10:07,8 
A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:05:04,5-8:05:05,5 
 
[b. d.] 

                                              8:04:58,1 

A …jest zawsze dobry… 

                            8:10:07,2-8:10:10,3 
N RW, nastawniki RW. 

                           8:05:06,0-8:05:07,0 

2P [W dwanaście/Na naszym(?)] [nic/nikt(?)] się 
[nie wyrobi/nie dorobi(?)]*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Właściwie nie wiadomo po co takie 
nonsensy semantyczne potraktowane zostały jako jakaś 
prawdopodobna/możliwa rekonstrukcja wypowiedzi 2P]                          

                                              8:05:01,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:10:10,6-8:10:11,9 
1P 100 metrów. 

                           8:05:07,5-8:05:08,0 
[b. d.] 

                                              8:05:02,3 

1P (niezr.) 
                             8:10:12,1-8:10:14* 

1P Kurs pasa za chwileczkę. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:05:08,5-8:05:09,0 

A [Wysłuchaj(?)] (niezr.)/ [śmiech]                    
                                              8:05:04,1 

A Okej. 

                             8:10:13,9-8:10:15* 
N Paliwo. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:05:09,5-8:05:10,0 
 
[b. d.] 

                                              8:05:04,5 

A-M  (niezr.) 

                         8:10:14,9*-8:10:16,8 
2P Około 11 ton do lądowania. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. N jeszcze nie zakończył swojej 
wypowiedzi (por. rubryka wyżej), zaś 2P już udziela odpowiedzi]        

                                             8:05:10,5 

N? Nieeeee, 
 

                                              8:05:06,3 

2P [Patrz(?)] nic się nie dorobił. 
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                            8:10:15,1-8:10:23,7 

1958 Dzień dobry, Mińsk-Kontrola Bieławija 19-
58. Jestem na kursie 085, nabieramy 190-y 
poziom, podpisano 9-100. 

                           8:05:11,0-8:05:11,5 
 
[b. d.] 

                                              8:05:08,5 

1P (niezr.) 

                            8:10:16,8-8:10:17,9 
T Potwierdzam. 

                           8:05:12,0-8:05:12,5 

A (niezr.) 
                                              8:05:08,9 

A (niezr.) 
                           8:10:19,3-8:10:20,6 

2P Dobra, nie ustawiamy jeszcze. 
                           8:05:13,0-8:05:13,5 

 
[b. d.] 

                                              8:05:10,5 

A-M (niezr.) 

                            8:10:21,1-8:10:23,2 

1P Ustawimy sobie 2-5-9, z tamtej strony. 
                                              8:05:14,0 

A Ale 

 

                                              8:05:11,3 

A (niezr.) 

                            8:10:23,9-8:10:31,8 
K Białoruski 19-85… 58, Mińsk-Kontrola. Dzień 
dobry, kontrola wtórna, na zmienionym kursie 
kontynuujcie nabór 7500 metrów.  

                                              8:05:14,5 
 
[b. d.] 

                                              8:05:12,2 

 
A (niezr.) 

                           8:10:31,9-8:10:36,4 
1958 Na zmienionym kursie 7500 metrów 
nabieramy, 19-58. 

                           8:05:15,0-8:05:15,5 

A (niezr.) 
                                              8:05:12,4 

1P [Spokojnie(?)] 

                            8:10:37,3-8:10:39,3 
N (niezr.) 

                           8:05:16,0-8:05:16,5 
[b. d.] 

                                              8:05:13,1 

A (niezr.) 
                            8:10:40,6-8:10:41,6 

1P Nic takiego. 
                                             8:05:17,0 

A (niezr.) 
                                              8:05:14,3 

A (niezr.)? 
                            8:10:03,0-8:10:42,5 

N Aha. 
                           8:05:17,5-8:05:20,0 

[b. d.] 
                                              8:05:15,0 

N (niezr.) 
                            8:10:45,6-8:10:48,2 

1P Kurs pasa 2-5-9 ustawiony. 
                                              8:05:20,5 

A (niezr.) 
                                              8:05:16,3 

A-M …[ekspertów(?)]… 
                         8:10:47,8*-8:10:48,8 

2P U mnie też. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P nie zakończył jeszcze swojej 
wypowiedzi, a 2P już „potwierdza”]        

                           8:05:21,0-8:05:24,0 
 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:10:48,9-8:10:50,3 
2P U mnie też*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dwa razy z rzędu ta sama fraza]        

                                              8:05:24,5 

A Na Casie.                                     
                                              8:05:24,7 

1P (niezr.) 
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                            8:10:51,3-8:10:52,7 
2P Ja też tak maju. 

                           8:05:25,0-8:05:26,0 

A Na Casie [to jest(?)] [krótko/trudno(?)]…                                      
                                              8:05:25,3 

A-M [Bo czasu już jest(?)…] 
                            8:11:01,5-8:11:05,0 

2P Nie, no ziemię widać… Coś tam widać… Może 
nie będzie tragedii… 

                           8:05:26,5-8:05:27,0 

A Na Casach [by się wyrobił(?)],                                     
[brak danych czasowych] 

 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:11:07,2-8:11:08,7 
2P Masz coś do pisania?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 5 z rzędu wypowiedzi 2P, jakby sam do 
siebie mówił]        

                                              8:05:27,5 
 
[b. d.] 

                                             8:05:46,7 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                             8:11:10*-8:11:11,8 
N Tak mam. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:05:28,0-8:05:29,0 

A ale musi być samolot w bardzo dobrym 
stanie./ A Yhy. 

[brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:11:16,7-8:11:19,2 
2P To co? Powoli się szykujemy. 

                           8:05:29,5-8:05:32,0 
[b. d.] 

                                              8:06:04,2 

A [Słucham(?)] 
                             8:11:21,1-8:11:25* 

 
A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:05:32,5-8:05:33,0 
 

A Dlatego szkolą [na Iskrze(?)]. 

                                              8:06:04,5 

2P Zniża. [po chwili] Czyżby też leciał do Katynia?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ewidentnie załoga widzi inny statek 
powietrzny. Tej wypowiedzi 2P nie ma ani w CVR-1, ani w CVR-2, 
por. w przypadku CVR-2 rubrykę: 8:06:06,0-8:06:07,0]        

                            8:11:23,2-8:11:29,2 
K German-Cargo 5-1-0, contact Moscow on 
128,8. 

                           8:05:33,5-8:05:39,0 
 
[b. d.] 

                                              8:06:05,2 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:11:29,5-8:11:34,2 
A Dziś kurs, temperatura, ciśnienie (niezr.) 

                           8:05:39,5-8:05:40,0 

A [I to szybciej(?)]. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:11:30,2-8:11:33,1 

 
510 128,8, German-Cargo 5-1-0, bye-bye. 

                           8:05:40,5-8:06:03,5 
 
[b. d.] 

                                             8:06:08,5 
[radio on]  

K-1 Polish Air Force one-zero-one, contact Minsk 
one-one-eight decimal nine-[-]-seven-five. 
[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-1] 
[radio off]  

                            8:11:33,4-8:11:34,0 
 
K Bye. 

                           8:06:04,0-8:06:04,5 
 

2P (niezr.) 

                                             8:06:14,7 
[radio on]  

N One-one-eight, nine-[-]-seven-five, Polish Air 
Force one-zero-one, thank you, good day. 

[radio off] 
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                            8:11:34,7-8:11:36,3 
T Mogę jeszcze ciśnienie i temperaturę? 

                           8:06:05,0-8:06:05,5 
[b. d.] 

                                              8:06:19,7 
[radio on]  

A Bye.  
[radio off] 

                           8:11:36,5-8:11:37,9 
N Skąd mam wiedzieć (niezr.)? 

                           8:06:06,0-8:06:07,0 

A Czyżby też [jakieś(?)] (niezr.)?  
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi]      

                            8:11:38,5-8:11:42,7 
2P Nie wiem. Nie, powiedz jaka jest 
temperatura. Ziimno. [śmiech] 

                           8:06:07,5-8:06:08,0 
 
[b. d.] 

                                              8:06:20,7 

2P Do swidanija się mówi. 

                            8:11:43,6-8:11:45,9 
A (niezr.)                 

                           8:06:08,5-8:06:13,0 

K-1 Polish Air Force one-zero-one, contact Minsk 

one-one-eight decimal niner*-seven-five. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                                              8:06:22,2 
 
[zakłócenia w kanale 1 i 2 – kilkakrotne radio on i radio off  w 
przedziale 0,6 s]  

                            8:11:46,3-8:11:48,7 
A (niezr.)                 

                           8:06:13,5-8:06:14,0 
[b. d.] 

                                              8:06:22,3 

N Właśnie nie wiem, czy to jest do swidanija, 
czy… 

                            8:11:50,8-8:11:51,7 
2P Ziiiimno. 

                           8:06:14,5-8:06:18,5 

N?* One-one-eight decimal niner**-seven-five, 
Polish Air Force one-zero-one, thank you. [Good 
day(?)]. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zastanawiające jest to, że biegli nie są 
tu pewni, iż to głos N] 
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                

                                              8:06:23,8 

2P …A jak? 

                            8:11:51,3-8:11:52,3 
A (niezr.)                 

                                              8:06:19,0 
[b. d.] 

                                              8:06:24,3 

N …to mówi? 
                            8:11:52,1-8:11:52,7 

2P Nie. 
                                              8:06:19,5 

K-1 Bye. 
                                              8:06:25,3 

A-M (niezr.) 
                         8:12:17,1*-8:12:19,1 

2P (niezr.) nie? 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 2P znowu prowadzący monolog, przy 
czym pomiędzy „nie” wypowiedzianym w rubryce wyżej, a tym ze 
znakiem zapytania poniżej odległość czasowa ca. 25 s]        

                                              8:06:20,0 
 
[b. d.] 

                                              8:06:03,0 

2P [Dobre rańco.] 
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                            8:12:19,9-8:12:20,6 
1P Nie. 

                           8:06:20,5-8:06:21,5 

2P Do swidanija się mówi. 
                                              8:06:27,1 

A …dobre rańce. 
                            8:12:20,7-8:12:22,6 

2P Widzimy jeszcze? 
                           8:06:22,0-8:06:23,5 

N Właśnie nie wiem, czy to jest do swidanija, 
czy…?/ 
2P A jak? 

                                              8:06:28,4 

2P Powiedz tak, zobaczysz, co [zrobi(?)]. 

                           8:12:22,3-8:12:27,0 
K Białoruski 19-58, na zmienionym kursie 
kontynuujcie wznoszenie 9100, Bieławija 19-58. 

                           8:06:24,0-8:06:24,5 

A Jak (niezr.) dobry dzień? 

 

                                              8:06:28,8 
 
[zakłócenia w kanale 1 i 2 – kilkakrotne radio on i radio off  w 
przedziale 0,5 s] 

                            8:12:27,9-8:12:33,2 
1958 Na kursie 0-85, kontynuujemy wznoszenie 
9100, Bieławija 19-58. 

                           8:06:25,0-8:06:25,5 
 
[b. d.] 

                                              8:06:29,1  

 
[zakłócenia w kanale 1 i 2 – kilkakrotne radio on i radio off  w 
przedziale 2,8 s] 

                            8:12:28,9-8:12:31,1 
2P [Z naborem do dziewięciu, tak?/Z naborem 
do dziewięciuset?] 

                                              8:06:26,0 

2P Dobre rańco. 
                                              8:06:29,9 

 
[śmiech kilku osób] 

                           8:12:31,7-8:12:33,2 
1P Do 9100. 

                                              8:06:26,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                         8:13:10,1*-8:13:13,0 
A (niezr.)       
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kolejna luka. Pomiędzy końcówką 
poprzedniej wypowiedzi (rubryka wyżej) a początkiem tej 
anonimowej upływa ca. 37 s]                 

                           8:06:27,0-8:06:27,5 
 

A (niezr.) dobre rańco. 

                                              8:06:37,0 

 
2P Dobre rańce. 

                         8:13:28,0*-8:13:30,1 
2P Ile? 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 15 s]        

                                              8:06:28,0 
 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                          8:13:30,2-8:13:32,6 
 
A 2-5-2.                                     

                           8:06:28,5-8:06:29,0 

2P Powiedz tak, [zobaczymy/zobaczysz(?)] co 
będzie.  

                                             8:06:38,8 
 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

                           8:13:33,5-8:13:35,7 
 
 
A (niezr.)                 

                           8:06:29,5-8:06:31,0 
 
 
[śmiech]    

                                             8:06:41,5 
[radio on]  

N Minsk-Control, Polish Air Force, y, one-zero-
one, dobre rance, flight level three-three-zero, 
over Minsk. 

[radio off] 
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                           8:13:35,6-8:13:37,3 
 
T A nie mówiłem, że ja? 

                           8:06:31,5-8:06:36,5 
 
 
[b. d.] 
 

 

                                              8:06:48,3 
[radio on]  

K-2 Polish Air Force one-zero-one, Minsk-
Control, dobry, y, dobry dzień,  radar/radio 
contact. [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-2] 

[radio off] 
                            8:13:37,6-8:13:39,1 

A [10 godzin].                                     
                                              8:06:37,0 

2P Dobre rańce!* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Bez cudzysłowu/kursywy]        

                                              8:06:54,6 
[radio on]  
[radio off]  

                           8:13:39,1-8:13:42,6 
1P Nie, Basia (niezr.). 

                           8:06:37,5-8:06:41,0 
[b. d.] 

                                              8:06:55,6 
[śmiech] 

                           8:13:50,2-8:13:59,0 
 
A (niezr.)                 

                           8:06:41,5-8:06:45,5 

N Mińsk-Control, Polish Air Force one-zero-one. 

Dobroje ranieco. Flight level three-three-zero.* 

[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                

                                              8:06:56,5 

 
2P Mówiłem… 

                          8:14:06,5-8:14:21,9 
K Polish 1-0… Polish Air Force 1-0-1, for 
information at 6:11 Smolensk visibility 400 
meters fog.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 wypowiedź K rozbita jest na 
dwa oddzielne radiowe komunikaty, por. w trzeciej kolumnie 
niniejszej tabeli rubryki 8:14:15,1 i 8:14:25,5. Mińska kontrola nie 
podejmuje z załogą PLF 101 rozmowy na temat decyzji załogi w 
przypadku konieczności zawrócenia z XUBS na któreś z białoruskich 
lotnisk zapasowych. Jak wiemy z oficjalnej narracji, witebskie (UMII) 
miało być tamtego dnia nieczynne, a ono wraz z mińskim (UMMS) 
miało być wpisane do „planu lotu” – tym bardziej więc istniał powód 
do omówienia sytuacji z PLF 101]         

                                              8:06:46,0 
 
[b. d.] 

 

                                             8:06:57,4 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:14:22,1-8:14:24,3 
A (niezr.)                 

                                              8:06:46,5 

N Over Mińsk.                
                                             8:06:57,6 

1P …[pytał, z którego idziemy(?)] 
                          8:14:25,4-8:14:27,3 

N Roger*, Polish Air Force 1-0-1. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 nie pojawia się „Roger” w 
odpowiedzi N, por. w trzeciej kolumnie niniejszej tabeli rubrykę 

                           8:06:47,0-8:06:47,5 
 
[b. d.] 

                                              8:06:58,9 
[radio on]  

K-2 Aerofot sto sorok odin, rabotajtie, Minsk-
Kontrol, sto tridcat’ tri, czietyriesta dwadcat’ 
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8:14:34,0]        piat’. [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-2] 

[radio off] 
                          8:14:30,1-8:14:37,5 

K* (niezr.) dzień dobry, podchodzimy do punktu 
RATIN na 9600 metrów, na zmianę 3-4-0. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-2 i -3 ten radiowy komunikat 
nadaje A285]        

                           8:06:48,0-8:06:50,0 
 

K-2 Polish Air Force one-zero-one, Minsk-
Control, dobryj 
 

                                              8:07:00,7 

 
A-K (niezr.) 

                            8:14:37,8-8:14:40,2 
K Białoruski 19-58, kurs ASKIL.  

                           8:06:50,5-8:06:51,0 
[b. d.] 

                                              8:07:00,7 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:14:40,6-8:14:43,6 
1958 Kurs ASKIL, nabieramy 9100, Bieławija 19-
58. 

                           8:06:51,5-8:06:53,0 

K-2 dobryj dien’. Radio contact. 
                                              8:07:01,8 

N Trzysta dwadzieścia osiem. 

                            8:14:44,2-8:14:50,5 
K Aerofłot 258, Mińsk-Kontrola. Dzień dobry, 
kontrola wtórna, kod transpondera 51-31, na 
zmianę jaki poziom usłyszałeś? 

                           8:06:53,5-8:06:55,0 
 
 
[b. d.] 

                                              8:07:03,6 

 
A A… 

                         8:14:50,5*-8:14:53,0 
285 3-4-0, jeśli można. Aerofłot 2-8-5. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. A285 odpowiada w chwili, gdy K kończy 
komunikat, bez żadnej przerwy – typowej dla komunikacji radiowej] 

        

                                              8:06:55,5 

2P Che! Che!* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 
                   

                                              8:07:03,9 

A To… 

                            8:14:50,8-8:14:53,9 
N (niezr.) 

                                              8:06:56,0 
[b. d.] 

                                              8:07:05,4 

N? Słucham? 
                            8:14:53,9-8:14:54,1 

 
2P Co? 

                                              8:06:56,5 
 

2P Mówiłem! [ze śmiechem]                     

                                              8:07:06,0 
[radio on]  

A141 A, sto tridcat’ tri, czietyriesta dwadcat’ 
piat’, powtoritie.  
[radio off] 

                            8:14:54,3-8:14:56,4 
N (niezr.) 

                                              8:06:57,0 
[b. d.] 

                                              8:07:06,1 

1P A przecież wiesz, jak jest. 
                            8:14:54,9-8:14:57,6 

K Aerofłot 258-ty, nabierajcie 340. 
         8:06:57,5-8:06:58,5/8:07:00,0 

1P? [Zaraz się spyta, o której (?)] będziemy./ 
K-1 Aerofłot sto sorok odin, rabotajtie 

                                             8:07:07,4 

A Tak tylko pyta[-]… 



23 
 

                            8:14:58,6-8:15:03,1 
285 Nabieram poziom 3-4-0, SQUAWK 51-31 
ustawiliśmy, gotowi na LETKI. 

                           8:07:00,5-8:07:01,0 
 
[b. d.] 

                                             8:07:07,9 

A ...Mhm. 

                            8:15:03,3-8:15:04,7 
 
K Proszę, LETKI prosto. 

                           8:07:01,5-8:07:03,5 

K-2 Minsk-Control sto tridcat’ tri czietyrjesta 
dwadcat’ piat’/ 
N Trzysta dwadzieścia osiem./                
A (niezr.)                 

                                             8:07:08,8 

 
2P Co? 

                            8:15:05,6-8:15:08,2 

285 I przyjmujemy kurs na LETKI, Aerofłot 2-8-5. 
                           8:07:04,0-8:07:05,0 

 
[b. d.] 

                                             8:07:09,8 
[radio on]  

K-2 Prawilno.  
[radio off] 

                           8:15:07,6-8:15:10,0 
N To tak nie za dużo.                

                                              8:07:05,5 

N? Co?                
                                              8:07:10,6 

A (niezr.) 
                           8:15:11,3-8:15:13,6 

A (niezr.) 
                           8:07:06,0-8:07:08,5 

A141 A, sto tridcat’ --- tri-czietyrjesta dwadcat’ 
piat’, powtoritie/ 
1P? (niezr.), jakby kto pytał. (niezr.)/ 
2P Co?!                                

                                              8:07:11,0 

 
A …Jakby kto pytał… 
 
 

                           8:15:24,5-8:15:28,8 
 
A (niezr.) 

                                              8:07:09,0 
 
[b. d.] 

                                              8:07:11,3 
[radio on]  

A141 A, tri tri, czietyriesta dwadcat’ piat’, 
spasibo, do swidanija, Aerofłot sto sorok odin. 
[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu prowadzącego komunikację 
samolotu A 141*] 
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Winno być raczej: w pobliżu 
prowadzącego komunikację członka załogi  A 141 – o ile oczywiście 
ta rus. wypowiedź pochodzi autentycznie z jakiegoś statku 
powietrznego, a nie jest jakimś wojskowym szyfrogramem 
przekazywanym w ramach działań z 10-04; proszę zwrócić na 
dziwną, pełną błędów w komunikatach, korespondencję między 
A141 a K-2] 

                            8:15:29,2-8:15:33,2 
T Mamy paliwo (niezr.). 

                                              8:07:09,5 

K-2 Prawilno.  
                                              8:07:12,3 

A …[trzy(?)] 
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                         8:15:42,1-8:15:56,1* 
A (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nieodczytana 14-sekundowa 
wypowiedź]        

                           8:07:10,0-8:07:10,5 
 
 
[b. d.] 

                                              8:07:17,1 
[radio on]  

K-2 Polish Air Force, y, one-zero-one, what flight 
level are you going to reach to ASKIL? [niezrozumiałe 

wypowiedzi w pobliżu K-2] 
[radio off] 

                            8:15:59,1-8:16:01,3 
A (niezr.) 

                           8:07:11,0-8:07:14,5 

A141 A, tri tri, czietyriesta dwadcat’ piat’. 
Spasibo, do swidanija, Aerofłot sto sorok odin./ 
1P? Jakby kto pytał, to [Nadwiślańska(?)] trzy.              

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:16:11,9-8:16:17,3 
2P A nie wiesz, czy (niezr.) z pogodą w kraju, co?                   

                           8:07:15,0-8:07:16,5 
[b. d.] 

                                              8:07:18,5 

A (niezr.) 
                            8:16:17,2-8:16:24,4 

A (niezr.) 
                           8:07:17,0-8:07:20,5 

K-2 Polish Air Force, y, one-zero-one, what flight 
level are you going to reach to ASKIL?/ [śmiech]    

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:16:29,7-8:16:33,8 
A (niezr.) 

                                              8:07:21,0 
[b. d.] 

                                              8:07:21,9 

1P Three thousand nine hundred. 
                            8:16:34,7-8:16:37,5 

2P Ale 10-ta i mgła?                   
                           8:07:21,5-8:07:22,5 

1P Three thousand niner* hundred. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                              8:07:22,7 

A (niezr.) 

                            8:16:38,1-8:16:41,7 
A (niezr.) 

                                              8:07:23,0 
[b. d.] 

                                              8:07:23,5 

A-M …[Teraz mu powie-(?)] 
                            8:16:45,6-8:16:48,5 

 
2P Daj tę rozpiszę, [co ci wcześniej dałem].                   

                           8:07:23,5-8:07:26,0 
 

N Three thousand niner* hundred, Polish Air 
Force one-zero-one 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                              8:07:23,9 
[radio on]  

N Three thousand nine[-] hundred Polish Air 
Force one-zero-one 
[radio off]  

                            8:16:48,8-8:16:52,5 
A (niezr.) 

                                              8:07:26,5 

K-2 OK. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:16:52,9-8:16:53,5 
A Jeszcze raz.                                     

                                              8:07:27,0 
[b. d.] 

                                              8:07:26,1 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:16:53,5-8:16:59,2 
A (niezr.) 
 

                           8:07:27,5-8:07:29,0 

K-2 Y, report when ready to descent. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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                         8:16:59,7-8:17:11,2* 
A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nieodczytana ca. 12-sekundowa 
wypowiedź]        

                                              8:07:29,5 
 
[b. d.] 

                                              8:07:26,8 
[radio on]  

K-2 Okay. E, report when ready to descent 
[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-2] 
[radio off] 

                         8:17:25,8*-8:17:31,6 
K Aerofłot, pracujcie, Mińsk-Kontrola, 120, 125. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 14,6 s]        

                                              8:07:30,0 
 

N Yeah. 

                                              8:07:30,3 
[radio on]  

N Yeah. 
[radio off] 

                            8:17:31,9-8:17:35,1 
285 120, 125, wszystkiego dobrego, Aerofłot 
285. 

                           8:07:30,5-8:07:38,5 
 
[b. d.] 

                                              8:07:36,5 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:17:33,9-8:17:38,2 
1P (niezr.) Basiu.              

                           8:07:39,0-8:07:40,5 

N I [mamy/znamy(?)] już [wysotu(?)].                
                                              8:07:39,3 

N Mhm, mamy już nastawione. 
                           8:17:40,2-8:17:43,7 

1P Nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo, czy 
wylądujemy.              

                           8:07:41,0-8:07:41,5 
 
[b. d.] 

                                              8:07:40,2 
 
[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

                           8:17:43,6-8:17:47,6 
S Tak? 

8:07:42,0 

A (niezr.)                 
                                              8:07:42,3 

A-M (niezr.) 
                         8:18:09,0*-8:18:11,4 

A A jeśli nie wylądujemy, to co?                
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 21,4s]                             

                           8:07:42,5-8:07:44,0 
[b. d.] 

                                              8:07:42,4 

1P (niezr.) 

                           8:18:13,0-8:18:14,4 
1P Odejdziemy. 

                                              8:07:44,5 

A [Priekrasnyje(?)]. 
                                              8:07:43,3 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

                           8:18:14,2-8:18:17,1 
A (niezr.) 

                                              8:07:45,0 

A No. 
                                              8:07:44,2 

A [Artur(?)] 
                           8:18:17,2-8:18:20,4 

A Jaką informację już posiadamy (niezr.) do 
Warszawy? 

                           8:07:45,5-8:07:46,5 
 
[b. d.] 

                                              8:07:44,4 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:18:19,9*-8:18:20,9 
A Koło siódmej. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź zaczyna się nim pytanie 
poprzedniego rozmówcy dobiegło końca (por. rubryka wyżej)]        

                                             8:07:47,0 
 
[gwizd]        

                                              8:07:44,6 

 
N? No pewnie… 

                           8:18:22,2-8:18:23,8 
A Ile mamy paliwa? 

                                              8:07:47,5 

A Wiesz co,                                     
                                              8:07:45,0 

A …No. 
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                            8:18:24,7-8:18:27,9 
2P Mamy około 13-12,5 tony. 

                                              8:07:48,0 
[b. d.] 

                                              8:07:47,4 

A-M (niezr.) 
                         8:18:32,1-8:18:48,9* 

A (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nieodczytana wypowiedź o długości 
16,8 s lub kolejny błąd w numerycznych oznaczeniach]        

                                              8:07:48,5 

A (niezr.) 
                                              8:07:47,1 

 
[gwizdnięcie] 

                            8:18:32,3-8:18:33,3 
2P Da radę! 

                           8:07:49,0-8:07:49,5 
[b. d.] 

                                              8:07:47,4 

N …Ile było? 
                            8:18:33,3-8:18:48,2 

A (niezr.) 
                           8:07:50,0-8:07:52,0 

A (niezr.)/ A (niezr.) 
                                              8:07:50,1 

A No, technik. 
                            8:18:49,1-8:18:51,9 

1P Może wylądował, może dowiedz się, czy jest 
mgła. 

                                             8:07:52,5 
[b. d.] 

                                              8:07:51,0 

A Ile? 

                            8:18:51,1-8:18:59,7 
331 Mińsk-Kontrola, dzień dobry, Transaero 3-3-
1, podchodzę do punktu ASKIL, poziom 9600, na 
zmianę 3.2.0. 

                           8:07:53,0-8:07:53,5 
 

A (niezr.)! 

                                              8:07:52,0 

 
A (niezr.) 

                            8:18:52,9-8:18:58,3 
A (niezr.) 
 

                           8:07:54,0-8:07:58,0 
[b. d.] 

                                              8:07:53,3 

2P [Patrzcie go(?)] 

                            8:19:02,1-8:19:14,8 
K Dzień dobry, Transaero 3-3-1, Mińsk-Kontrola, 
kontrola wtórna, zezwalam na LETKI, 
nabierajciepoziom 3-2-0, SQUAWK 51-35.  

                                              8:07:58,5 

2P Dobra! 
                                              8:07:54,5 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:19:14,0-8:19:16,0 
A Remek (niezr.), wiesz?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Do tej kwestii niezwykle ciekawie 
odniósł się (3 czerwca 2010) Pietruczuk: Kontakt kontrolera z innym 
samolotem. „Remek (Niezr.), wiesz?” – niezidentyfikowany 
rozmówca z TU-154 nawiązuje kontakt z technikiem pokładowym 
JAK-a-40, który lądował w Smoleńsku kilkanaście minut przed TU-
154.] 
 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html  

                                     

                                              8:07:59,0 

N [Dziękuję(?)].                
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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                            8:19:15,8-8:19:21,8 
331 Kurs LETKI, nabieram 3-2-0, SQUAWK 51-35, 
Transaero 331.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak zaś pamiętamy ze „stenogramów” z 
„wieży XUBS”, TSO 331 kilka minut wcześniej porozumiewa się z 
XUBS w kwestii panujących tam warunków, na których temat załoga 
TSO 331 ma przekazywać informacje „Moskwie”. Czemu tych 
informacji TSO 331 nie przekazuje przy okazji korespondencji z 
mińską kontrolą obszaru albo polskiej załodze?]        

                           8:07:59,5-8:08:00,5 
 
[b. d.] 

                                              8:07:58,5 

 
2P Dobra. 

                            8:19:17,4-8:19:20,4 
A (niezr.) 

                                              8:08:01,0 

A (niezr.) 
                                              8:07:59,3 

A (niezr.) 
                            8:19:24,0-8:19:25,3 

1P A później podejdziemy i zobaczymy.              
                           8:08:01,5-8:08:02,0 

[b. d.] 
                                              8:07:59,9 

A (niezr.) 
                         8:19:24,8*-8:19:26,8 

2P Podejdziemy, zobaczymy. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Obaj piloci niemal równocześnie 
zaczynają takie samo zdanie? (por. rubrykę wyżej)]        

                           8:08:02,5-8:08:03,5 

A (niezr.) 
                                              8:08:01,4 

A (niezr.) 

                         8:19:43,4*-8:19:53,4 
2P Miałem tak, miałem tak. A jak już 
wylądowaliśmy (niezr.). 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 16,6 s]        

                                             8:08:04,0 
 
[b. d.] 

                                              8:08:02,7 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:19:49,6-8:19:52,3* 
A (niezr.) tylko w Gdańsku mieliśmy (niezr.), a na 
Gdańsku (niezr.). 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dość długa i pełna wyrażeń 
„niezrozumiałych” wypowiedź mieszcząca się w ciągu 2,7 s]        

                           8:08:04,5-8:08:05,0 
 

2P Dawaj następne!/ 
A (niezr.)                 

                                              8:08:02,7 

 
A Ej… 

                            8:20:07,7-8:20:12,2 
2P Tu jakby było 2-5-9, byłoby nawet lepiej, bo 
by było nie pod słońce. 

                           8:08:05,5-8:08:06,0 
 

A (niezr.)                 

                                              8:08:03,0 

 
A-M …proszę przejść, bo… 

                            8:20:12,9-8:20:14,3 
A Mhm... 

                           8:08:06,5-8:08:07,5 
[b. d.] 

                                              8:08:04,7 

2P Dawaj następne. 
                            8:20:35,5-8:20:36,8 

1P 7-6. 
 

                                              8:08:08,0 

A (niezr.)                 
                                              8:08:04,9 

[niezidentyfikowany odgłos] 
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                            8:20:36,9-8:20:38,1 
T 7-6.                

                                              8:08:08,5 
[b. d.] 

                                              8:08:05,3 

A-M (niezr.) 
                            8:20:37,7-8:20:40,4 

A I jeden poziom zostaw. 
                           8:08:09,0-8:08:10,5 

A141 A, Minsk, Aerofłot sto sorok odin. 
  

                                              8:08:06,7 

A-M (niezr.) 

                            8:20:44,1-8:20:45,8 
1P A nawet 7-8. 

                           8:08:11,0-8:08:11,5 
[b. d.] 

                                              8:08:08,0 

A (niezr.) 
                            8:20:45,9-8:20:47,8 

T 7-8.                
                           8:08:12,0-8:08:14,5 

K-2 A, da, ja wam nawierno oszyboczno. Sto 
tridcat’ tri-piat’diesiat’ piat’. 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:20:54,9-8:20:57,1 
A Jest 7-8. 

                           8:08:15,0-8:08:15,5 
[b. d.] 

                                              8:08:08,9 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:20:56,4-8:20:59,1 
 
S Aruś, zapinamy pasy? 

                           8:08:16,0-8:08:17,0 

A141 Sto tridcat’ tri-piat’diesiat’ piat’, s 
Wilnjusom.  

                                              8:08:09,4 
[radio on]  

A141 A, Minsk, Aerofłot sto sorok odin.  
[radio off] 

                            8:20:59,4-8:21:01,6 
 
 
1P Pasy zapinamy. 

                                             8:08:17,5 
 
 
[b. d.] 

                                              8:08:12,1 
[radio on]  

K-2 A, da, ja wam nawierno oszybocz…, sto 
tridcat’ tri-piat’diesiat’ piat’ [niezrozumiałe wypowiedzi 

w pobliżu K-2] 
[radio off] 

                            8:21:08,3-8:21:10,6 
 
A (niezr.) 

                           8:08:18,0-8:08:19,5 

 
A141 A, do swidanija, spasibo.  
 

                                             8:08:16,0 
[radio on]  

A141 Sto tridcat’ tri-piat’diesiat’ piat’, s 
Wilnjusom, a, do swidanija, spasibo.  
[radio off] 

                            8:21:17,6-8:21:22,2 
2P Ty patrz po kierunku. Arek, wysokość po 
odległości ci czytać? 

                           8:08:20,0-8:08:30,5 
 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                         8:22:11,2*-8:22:19,0 
K Polish Air Force 1-0-1, position ASKIL, contact 

Moscow-Control on 128,8, good bye. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 49 s (!)]        

                           8:08:31,0-8:08:31,5 

A (niezr.)                 
                                              8:08:34,8 

[kaszel ] 
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                            8:22:18,8-8:22:20,8 
A (niezr.)                 

                           8:08:32,0-8:08:34,0 
[b. d.] 

                                              8:08:37,2 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:22:19,6-8:22:22,6 
N 128,8, Polish Air Force 1-0-1, thank you, bye. 

                                              8:08:34,5  
A (niezr.) 
                 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:22:28,9-8:22:30,7 
1P (niezr.)              

                           8:08:35,0-8:08:42,0 
[b. d.] 

                                              8:08:42,8 

2P (niezr.)? 
                            8:22:31,8-8:22:32,4 

A Słucham? 
                         8:08:42,5-8:08:043,0 

2P (niezr.) nam jeszcze 
                                              8:08:44,1 

A-M (niezr.) 
                            8:22:32,4-8:22:33,6 

A (niezr.)                 
                                             8:08:43,5 

[b. d.] 
                                              8:08:44,5 

A (niezr.) 
                            8:22:34,3-8:22:43,0 

N Moscow-Control, Polish Air Force 1-0-1, good 
day, at FL 3900 feet*, over ASKIL, and we are 
ready for further descent. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. N podaje wysokość w stopach, ale 
moskiewski kontroler na to nie zareaguje. Nie podejmie też kwestii 
TWA na XUBS i dalszych decyzji załogi PLF 101 w związku z 
niepogodą na docelowy lotnisku]        

                           8:08:44,0-8:08:44,5 
 

A (niezr.)/ A (niezr.) 

                                              8:08:46,0 

 
A Słucham?... 

                            8:22:35,2-8:22:36,5 
2P W dół, panie Arek. 

                           8:08:45,0-8:08:45,5 
[b. d.] 

                                              8:08:46,1 

A …dziesięć minut. 
                            8:22:39,0-8:22:40,0 

1P Mały gaz.              
                                             8:08:46,0 

2P Słucham?/ 
1P/*N [Sto pięćdziesiąt mil/Za dziesięć minut(?)]         
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wcześniej sygnalizowałem w tych CVR-
2 problem z rozróżnieniem głosu N i 2P, teraz pojawia się ten sam 
problem w przypadku 1P i N. W CVR-3 fraza …dziesięć minut (por. 
rubryka: 8:08:46,1 w trzeciej kolumnie) przypisana jest A, a więc bez 
wskazania konkretnej osoby]                            

                                              8:08:47,0 

A-M (niezr.) 

                            8:22:39,8-8:22:41,0 
T Mały gaz.                

                                              8:08:46,5 
[b. d.] 

                                              8:08:48,0 

1P (niezr.) 
                            8:22:43,6-8:22:44,6 

A (niezr.) 
                                              8:08:47,0 

A (niezr.)/ A (niezr.) 
                                              8:08:49,0 

2P Wiesz… 
                            8:22:45,2-8:22:59,1 

K E… PLF 1-0-1, Moscow-Control, good morning, 
descent to 3600 meters and then contact… 

                                              8:08:47,5                         
 
[b. d.] 

                                              8:08:49,5 

A-M (niezr.) 
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Korsaż frequency 124,0. 
                            8:22:45,3-8:22:46,3 

A [Widać/Witaj].                                     
                                              8:08:48,0 

A (niezr.) 
                                              8:08:51,1 

2P Wiesz co, to akurat będzie. 
                            8:22:46,2-8:22:47,6 

A (niezr.) 
                                              8:08:48,5 

[b. d.] 
                                              8:08:52,5 

A-M (niezr.) 
                           8:23:00,4-8:23:07,8 

N Desceding 3600 meters and contact 124,0, PLF 
1-0-1, thank you, bye.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Załoga PLF 101, mimo że kilka minut 
wcześniej otrzymała od mińskiej kontroli informacje o TWA na 
XUBS, wg oficjalnej dokumentacji, nie podejmuje żadnej 
korespondencji na ten temat z moskiewską kontrolą]        

8:08:49,0 
 

2P Jeszcze.                   

                                              8:08:53,9 

 
2P Za [BERISEM(?)] byś musiał, nie?  

                            8:23:00,4-8:23:01,2 
T Dowódco.                

                           8:08:49,5-8:08:50,5 
[b. d.] 

                                              8:08:54,6 

A (niezr.) 
                            8:23:01,1-8:23:01,9 

N Dowódco. 
                           8:08:51,0-8:08:52,0 

2P Wiesz, co, to akurat będzie…                   
                                              8:08:55,3 

A (niezr.) 
                            8:23:01,8-8:23:08,3 

A Panie kapitanie, czy jak już wylądujecie 
(niezr.), czy ja mogę się spytać?* 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Żadne pytanie skierowane do 1P 
(dotyczące sytuacji po wylądowaniu) jednak nie padnie. 
Ciekawostką badawczą jest też to, że oprócz tej anonimowej osoby 
o godz. 8:23:00/01 jeszcze dwóch członków załogi zwraca się do 1P. 
Trzy wypowiedzi niemal w tej samej sekundzie udało się wyłowić 
„odczytującym” zapisy]        

                           8:08:52,5-8:08:53,0 
 
 

1P? [U(?)] ciebie [Arturku(?)], (niezr.) 

                                              8:08:56,6 

 
 
1P Za [BERISEM(?)]? 

                            8:23:08,4-8:23:09,2 
1P Bardzo proszę. 

         8:08:53,5-8:08:55,0/8:08:55,5 

2P Za BERIS-em (niezr.), nie?/ 
N? Za BERIS-em.                

                                              8:08:57,5 

A (niezr.) 

                            8:23:11,2-8:23:13,0 
2P 3300, tak? 

                                             8:08:56,0 
[b. d.] 

                                              8:08:57,6 

A (niezr.) 
                            8:23:12,8-8:23:14,9 

N 3600 metrów? 
                           8:08:56,5-8:08:57,0 

A Za BERIS-em?                                     
                                              8:08:59,0 

2P Sto pięćdziesiąt cztery. 
                            8:23:14,7-8:23:15,3 

2P Zgadza się.* 
                           8:08:57,5-8:08:58,0 

N? Za BERIS-em. (niezr.)/ 
                                              8:08:59,1 

A-M (niezr.) 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pytanie tylko, co ma się zgadzać. 2P 
zadaje pytanie 3300, tak?, a w głos mu wchodzi N (por. parametry 
czasowe wypowiedzi), pytając 3600 metrów?, na co 2P 
odpowiada(?) Zgadza się)]        

 A (niezr.)                                

                            8:23:15,2-8:23:16,0 
A (niezr.) 

                                              8:08:58,5 
[b. d.] 

                                              8:09:02,7 

1P? Nie [sto pięćdziesiąt(?)]? 
                            8:23:16,1-8:23:17,6 

N Będziemy mówić po rusku?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jedna z szeroko komentowanych 
wypowiedzi po publikacji CVR-1. Tymczasem N w ogóle – 
przynajmniej w oficjalnej narracji – nie bierze udziału w 
korespondencji po rusku]        

                           8:08:59,0-8:09:00,0 
 
 

2P Sto pięćdziesiąt cztery. 

                                              8:09:04,0 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:23:17,8-8:23:19,9 
A (niezr.) 

                           8:09:00,5-8:09:02,0 
[b. d.] 

                                              8:09:05,1 

A (niezr.) 
                            8:23:20,7-8:23:21,7 

A To jest…                                     
                           8:09:02,5-8:09:03,0 

1P Nie, [sto pięćdziesiąt(?)]. 
                                              8:09:05,3 

2P (niezr.) 
                            8:23:21,7-8:23:22,4 

1P Tak. 
                           8:09:03,5-8:09:04,5 

[b. d.] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:23:26,0-8:23:27,4 
2P Pamiętaj, w metrach.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź 2P, jak można sądzić, 
skierowana do N, który chwilę wcześniej omyłkowo podać miał 
podczas radiowej łączności z „Moscow-Control” wysokość w 
stopach. N, jak zaś wiemy, nie komunikuje się (wg oficjalnych 
danych) z XUBS, a korespondencję ma prowadzić 1P]        

                           8:09:05,0-8:09:05,5 
 

A [Sto  pięćdziesiąt(?)](niezr.)/ 
A (niezr.) 

                                              8:09:09,6 

 
1P …gaz. 

                            8:23:27,4-8:23:28,7 
A (niezr.) 

                           8:09:06,0-8:09:09,0 
[b. d.] 

                                              8:09:11,3 

T ... 
                            8:23:29,9-8:23:32,4 

1P Korsaż-Start, polski 101, dzień dobry. 
                                             8:09:09,5 

A [Mały gaz(?)].                                     
                              [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:23:33,7-8:23:37,4 
K Polski 101, Korsaż odpowiedział.  

                           8:09:10,0-8:09:10,5 
[b. d.] 

                                              8:09:25,2 

A Mamy gaz. 
                            8:23:39,6-8:23:43,2 

1P Na dalszą prowadzącą, zmniejszamy 
wysokość 3600 metrów.* 
 

                                             8:09:11,0 

A [Mały gaz(?)].                                     
                                              8:09:25,8 

[niezidentyfikowany odgłos] 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wg oficjalnej narracji korespondencję z 
„wieżą” będzie prowadzić 10 Kwietnia nie 2P, lecz właśnie 1P. Nie 
znając zapisów korespondencji z 7-04-2010 (te bowiem nigdy i 
nigdzie nie zostały upublicznione), kiedy to mjr A. Protasiuk 
komunikował się z XUBS podczas podejścia do lądowania, nie 
wiemy, czy te wypowiedzi, które pojawiły się w zapisach z 10-04 nie 
zostały zwyczajnie przeklejone podczas konstrukcji „nagrań z 
kokpitu”. To podejrzenie wzmacnia nienaturalność całej wymiany 
zdań między 1P a XUBS, tak jakby 1P ignorował to (ewentualnie nie 
słyszał tego), co przekazują mu „kontrolerzy” (np. usłowij dla 
prijoma niet/warunków do przyjęcia/lądowania nie ma). 
 
Najdziwniejsze jednak jest to, że 1P, nie pyta przede wszystkim o 
sytuację na lotnisku, a więc o to, czy w ogóle jest sens kierować się 
na nie – czy np. nie zostało ono zamknięte ze względu na TWA. Por. 
też komentarz „komisji płk. Latkowskiego” do tej wypowiedzi 1P: 
 
Dowódca Tu-154M informuje, że załoga kieruje się na dalszą 
radiolatarnię prowadzącą (NDB), która służy w obszarze lotniska 
Siewiernyj jako główny punkt nawigacyjny. Informuje również, że 
zniejsza wysokość do poziomu 3600 metrów. Ta korespondencja 
jest nieco dziwna, ponieważ dowódca polskiego samolotu 
wyprzedza decyzje kontrolera i samowolnie kieruje się na lotnisko. 
W czasie tego lotu załoga jednak nie będzie korzystała z NDB do 
wyznaczania kursu lotniska, bo ma wszystkie istotne punkty w 
komputerze pokładowym i korzysta GPS-ów. Dowódca chce w ten 
sposób powiedzieć kontrolerowi, że leci w kierunku lotniska (OL-2, s. 
428). 
 
Jak jednak czytamy w „raporcie Millera” (s. 220): 
 
Podczas zniżania lot był wykonywany zgodnie z planem do punktu 
nawigacyjnego ASKIL. Odnosząc się do złożonego planu lotu po 
punkcie ASKIL, lot powinien być kontynuowany do punktu RALOT. 
Kurs zawarty między punktami ASKIL i RALOT wynosi 076 stopni. Po 
przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 [UTC – przyp. F.Y.M.] 
zmienił kurs na 050, a dowódca statku powietrznego zgłosił się 
zgodnie z poleceniem MOSKWA KONTROLA na łączność z 
KORSAŻEM, przekazując, że wykonuje lot z kursem na dalszą 
radiolatarnię i zniża się do 3600 metrów. Analiza zachowanych 
danych FMS wskazuje, że załoga już wcześniej zaprogramowała taką 
trasę (od punktu ASKIL do DRL1 [tu przypis 128: Nazwa punktu 
zdefiniowanego przez załogę w FMS odpowiadała położeniu dalszej 
radiolatarni na kierunku 079 na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY], co 
było sprzeczne ze złożonym wcześniej planem lotu oraz 
otrzymywanymi poleceniami z organów ruchu lotniczego. 
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Radiolatarnia ta nie pracowała, ponieważ została wyłączona z 
eksploatacji (…) 
 
 – z czego by wynikało, że owa „dalsza prowadząca” w komunikacie 
1P to DRL-1, a nie DPRM (NDB) od wschodniej strony. Czy więc 
faktycznie DRL-1 była „wyłączona z eksploatacji” – a jeśli tak, to czy 
o tym nie powinien był załogi poinformować K? Do tej kwestii 
jeszcze wrócę poniżej]        

                            8:23:47,3-8:23:53,4 
K Polish Foxtrot 1-0-1, pozostałość paliwa, ile 
macie paliwa?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P zakomunikował Na dalszą 
prowadzącą, zmniejszamy wysokość 3600 m, zaś K pyta o paliwo. 
Pomijając już tę wymianę zdań, jakby „dziada z obrazem” (jest to 
nawiasem mówiąc przypadłość wielu fragmentów CVR-1), warto 
zwrócić uwagę, że mimo tego pytania 1P, świadczącego o 
znajomości XUBS, K pytać będzie potem: na wojskowym lotnisku 
lądowanie wykonywaliście?]        

                           8:09:11,5-8:09:17,5 
 
[b. d.] 

                                              8:09:27,1 

A Tak. Był[-]łaczony… 
 
[tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy w ten sposób urwana 
jest na nagraniu czyjaś wypowiedź, czy też komunikat 
zrekonstruowany przez IES zawiera literówkę i winno być: -łączony] 

                            8:23:55,0-8:23:56,9 
1P Pozostało 11 ton*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kolejny zastanawiający komunikat – 
także dla „komisji płk. Latkowskiego”: 
 
Arkadiusz Protasiuk prawdopodobnie przez pomyłkę podaje 
kontrolerowi stan paliwa wyliczony na moment lądowania, a nie 
stan rzeczywisty; tupolew ma w zbiornikach jeszcze około 12, 5 tony 
paliwa (o czym jest mowa o 8:18:24,7) (OL-2, s. 429)]        

                           8:09:18,0-8:09:18,5 

 
1P No. Za BERIS-em. 

                                              8:09:28,5 

 
A …idzie. 
 
 
 
 

 
                            8:23:58,3-8:23:59,0 

1P 7-8. 
                           8:09:19,0-8:09:24,0 

[b. d.] 
                                              8:09:29,2 

1P? Co jest? 
                            8:23:59,2-8:23:59,8 

T 7-8.                
                           8:09:24,5-8:09:25,0 

A (niezr.) [mamy(?)] gaz 
                                              8:09:29,7 

A Dobra. 
                            8:23:59,7-8:24:02,6 

K A jakie macie lotnisko zapasowe?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wydaje się możliwe, by na XUBS 
(jeśli faktycznie miało być docelowym punktem dla polskiej 
prezydenckiej delegacji) nie było informacji o tym, jakie zapasowe 
lotniska były wpisane w plan lotu PLF 101. Niewykluczone, że K chce 
się dowiedzieć, czy nie doszło do jakiejś zmiany planów i ustalenia 
jakiegoś dodatkowego (poza białoruskimi) lotniska – lub też 

                                              8:09:25,5 
 

A (niezr.) 

                                              8:09:30,6 
 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
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klasycznie, jak na „szympansów z wieży” przystało, „struga wariata”, 
udając, że nie wie czegoś, co wie]        

                            8:24:03,8-8:24:04,9 
1P Witebsk, Mińsk. 

                           8:09:26,0-8:09:26,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:24:08,3-8:24:10,0 

K Witebsk, Mińsk, prawidłowo? 
8:09:27,0 

A  Tak, (niezr.) 
                                              8:09:32,1 

[radio on]  

N Mińsk-Control, Papa Lima Fox, Polish Air Force 
one-zero-one, ready for descent. 
[radio off] 

                            8:24:10,7-8:24:11,2 
 

1P Prawidłowo zrozumiałeś.              

                                              8:09:27,5 
 

A (niezr.) 

                                              8:09:37,3 
[radio on]  

K-2 Polish Air Force one-zero-one, now descent 
to flight level, a, three thousand nine hundred 
meters  [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-2] 
[radio off] 

                            8:24:12,6-8:24:13,3 
1P 8-0.              

                                              8:09:28,0 

A (niezr.) 
                                              8:09:39,3 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                            8:24:13,3-8:24:14,0 
T 8-0.                

                                              8:09:28,5 

A (niezr.) 
                                              8:09:39,6 

A-K (niezr.)? 
                            8:24:16,3-8:24:19,8 

PLF031 Chłopaki, Rafał z tej strony, przejdźcie na 
123,45.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo właściwie, z jakiego 
powodu PLF 031 nawiązuje łączność z PLF 101. Z jednej strony, jak 
pamiętamy, członkowie „Wosztyla” będą opisywać fatalne warunki 
na XUBS, z drugiej wcale nie będą odwodzić załogi PLF od dalszego 
zniżania się i prób podejścia do lądowania. Możliwe, że ta łączność 
ma charakter pozorowany (np. w celu wyprowadzenia w pole 
wroga), tj. załoga „Wosztyla” dostała polecenie, by udawać, że PLF 
101 decyduje się na przylot na XUBS, „jakby nigdy nic”]        

                                              8:09:29,0 
 

A (niezr.) 

                                              8:09:41,9 

 
A-K [Arek potrafi(?)]. 

                            8:24:20,7-8:24:22,9 
A (niezr.)                 

                                              8:09:29,5 

A (niezr.)* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  Z notacji zastosowanej w CVR-2 nie 
sposób ustalić, czy powyższe 6 rubryk to także 6 następujących po 
sobie wypowiedzi różnych osób, czy może jeden dłuższy komunikat 
rozciągnięty w czasie] 

 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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                            8:24:20,8-8:24:21,0 
 
1P OK.              

                           8:09:30,0-8:09:31,5 
[b. d.]/[odgłos przypominający przełączanie przełączników* 
[8:09:30,5]] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dla przejrzystości tekstu pomijam ten 
powtarzający się potem w wielu rubrykach CVR-2 komunikat, 
ponieważ w CVR-3 i tak wyszczególniono tego rodzaju dźwięki przy 
każdej chyba możliwej okazji. Natomiast „rzadsze” dźwięki, 
zwłaszcza te z ostatnich minut zapisu, są w niniejszej kolumnie 
odnotowane]  

                                             8:09:44,5 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                            8:24:22,3-8:24:30,1 
K PLF 1-2-0-1*, na Korsażu mgła, widzialność 400 
metrów. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Niewyjaśniona do dziś pomyłka w 
wywoływaniu PLF 101. Jako „PLF 102” rządowy tupolew miał być 
wywoływany 7 kwietnia 2010.]        

                           8:09:32,0-8:09:35,0 

N Mińsk-Control, Papa Lima Fox, Polish Air Force 
one-zero-one, ready for descent. 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:24:22,9-8:24:23,5 
 
N Już mam. 

                           8:09:35,5-8:09:39,5 
 

K-2 Polish Air Force one-zero-one, now descent 
to flight level - *  

 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat K-2 rozbity jest w CVR-2 na 
3 części] 

                                              8:09:45,8 
[radio on]  

N Descending to flight level three thousand 
nine[-] hundred meters, Polish Air Force one-
zero-one. 
[radio off] 

                            8:24:23,5-8:24:24,9 
2P Arek, ty gadaj, ja przejdę.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jest to uwaga o tyle dziwna, że przecież 
1P już prowadzi korespondencję z K, więc od paru minut właśnie 
„gada”]        

                           8:09:40,0-8:09:41,0 
 
 
[b. d.] 

                                              8:09:50,6 

 
 
1P Mały gaz. 

                            8:24:33,1-8:24:36,4 
1P Zrozumiałem, proszę podać warunki meteo.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M., a choć wstępne warunki już zostały 
przed chwilą podane – mgła i widzialność 400, zaś K powtórzy to, co 
dopiero co powiedział] 

                                             8:09:41,5 

K-2 a, 
                                              8:09:51,5 

T Mały gaz. 

                            8:24:37,0-8:24:37,4 
2P Artur. 

                                              8:09:42,0 
[b. d.] 

                                              8:09:52,1 
[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

                            8:24:40,0-8:24:47,0 
K Na Korsażu mgła, widzialność 400 metrów. 4-

                           8:09:42,5-8:09:43,5 

K-2 three thousand nine hundred meters. 
                                              8:09:55,4 

A Mhm. 



36 
 

0-0 meters. 
                            8:24:48,0-8:24:49,2 

PLF031 Artur, jestem. 
                           8:09:44,0-8:09:45,0 

[b. d.] 
                                              8:09:57,3 

1P I WN-y. 
                            8:24:49,7-8:24:50,8 

1P Temperaturę i ciśnienie, poproszę.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. K dwukrotnie podaje informację o 
fatalnych warunkach na XUBS, zaś 1P nie podejmuje tej kwestii w 
korespondencji radiowej] 

         8:09:45,0-8:09:46,0/8:09:49,5 

N Descending to flight level three thousand 
niner* hundred meters, Polish Air Force one-
zero-one./ 
A (niezr.)/ A (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                                              8:09:58,0 

T Proszę, WN-y. 

                            8:24:49,7-8:25:02,4 
PLF031 No witamy ciebie serdecznie. Wiesz co, 
ogólnie rzecz biorąc, to pizda tutaj jest. Widać 
jakieś 400 metrów około i na nasz gust 
podstawy są poniżej 500 metrów, grubo. 

                                              8:09:50,0 
 
 
[b. d.] 

                                              8:09:58,9 

 
 
A-M (niezr.) 

                          8:24:51,2-8:24:58,9 
K Temperatura plus 2. Ciśnienie 745, 7-4-5, 
warunków do lądowania nie ma.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Po takim komunikacie właściwie załoga 
powinna się pożegnać z XUBS i skierować na zapasowe lotnisko] 

                                              8:09:50,5 
 

1P Mały gaz. 

                                             8:09: 59,6 
 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                            8:25:01,1-8:25:10,0 
1P Dziękuję, jeśli można to spróbujemy 
podejścia, ale jeśli nie będzie pogody, to 
odejdziemy na drugi krąg.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – choć przecież nie ma pogody, jak 
informował kilkakrotnie K. Gdyby załoga PLF 101 faktycznie upierała 
się mimo tak zarysowanych jak w korespondencji wyżej warunków, 
zbliżyć się do XUBS i ocenić naocznie sytuację, to 1P powinien był 
zapytać choćby o to, przez jak długi czas przewidywane są nielotne 
warunki – tzn. czy np. w przeciągu kilkunastu minut nie jest 
prognozowana poprawa pogody. Po drugie, znając topografię okolic 
lotniska (lądowanie z 7-04-2010) 1P powinien dopytać, czy nie 
byłoby możliwe „próbne podejście” od strony zachodniej, która jest 
bezpieczniejsza, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu. Tak się jednak 
nie dzieje, przynajmniej w oficjalnej wersji wydarzeń] 

 

                                              8:09:51,0 
 
 
[b. d.] 

                                             8:09:59,6 

 
 
A (niezr.) 
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                          8:25:04,3-8:25:05,4 
2P A wyście wylądowali już?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jeśliby PLF 101 wystartował z EPWA o 
7.27, a więc 2 godziny po (opóźnionym ponoć) wylocie PLF 031, to o 
8:25 pytanie o to, czy „już wylądowali” byłoby dość dziwne. Ale 
nawet zakładając, że załoga PLF 101 nie wiedziałaby o tym, czy 
„Wosztyl” przyziemił – to przecież PLF 031, gdyby nie wylądował, 
zawiadomiłby, choćby drogą radiową, załogę PLF 101, że (PLF 031) 
„wisi” nad XUBS lub, że udał się na inne lotnisko]   

                                              8:09:51,5 
 

 
T Mały gaz. 

                                             8:10:02,2 

 
 
N Mogę kartę? 

                           8:25:05,8-8:25:24,0 
PLF031 No, nam się udało tak w ostatniej chwili 
wylądować. No, natomiast powiem szczerze, że 
możecie spróbować, jak najbardziej. Dwa APM-y 
są, bramkę zrobili, tak że możecie spróbować, 
ale… Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to 
proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy 
albo gdzieś.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Gdyby tę wypowiedź 1P PLF 031 
potraktować literalnie, to jest ona zupełnie kuriozalna, wszak por. A. 
Wosztyl potwierdza (za K), że warunki na XUBS są fatalne, lecz 
zarazem stwierdza, że PLF 101 może „spróbować”. Ciekawostką 
innego typu jest to, że w dość pokiereszowanym zapisie CVR akurat 
ta długa (ca. 19 s) wypowiedź zachowała się „w całości” i bez 
żadnych „niezrozumiałych” fragmentów]        

                           8:09:52,0-8:09:54,5 
 
 
 
 
[b. d.] 

                                              8:10:03,1 

 
 
 
 
1P? [Bardzo proszę(?)]. 

                            8:25:12,3-8:25:17,5 
K 1-0-1, po próbnym podejściu wystarczy wam 
paliwa na zapasowe?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jeszcze chwilę temu nie było 
warunków do lądowania, teraz okazuje się, że można dokonać 
„próbnego podejścia”] 

 

                                              8:09:55,0 
 
 

A (niezr.) 

                                              8:10:03,1 

 
 
A-M (niezr.) 

                            8:25:18,3-8:25:19,1 

1P Wystarczy. 
                           8:09:55,5-8:09:56,5 

[b. d.] 
                                              8:10:04,0 

N Procedura. 
                            8:25:19,6-8:25:20,8 

K Zrozumiałem. 
                           8:09:57,0-8:09:57,5 

1P I WN-y. 
                                              8:10:05,3 

A-M (niezr.) 
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                            8:25:22,9-8:25:24,5 

1P Proszę o pozwolenie na dalsze zniżanie. 
                                             8:09:58,0 

T Są ustawione. 
                                              8:10:05,7 

 A (niezr.) 
                            8:25:24,8-8:25:29,6 

2P Dobra, przekażę to Arkowi, na razie, heja. 
                           8:09:58,5-8:09:59,0 

 
[b. d.] 

                                              8:10:05,8 

 
1P …Y, jeszcze nieznana. 

                            8:25:25,3-8:25:31,0 

K 1-0-1, z kursem 40 stopni, zniżanie 1500. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: 
 
Po raz pierwszy ze strony rosyjskiej kontroli powietrznej w 
Smoleńsku pada informacja, jakim kursem ma lecieć samolot, aby 
wejść w krąg nadlotniskowy. Tupolew od dawna leci w kierunku 
lotniska kursem na [niedziałającą] dalszą radiolatarnię po 
zachodniej stronie pasa (czyli na punkt zaznaczony w UNS-ie 
[komputerze pokładowym – przyp. F.Y.M.] jako DRL1). Załoga 
wybrała taki kurs na własną rękę po przekroczeniu punktu ASKIL 
znajdującego się na granicy rosyjskiego obszaru powietrznego (od 
strony Białorusi). Dowódca zna tę trasę, ponieważ trzy dni wcześniej 
leciał jako drugi pilot w załodze wiozącej premiera Donalda Tuska 
(…). Teraz kontroler podaje nowy kurs (40 stopni), żeby maszyna 
weszła we właściwtm miejscu w krąg nadlotniskowy. Kurs (40 
stopni) i wysokość przejściowa (1500 metrów) są także podane na 
schemacie (karcie) podejścia, który załoga ma ze sobą w kokpicie i 
który jest podstawą do planowania trasy lotu (OL-2, s. 436). 
 
Dla przypomnienia, w „raporcie MAK” (s. 119) autorzy piszą: 
 
W pamięci FMS znajdował się aktywny plan nawigacji poziomej dla 
lotu po trasie: EPWA - szereg punktów z RW 29.BAMS 1 G Departure 
- ASLUX - TOXAR - RUDKA - GOVIK – MNS (Minsk-2 VOR/DME) - 
BERIS - SODKO - ASKIL - DRL1 - 10XUB - DRL - XUBS. Wszystkie 
punkty, poza ostatnimi czterema, są punktami z nawigacyjnej bazy 
danych systemu (termin ważności do 06 maja 2010). Ostatnie 4 
punkty są punktami, wprowadzonymi przez użytkownika. Analiza 
współrzędnych powyższych punktów wykazała, że DRL1 ma 
koordynaty byłego DPRM dla podejścia do lądowania z kursem 79° 
na lotnisku Smoleńsk „Północny” (w dniu lotu krytycznego był 
wycofany z eksploatacji), 10XUB - to punkt, odległy o 10 mil 
morskich (~18,5km, Am - 79°) od KTA w kierunku przeciwnym do 
kursu podejścia do lądowania (259°), DRL – DPRM - 259, XUBS - KTA 
lotniska. 
 

                           8:09:59,5-8:10:00,5 

 
N I (niezr.) cały czas (niezr.) 

                                              8:10:07,3 

 
N Dane do lądowania. 
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O ile jednak 10 Kwietnia świat obiegły zdjęcia „bliższej radiolatarni” 
po wschodniej stronie XUBS, o tyle żadnej „nieczynnej radiolatarni” 
od zachodu nie pokazywano w ogóle, tak jak i zachodniej „wieży 
kontroli lotów” XUBS (czyli tzw. „dalszego startowego punktu 
dowodzenia”), której pracownik miał 10 Kwietnia (wedle 
„stenogramów z wieży”) komunikować, że Połosa swobodna. Jak 
pisze zresztą S. Amielin: 
 
Przez długi czas na rosyjskich forach internetowych trwał spór, jaki 
konkretnie radar znajduje się na lotnisku Siewiernyj. Zdjęcia zrobione 
od razu po katastrofie były złej jakości i nie dawały odpowiedzi na to 
pytanie. Dopiero pod koniec lipca 2010 r. udało mi się zrobić 
dokładne zdjęcia lotniskowego systemu radarowego. (OL, s. 277)  
 
Niewykluczone więc, że i wtedy dopiero smoleński fotoamator i 
pasjonat lotnictwa dotarł ze swym aparatem w okolice zachodnich 
radiolatarni: 
 
Przed rozformowaniem pułku transportowego na lotnisku Siewiernyj 
znajdowały się dwa radary tego właśnie typu [chodzi o RSP-6M2 – 
przyp. F.Y.M.]. Początkowo sądziłem, że jeden zabezpieczał 
lądowanie samolotów z kierunku zachodniego, drugi – ze 
wschodniego. Jednak to przypuszczenie nie znalazło potwierdzenia. 
W rzeczywistości jeden był głównym, drugi rezerwowym. Obecnie na 
lotnisku działa tylko jeden radar – zorientowany na wschodni 
kierunek lądowania, który obecnie jest kierunkiem podstawowym. 
Właśnie ta strona wyposażona jest w radiolatarnie prowadzące z 
radiomarkerami, od strony zachodniej ich nie ma – zostały tam 
tylko puste budynki. Gdy przyjechaliśmy obejrzeć i sfotografować 
bliższą radiolatarnię na podejściu od zachodu, pasły się tam krowy. 
Na jej terenie [nie] ma żadnego wyposażenia, stoi tylko pusty 
budynek. (OL, s. 279)           
 
W swej książce Amielin zamieszcza dwa (zapewne zrobione latem) 
zdjęcia opuszczonego, zdewastowanego budynku dalszej 
radiolatarni od zachodniej strony (s. 279-280). Czy DRL-1 tak samo 
wyglądała 10 Kwietnia, niestety, nie wiemy. Amielin dodaje również, 
że: 
 
Od strony zachodniej brak również oświetlenia nawigacyjnego, 
znajduje się tam tylko jedna linia świateł (s. 280) – ale: 
 
lądowanie z kierunku zachodniego jest możliwe, pod warunkiem 
dobrej widoczności, w trybie wizualnego podejścia do lądowania 
VFR. Zniżanie samolotu można kontrolować za pomocą istniejącego 
sprawnego radaru – w tym celu jego anteny przekręca się w 
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kierunku zachodnim.  
 
W internecie można znaleźć zdjęcia, na których widać, że wieczorem 
10 kwietnia 2010 r. na lotnisku lądował samolot od strony 
zachodniej. Jednak rankiem tego dnia, we mgle, lądowanie ze słabo 
wyposażonej strony zachodniej mogłoby być jeszcze bardziej 
ryzykowne niż ze wschodniej. (OL, s. 281). 
 
Amielin jednak zdaje się zapominać, że dodatkową „pomocą 
nawigacyjną” na XUBS mogą być APM-y ustawiane od zachodniej 
strony: 
 

 
 
Poza tym od strony zachodniej (kierunek 79 stopni) rozlokowane są 
też reflektory, które mogą posłużyć jako (czerwone) światła „zakazu 
lądowania” (czyli zaprieszczienija posadki): 
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(oba rysunki pochodzą z „raportu Millera”, s. 41; por. też „raport 
MAK”, s. 62, rys. 11). W rus. „raporcie” zamieszczone jest zdjęcie 
„systemu świetlnego”, który „został odtworzony 14.04.2010” (s. 63), 
jednakże obrazuje ono tylko wschodnią ścieżkę podejścia, tak jakby 
nikt od zachodu nie podchodził 10 Kwietnia. Tymczasem w „raporcie 
Millera” można przeczytać a propos DRL-1: 
 
Informacja o tym, że radiolatarnia była wyłączona z eksploatacji, 
pochodzi z NOTAM-u nr M2113/09. Dokument ten nie był znany 
załodze, ponieważ nie był rozpowszechniany poza FR. Na kartach 
podejścia będących w dyspozycji załogi radiolatarnia ta jest 
elementem podejścia na pas 08. Fakt wyłączenia środków 
radionawigacyjnych na kierunku 08 nie był znany również załodze 
samolotu Ił-76, która wykonywała podejście przed samolotem Tu-
154M (s. 220 przyp. 129). 
 
Niemniej jednak „komisja płk. Latkowskiego”, analizując 
„stenogramy z wieży”, natrafia tam na fragment, który, jej zdaniem, 
może świadczyć o przygotowywaniu na XUBS tuż po godz. 8 rano 
(pol. czasu) pasa… od zachodniej strony (OL-2, s. 328): 
 
8:09:51 (A) Wiatr się wzmaga, może (przegoni)/(rozgoni)? 
8:09:55 (Plusnin) A co za sens. Będzie jeszcze gorzej, jak się 
podniesie, teraz drugi start się szykuje (niezr.). 
 
[Plusnin sądzi, że wiatr nie zgoni mgły, lecz jeszcze pogorszy 
sytuację. Na wszelki wypadek jednak przygotowuje do 
rozstawienia APM-y dla kierunku lądowania 79 stopni, czyli z 
zachodu na wschód. Samolot mógłby wylądować w ten sposób, 
wyłącznie gdyby pilotowi odpowiednio wcześnie udało się 
zobaczyć ziemię (od tej strony nie ma radiolatarni NDB).] 
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Sprawą APM-ów od zachodniej strony nie zainteresowała się ani 
„komisja Millera” ani „Macierewicza”] 

                            8:25:28,5-8:25:29,5 

PLF031 No heja. 
                           8:10:01,0-8:10:01,5 

[b. d.] 
                                              8:10:09,1 

2P Częściowo zapisane. 
                            8:25:32,0-8:25:34,2 

1P 1500 z kursem 40 stopni. 
                           8:10:02,0-8:10:02,5 

N Mogę kartę? 

                                              8:10:10,3 

A-M (niezr.) 
                            8:25:37,0-8:25:37,5 

1P Mały gaz. 
                                             8:10:03,0 

1P Bardzo proszę. 
                                              8:10:10,6 

N …TKS, …mamy kurs w tym momencie 
siedemdziesiąt dwa, rodzaj pracy GPK. 

                            8:25:37,8-8:25:38,6 

T Mały gaz.                
                                              8:10:03,5 

[b. d.] 
                                              8:10:14,2 

[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 2,5 s – do 8:10:16,8] 

                            8:25:38,9-8:25:40,6 

N 1500 (niezr.). 
                                            8:10:04,0* 

N Procedura... 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Por. rubrykę w trzeciej kolumnie o 
takich samych parametrach czasowych. Jeden z rzadkich 
przypadków pełnego pokrycia się i komunikatów i czasów w CVR-2 i 
CVR-3, ale już nie z CVR-1] 

                                              8:10:15,9 

2P Sto dwudziesty ósmy [poziom(?)]… 
 

                            8:25:41,5-8:25:42,7 

2P 49. 
                           8:10:04,5-8:10:05,0 

[b. d.] 
                                              8:10:16,9 

N …RW nastawniki. 
                            8:25:43,9-8:25:44,5 

A (niezr.)                 
                           8:10:05,5-8:10:06,5 

1P …Y, jeszcze nieznana./ 
N (niezr.) 

                                              8:10:17,3 
[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 1,2 s – do 8:10:18,5] 

                            8:25:48,7-8:25:51,3 

A (niezr.)                 
                           8:10:07,0-8:10:08,0 

N Dane do lądowania. 
                                              8:10:19,1 

A (niezr.) 
                            8:25:51,2-8:25:51,9 

 
A Areczku! 

                                              8:10:08,5 
[b. d.] 

                                            8:10:19,0* 
[niezidentyfikowane odgłosy] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Znów nie wiadomo, czy to nie jest błąd 
powstały przy spisywaniu dokumentu.] 

                            8:25:52,5-8:25:54,7 

A Artur tam jest.                 
                           8:10:09,0-8:10:09,5 

2P Częściowo zapisane. 
                                              8:10:19,6 

A [RW-ju/Andrew(?)] 
                            8:25:55,0-8:25:56,9 

A (niezr.)                 
                                              8:10:10,0 

[b. d.] 
                                              8:10:19,7 

[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 0,7 s – do 8:10:20,4] 

                            8:25:55,1-8:25:57,9 

2P Na ich oko jakieś 400 widać, 50 metrów 
                           8:10:10,5-8:10:13,0 

N TKS-y. I mamy kurs w tym momencie 
                                              8:10:20,3 

A (niezr.) 
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podstawy. siedemdziesiąt  
                            8:25:57,1-8:25:58,3 

A Ile? 

                                              8:10:13,5 
[b. d.] 

                                              8:10:20,7 

N Sto metrów… 
                            8:25:59,0-8:26:02,6 

A 400 metrów widać, 50 metrów podstawy 
(niezr.). 

                           8:10:14,0-8:10:15,0 

N dwa, rodzaj pracy GPK… 

                                              8:10:20,8 

2P ...Arek, możesz? 

                            8:26:04,5-8:26:05,8 

A (niezr.)                 
                           8:10:15,5-8:10:16,5 

2P Sto dwudziesty ósmy poziom. 
                                              8:10:20,8 

[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 0,6 s – do 8:10:21,5] 

                            8:26:05,2-8:26:06,9 

2P Nie, im się udało. 
                           8:10:17,0-8:10:17,5 

N RW-u nastawniki… 

                                              8:10:22,0 

A (niezr.) 
                            8:26:07,9-8:26:11,1 

 

2P Mówi też, że mgła (niezr.). 

                           8:10:18,0-8:10:19,0 
[b. d.] 

                                              8:10:22,2 

1P …I kurs pasa za chwileczkę jeszcze… 

                            8:26:11,1-8:26:12,6 

A (niezr.)                 
 

                           8:10:19,5-8:10:20,5 

1P/*2P RW-u (niezr.) sto metrów/ 

N Ustawione. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Problem z odróżnieniem głosu 1P i 2P. 
W CVR-3 frazę sto metrów przypisano N, por. rubrykę w trzeciej 
kolumnie: 8:10:20,7] 

                                              8:10:22,7 
 
[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 1,9 s – do 8:10:24,6] 

                            8:26:17,1-8:26:18,8 

1P Panie dyrektorze, wyszła mgła… 

                           8:10:21,0-8:10:21,5 
 
[b. d.] 

                                              8:10:24,0 

N? Paliwo? 

                            8:26:19,1-8:26:24,7 

1P W tej chwili, w tych warunkach, które są 
obecnie, nie damy rady usiąść. 

                           8:10:22,0-8:10:23,5 

1P I kurs pasa za chwileczkę jeszcze [będzie 
ustawiony(?)]/ 
A (niezr.)                  

                                              8:10:24,8 

A Koło jedenastu ton do lądowania… 

                            8:26:26,0-8:26:30,9 

 
1P Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, 
ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. 

                                             8:10:24,0 
 

N? Paliwo? 

                                              8:10:25,3 
[radio on]  

B1958 Dobroje utro, Minsk-Kontrol, Belawija 
diewiatnadcat’ piatdiesiat’ wosiem siju na kursje 
nol-wosiemdiesiat’ piat’, nabirajem, y, sto 
diewianostyj eszelon, podpisano diewiat-sto. 
[radio off] 

                            8:26:31,6-8:26:34,3 

1P Jak się okaże (niezr.), to co będziemy robili? 

                                              8:10:24,5 
[b. d.] 

                                              8:10:25,8 
[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 1,8 s – do 8:10:27,5] 
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                            8:26:38,1-8:26:40,2 

1P Paliwa nam tak dużo nie wystarczy do tego 
(niezr.).* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wyjątkowy moment w CVR-1, w 
którym zachowało się aż 5 (choć oczywiście z elementami typu 
„niezr.” w dwóch newralgicznych momentach) wypowiedzi 1P pod 
rząd. Jak nietrudno dostrzec, nie ma tu natomiast wypowiedzi 
osoby, do której te zdania są kierowane]        

                           8:10:25,0-8:10:33,0 

B1958 Dobroje utro, Minsk-Kontrol, Belawija 
diewiatnadcat’ piatdiesiat’ wosiem siju na kursje 
nol-wosiemdiesiat’ piat’, nabirajem, y, sto 
diewianostyj eszelon, podpisano diewiat-sto.//* 
2P/** T Około jedenastu ton do lądowania 
mamy./ 
N [GPS-a wyłączam(?)]…/ 
A (niezr.)/ 
2P Kurs pasa nie [ustawiamy/wstawiamy(?)] 
jeszcze?/ 
A (niezr.)/ 
1P Ustawimy sobie dwa-pięć-dziewięć. [Tak 
będzie/Sprawdzę czy(?)] [dobrze(?)]  
A (niezr.)/                 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat ten pokrywa się czasowo z 
kilkoma innymi wypowiedziami] 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Problem z rozróżnieniem głosu 2P i T] 

                                              8:10:27,0 

N [GPS-a(?)]… 

                            8:26:43,6-8:26:44,8 

A No to mamy problem [dyrektor Kazana]*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  Z jednej strony jest to więc wypowiedź 
„anonimowa”, z drugiej w CVR-1 wskazuje się na konkretną osobę z 
„listy pasażerów”. Natomiast zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej 
(s. 467): Według osób znających pana Kazanę nagrany w kokpicie 
głos może nie należeć do niego]                                    

                                              8:10:33,5 
 
[b. d.] 

                                              8:10:27,7 
 
 
[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 2,8 s – do 8:10:30,4] 

                            8:26:44,8-8:26:47,3 

1P Możemy pół godziny powisieć i odlecieć na 
zapasowe. 

                           8:10:34,0-8:10:41,0 

K-2 Biełoruskij diewiatnadcat’ wosiemdiesiat’ 
piat’, y,  piatdiesiat’ wosiem, Minsk-Kontrol. 
Utro dobroje, kontrol wtoricznyj. Na 
izmienionnom kursje prodołżajtie nabor sjem 
tysiacz piat’sot metrow. 

                                              8:10:28,9 

 
A (niezr.) 

                            8:26:47,7-8:26:49,0 

A Jakie zapasowe?                                     
                                              8:10:41,5 

[b. d.] 
                                              8:10:29,2 

2P …Pasa nie stawiamy jeszcze? 
                            8:26:48,8-8:26:50,2 

1P Mińsk albo Witebsk. 
                           8:10:42,0-8:10:45,5 

B1958 Na izmienionnom kursje sjem tysiacz 
piat’sot metrow nabirajem, diewiatnadcat’ 

                                              8:10:30,2 
[niezidentyfikowane odgłosy] 
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piatdiesiat’ wosiem. 
                           8:27:03,3-8:27:04,2 

2P Do ilu schodzimy? 

                           8:10:46,0-8:10:46,5 
[b. d.] 

                                              8:10:30,7 

A (niezr.) 
                           8:27:05,1-8:27:05,6 

 

2P Sześciuset? 

                           8:10:47,0-8:10:47,5 

N/* T (niezr.)[inną kopię(?)]. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Problem z odróżnieniem głosu N i T] 

                                              8:10:31,0 

1P …Ustalimy sobie dwa-pięć-dziewięć, bardziej 
w lewo. 

                           8:27:05,9-8:27:06,8 

A 1500. 
                           8:10:48,0-8:10:50,0 

[b. d.] 
                                              8:10:32,9 

[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 0,8 s – do 8:10:33,7] 

                            8:27:07,8-8:27:09,4 

 
 
A 4900. 

                           8:10:50,5-8:10:51,0 
 
 

1P [I już zakręcić(?)]. 
 
 

                                              8:10:33,9 
[radio on]  

K-2 Biełoruskij diewiatnadcat’ wosiemdiesiat’ 
piat’, y,  piatdiesiat’ wosiem, Minsk-Kontrol, 
utro dobroje, kontrol wtoricznyj, na 
izmienionnom kursje prodołżajtie nabor sjem 
tysiacz piat’sot metrow. [niezrozumiałe wypowiedzi w 

pobliżu K-2] 
[radio off] 

                            8:27:09,4-8:27:10,7 

1P Na 7-4-5. 
8:10:51,5 

N/* T [No mam/Dobrze(?)]. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:27:11,4-8:27:11,9 

2P Na ile? 

                           8:10:52,0-8:10:55,0 
[b. d.] 

                                              8:10:34,1 
[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 7 s – do 8:10:41,1] 

                            8:27:12,7-8:27:13,8 

 
 
1P 7-4-5. 

                           8:10:55,5-8:10:56,5 
 

1P I kurs pasa dwa-pięć-dziewięć ustawiony. 
 

                                              8:10:42,2 
[radio on]  

B1958 Na izmienionnom kursje sjem tysiacz 
piat’sot metrow nabirajem, diewiatnadcat’ 
piatdiesiat’ wosiem. 
[radio off] 

                            8:27:15,3-8:27:16,5 

A (niezr.)                 
                                             8:10:57,0 

[b. d.] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:27:17,9-8:27:19,6 

2P 7-4-5, tak? 

                           8:10:57,5-8:10:58,0 

2P U mnie toże. 
                                              8:10:47,1 

N? [Bo zgubiłem kopię(?)]. 
                            8:27:19,3-8:27:21,1 

1P 2 stopnie, 7-4-5. 
                                              8:10:58,5 

[b. d.] 
                                              8:10:50,6 

1P [Tu jest jakaś(?)].  
                            8:27:21,0-8:27:22,2 

A 2 stopnie? 

                           8:10:59,0-8:10:59,5 

A U mienia toże.                 
                                              8:10:51,6 

N? Aha. 
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                            8:27:23,7-8:27:25,4 

T 2 stopnie, 7-4-5.                
                           8:11:00,0-8:11:00,5 

[b. d.] 
                                              8:10:52,1 

[niezidentyfikowane odgłosy trwające około 2,6 s – do 8:10:54,7] 

                            8:27:25,2-8:27:26,5 

A (niezr.)                 
                           8:11:01,0-8:11:01,5 

A Ja toże tak maju (sic!)*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  Nie wiadomo, czy to sic! pochodzi z 
laboratorium kryminalistycznego, czy od jakichś rusycystów z 
KBWLLP (por. podpisy na s. 130 Zał. 8]                 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:27:31,7-8:27:33,0 

 
A (niezr.)                 

                           8:11:02,0-8:11:11,0 
 
[b. d.] 

                                              8:10:55,7 

1P I kurs pasa dwa-pięć-dziewięć 
[ustawiony/ustawiamy]. 

                            8:27:32,9-8:27:34,3 

A (niezr.)                 
                           8:11:11,5-8:11:14,0 

2P Nie no, ziemię widać… Coś tam widać. Może 
nie będzie tragedii. 

                                              8:10:57,6 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:27:34,7-8:27:35,2 

A Mam. 
                           8:11:14,5-8:11:17,0 

[b. d.] 

 

                                              8:10:58,0 

N (niezr.) 

                            8:27:45,9-8:27:47,8 

1P Spytaj Artura, czy grube są te chmury. 
                           8:11:17,5-8:11:18,0 

2P Masz coś do pisania? 

                                              8:10:58,9 

2P U mienia toże. 
                           8:27:50,2-8:27:52,6 

2P Ja nie wiem, czy oni będą, ten… Czy oni 
jeszcze będą.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jest godz. 8:27:50-52, tak więc fraza 
Czy oni jeszcze będą pada ca. 2 minuty po ostatnim połączeniu z PLF 
031, które zakończyło się o 8:25:29,5 wg CVR-1. Gdzie bowiem 
załoga PLF 031 mogłaby być, jeśli na XUBS panowały takie trudne 
warunki? Czy nie podtrzymywałaby jak najdłużej łączności z PLF 
101?]        

                           8:11:18,5-8:11:19,5 
 
[b. d.] 

                                              8:11:00,3 

 
A (niezr.) 

                            8:27:52,5-8:27:53,5 

2P Dobra, przejdę. 
                           8:11:20,0-8:11:20,5 

2P Arek!/ 
N Tak [masz/mam(?)]. 

                                              8:11:01,2 

1P Ja toże tak maju. 

                            8:27:55,9-8:27:57,2 

2P Artur, jesteś tam jeszcze? 

                           8:11:21,0-8:11:26,0 
[b. d.] 

                                              8:11:02,2 

A (niezr.) 
                            8:27:58,0-8:27:58,4 

 
A (niezr.) 

                           8:11:26,5-8:11:28,0 
 

A To co - powoli się [szykuję/szykujemy(?)] - 
nie? 

                                              8:11:02,8 
[koniec zapisu na końcowej części strony B*] 
[*Wg IES-u  „początek zapisu na końcowej stronie części B” 
przypada na 8:02:53,8 – przyp. F.Y.M. Dla przypomnienia – początek 
CVR-1 to 8:02:48,6, zaś CVR-2 to 8:02:53,5. Innymi słowy, zapisy 
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CVR-3 „zaczynają się” najpóźniej, stąd też i (z trzech wersji 
„stenogramów”) najpóźniej się „kończą”.] 

                           8:27:58,8-8:28:01,5 

X-1 (niezr.) zakończyłem zrzut, zniżanie na 
wschód.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jedna z najbardziej zagadkowych 
wypowiedzi z CVR-1 przypisana nieznanemu statkowi powietrznemu 
– nie znajdziemy jej (w całości) w CVR-3 (brak tam bowiem zakoncził 
wybrosku/zakończyłem zrzut). Pojawia się natomiast cała ta 
wypowiedź – bez tłumaczenia na polski – w CVR-2]        

                           8:11:28,5-8:11:31,0 
 
[b. d.] 

                                              8:11:02,8 
 
 
[początek zapisu na stronie A] 

                            8:28:02,5-8:28:04,6 

A (niezr.) 
                                              8:11:31,5 

A (niezr.) 
                                              8:11:02,9 

A (niezr.) 
                            8:28:04,0-8:28:04,9 

X-2 Pozwolili.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tego komunikatu w CVR-3. 
Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej: 
 
W czasie podejścia do lądowania w strefie lotniska znajdowały się 
inne samoloty, nie dochowano sterylności strefy. Przynajmniej jeden 
z samolotów wspominany jest jako „krążący” nad lotniskiem przez 
ponad dwie godziny. Należy zaznaczyć, że pomiędzy wszystkimi  
lądowaniami tego dnia upłynęło znacznie mniej czasu – 1 godzina 15 
minut, więc błędna ocena świadków nie wydaje się prawdopodobna. 
W dodatku duże były odstępy pomiędzy podejściami kolejnych trzech 
maszyn, co oznacza, że nie mogły wywołać w świadkach złudzenia, 
że jeden samolot krążył przez dwie godziny. Samolot nie był w stanie 
ustanowić kontaktu z Korsa[ż]em, zaś jego komendy – czysto 
wojskowe – są dostrzegalne jedynie w zapisie rozmów załogi CVR, a 
nie ma go w nagraniach z wieży. Wieża nie kontrolowała strefy – 
była jedynie w kontakcie z jednym samolotem. Nie odpowiadała na 
zgłodzenia jednego z samolotów i nie dążyła do utrzymania 
separacji pomiędzy samolotami, chociaż było to ich obowiązkiem w 
strefie nadzorowanej radarem. (s. 389) 
 
Jak zaś wiemy z polskich Uwag do „raportu MAK”, polskiej stronie 
nie udało się uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące lądowań 
samolotów przed przyziemieniem „Wosztyla” ani nawet 
harmonogramu czasowego wszystkich operacji lotniczych na XUBS 
w dn. 10-04-2010 (por. s. 6]        

                                              8:11:32,0 
 
[b. d.] 

8:11:03,3 
[fragment niezrozumiałej korespondencji radiowej o niskim 
poziomie trwający około 10 s – do 8:11:13,3] 

                            8:28:06,6-8:28:07,3 

PLF031 Jestem Remek. 
                                              8:11:32,5 

A [Chcecie karteczki(?)]? 

8:11:03,6 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
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                            8:28:08,2-8:28:12,1 

2P A, Remuś, spytaj Artura, czy… A może ty 
wiesz, czy grube te chmury są? 

         8:11:33,0-8:11:33,5/8:11:38,5 

K-2 German cargo five-one-zero, contact 
Moscow, one-two-eight decimal eight./ 
A (niezr.), czy (niezr.)?  

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:28:22,4-8:28:23,3 

 
A (niezr.) 

                                              8:11:39,0 
 
[b. d.] 

                                             8:11:11,9 

2P Nie no, ziemię widać. Coś tam widać. Może 
nie będzie tragedii. 

                            8:28:33,3-8:28:34,6 

A (niezr.) 
                           8:11:39,5-8:11:42,5 

A [I już(?)] ci mówię: ewentualnie tiempieratura, 
dawlienije (niezr.)/ 
A (niezr.)/ 
GC510 One-two-eight-eight, German Cargo five-
one-zero. Goodbye./ 
A Tiempieratura. 

                                              8:11:14,6 

A …widać. 

                            8:28:40,6-8:28:41,7 

2P Ile? 

                                              8:11:43,0 

K-2 Bye.  
                                              8:11:15,7 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                            8:28:42,4-8:28:44,0 

1P 9-9, trzymaj.  
                                              8:11:43,5 

[b. d.] 
                                              8:11:16,2 

A-M (niezr.) 
                            8:28:44,4-8:28:45,1 

2P 9-9.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komentarz Pietruczuka: Jeśli dobrze 
przetłumaczono ten fragment to chodzi o znaczne zwiększenie 
obrotów. Raczej powinno być 79 lub 89.] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-

skrzynki,212113.html  

                           8:11:44,0-8:11:45,0 

T [Podasz mi(?)] ciśnienie i temperaturę? 

                                              8:11:17,5 

2P Masz coś do pisania? 

                            8:28:45,4-8:28:46,4 

A (niezr.) 
                                              8:11:45,5 

[b. d.] 
                                              8:11:19,2 

A (niezr.) 
                            8:28:47,5-8:28:49,0 

PLF031 Około 400-500 metrów. 
                           8:11:46,0-8:11:46,5 

N [Skąd mam wiedzieć(?)] (niezr.) 
                                              8:11:20,2 

2P Arek? 

                            8:28:50,5-8:28:51,7 

N Stanąć na kurs?                
                                              8:11:47,0 

A (niezr.) 
                                              8:11:20,3 

A …Tak. Masz. 
                         8:28:51,6*-8:28:52,0 

1P Nie. 
 

                                              8:11:47,5 

A (niezr.) 
                                    [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P odpowiada Nie, zanim N zdąży 
wypowiedzieć pytanie do końca]        

                            8:28:51,7-8:28:53,6 
 

N Około 400-500 metrów. 

                           8:11:48,0-8:11:48,5 

2P Nie (niezr.). 
                                              8:11:26,9 

2P To co? Powoli powpisuję, nie?... 

                            8:28:54,7-8:28:56,0 

2P Ale to grubość? 
 

                           8:11:49,0-8:11:49,5 

A Ja powiem ci temperaturę: 
                                              8:11:28,5 

A (niezr.) 

                            8:28:57,6-8:28:58,4 

A Widać. 
                                              8:11:50,0 

[b. d.] 
                                              8:11:29,0 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

                            8:29:00,5-8:29:01,1 

PLF031 Jesteś tam? 

                                              8:11:50,5 

A ziiiiiimno. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:29:03,1-8:29:05,3 

2P Ale grubość tych chmur 400-500 metrów? 
 

                           8:11:51,0-8:11:52,0 
[śmiech] 

                                              8:11:30,5 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

                            8:29:08,4-8:29:11,7 

PLF031 Z tego, co pamiętamy, na 500 metrach 
jeszcze byliśmy nad chmurami. 

                           8:11:52,5-8:11:53,0 
 
[b. d.] 

                                              8:11:32,5 

A (niezr.) 

                            8:29:13,5-8:29:16,7 

2P A… Na 500 metrach nad chmurami… Dobra, 
dobra, dzięki. 

                           8:11:53,5-8:11:54,5 

1P [Poda(?) już za dziesięć minut./ 
A (niezr.) 

                                              8:11:32,6 
 
[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

                            8:29:17,5-8:29:24,0 

 
PLF031 A… Jeszcze jedno… APM-y są oddalone 
od progu pasa jakieś 200 metrów. 

                           8:11:55,0-8:11:55,5 
 
[b. d.] 
 
 

                                              8:11:33,3 
[radio on]  

K-2 German cargo five-one-zero, contact 
Moscow, one-two-eight decimal eight.  
[radio off] 

                            8:29:24,8-8:29:25,3 

2P Dzięki. 
                           8:11:56,0-8:11:56,5 

A Jak wylądujemy. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:29:27,0-8:29:28,4 

2P APM-y rozstawili. 
                                              8:11:57,0 

[b. d.] 
                                              8:11:35,5 

A-K (niezr.) 
                            8:29:29,6-8:29:32,4 

2P Od progu pasa 200 metrów. 
                                              8:11:57,5 

A Nie. 
                                              8:11:39,6 

A (niezr.) 
                         8:29:29,8*-8:29:33,6 

1P Spytaj, czy Rosjanie już przylecieli.** 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P odzywa się, gdy 2P jest w połowie 

                           8:11:58,0-8:12:00,0 
 
[b. d.] 

                                              8:11:39,6 

 
A …[To jeśli (?)] mogę ewentualnie te [dwie 
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swojej wypowiedzi (por. dwie rubryki wyżej)]        
 
[**Nie jest jasne, czy chodzi o jakąś delegację z Moskwy czy o 
„Frołowa”, który miał rzekomo przywieźć „tabor” i „ochronę” dla 
polskiego Prezydenta. W obu jednak przypadkach, przez to, że 
odpowiedź na pytanie będzie negatywna (tj. że Ruscy nie 
wylądowali na smoleńskim Siewiernym), załoga PLF 101 miałaby 
kolejny powód, by nie udawać się na XUBS, lecz np. na to lotnisko, 
na które odlecieli „Rosjanie” – przyp. F.Y.M.]        

karty (?)]. … 

                            8:29:34,9-8:29:37,1 

2P A Rosjanie już przylecieli? 

                                              8:12:00,5 

2P Ziiiimno. 
                                              8:11:40,1 

[radio on]  

GC510 One-two-eight-eight, German Cargo five-
one-zero, good-bye. 
[radio off] 

                            8:29:37,7-8:29:39,6 

A (niezr.) 
                           8:12:01,0-8:12:02,0 

A (niezr.) – tak?/ 
2P Niee. 

                                              8:11:41,1 

A …Tempieratura, dawljenije ot… 

                            8:29:40,0-8:29:43,0 

PLF031 Ił dwa razy odchodził i chyba* gdzieś 
odlecieli. 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czemu „chyba”? Czy słychać wtedy 
jakiś samolot krążący nad XUBS lub latający gdzieś w okolicy? Czy 
załoga PLF 031 nie nagrywała i nie podsłuchiwała łączności między 
XUBS a innymi statkami powietrznymi?]        

                           8:12:02,5-8:12:10,5 
[b. d.] 

                                              8:11:03,0 
 
[brak wyraźnego radio on]  

K-2 Bye.  
[radio off] 

                           8:29:44,4-8:29:45,3 

2P No, rozumiem, dzięki. 
                                              8:12:11,0 

[zniekształcony znacznik czasowy] 
8:11:43,4 

A-K (niezr.) 
                           8:29:46,3-8:29:46,9 

2P Słyszałeś? 

                         8:12:11,5-8:12:26,0* 
[b. d.] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 14,5 s bez żadnych wypowiedzi w 
kokpicie] 

8:11:44,4 

T ...temperaturę? 

                           8:29:46,7-8:29:47,4 

1P Fajnie.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wedle „komisji płk. Latkowskiego” 1P o 
8:29:46,7 mówi: Tak. (OL-2, s. 448). Podobnie jest w CVR-3. Tylko w 
ten sposób (tj. gdyby 1P potwierdził, że słyszał tę rozmowę 2P z PLF 
031) daje się wyjaśnić brak konwersacji między dwoma pilotami PLF 
101 na temat tego, co przekazał radiowo technik „Wosztyla”. Nie 
zmienia to jednak faktu, że (wg wszystkich wersji „stenogramów”) 

                           8:12:26,5-8:12:28,0 
 
 

2P [Łapie/Łapiesz(?)] coś? [Coś mówi?] – nie?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby próba połączenia się załogi PLF 
101 z kimś? W CVR-3 (por. rubrykę w trzeciej kolumnie 8:12:26,8) 
2P ma komunikować: Ładnie [po rusku] powie, nie?] 

8:11:46,3 

 
 
1P …jest zimno tam. 
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piloci PLF 101 nie rozmawiają też na temat odlotu „iła” i zaistniałej 
w związku z tym sytuacji na XUBS. 1P nie pyta też XUBS, dokąd 
został skierowany „ił”.]     

                           8:29:47,9-8:29:48,7 

1P Kto tam jest? 

                           8:12:28,5-8:12:29,0 
[b. d.] 

                                              8:11:47,6 

A (niezr.) 
                           8:29:51,0-8:29:51,9 

2P U ciebie też? 

                                             8:12:29,5 

1P Nie. 
                                              8:11:48,3 

A Nie wiem. Ja powiem ci temperaturę – zimno. 
[ze śmiechem] 

                           8:29:53,5-8:29:57,6 

A (niezr.) 
                                             8:12:30,0 

[b. d.] 
                                              8:11:51,4 

[śmiech] 

                           8:29:57,4-8:29:58,2 

1P Tak [Artku/Bartku*]? 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, skąd się to „Bartku” 
wzięło, skoro wśród identyfikujących głosy podczas „odczytywania” 
niezwykłych „zapisów CVR” był szef eskadry tupolewów ppłk B. 
Stroiński, który oficjalnie nie leciał do Smoleńska 10-04, a 
przynajmniej nie w kabinie „tego” tupolewa (choć zrazu, tj. 18 
marca 2010 był dyplomatycznie clarisem zgłoszony jako 1P na lot z 
Prezydentem)]        

                           8:12:30,5-8:12:31,0 

A (niezr.) jeszcze? 

                                              8:11:53,3 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:29:58,1-8:29:58,9 

 
A On mówi… 

                           8:12:31,5-8:12:35,5 

K-2 Biełoruskij diewiatnadcat’ piatdiesiat’ 
wosiem, na izmienionnom krusje* (sic!) 
prodołżajtie nabor diewiat’ sto. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 nie odnotowano tego błędu w 
wypowiedzi K-2, por. w trzeciej kolumnie rubrykę: 8:12:31,8 – 
czyżby błędu nie było w kopii „zapisów” przekazanej IES-owi, czy też 
go przeoczono?] 

                                              8:11:53,4 

 
A Okej?... 

                           8:29:58,3-8:30:02,0 

2P Wysokościomierze 9-9-3/7-4-5. 
                           8:12:36,0-8:12:36,5 

[b. d.] 
                                              8:11:53,6 

1P …dziesięć minut. 
                           8:30:01,4-8:30:15,1 

N ILS niestety nie mamy. Kurs lądowania 2-5-9 
ustawiony. ARK przygotowane, 310/640, 
nastrojone. Piątka, szóstka, automat ciągu.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” zwraca 
uwagę, że 
Nawigator łączy drugi, trzeci i czwarty punkt checklisty w jeden! 
Tymczasem każdy jej punkt powinien być czytany i potwierdzany 
osobno. Nawigator nie trzyma się procedury, a dowódca 

                           8:12:37,0-8:12:40,0 

B1958 Na kursje nol wosiemdiesiat’ piat’, 
prodołżajem nabor  diewiat’-sto./ 
2P Z naborem do dziewięciu, tak? 

                                              8:11:56,1 

A Jak wylądujemy… 
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najwyraźniej się tym nie przejmuje.  
 
Nawigator stwierdził, że na Siewiernym nie ma systemu podejścia 
ILS (tę procedurę zaczyna się od ustawienia częstotliwości ILS, jeśli 
system znajduje się na lotnisku). Poinformował, że ARK zostały 
nastawione na odpowiednie częstotliwości. Powiedział także, że 
sprawdził ustawienia na pulpicie piątym (nawigacyjnym) i szóstym 
(pulpicie sterowania automatem ciągu) oraz automat ciągu. 
 
ARK to przyrząd automatycznie wskazujący kurs na radiolatarnie 
prowadzące – dzięki niemu piloci wiedzą, czy samolot dobrze 
podchodzi do lądowania. Jeśli kurs lądowania i strzałki na 
przyrządach (poruszające się według sygnałów z poszczególnych 
radiolatarni) się pokrywają, to znaczy, że samolot znajduje się w osi 
pasa.  
 
Automat ciągu (AT) – drugie automatyczne urządzenie poza ABSU w 
Tu-154M – steruje mocą silnika. Służy do utrzymania ustalonej przez 
pilotów prędkości lotu. Nie jest jednak urządzeniem zależnym od 
pracu ABSU. Automat ten nie jest także wyłączany szarpnięciem 
wolantu, jak w przypadku automatycznego pilota (ABSU). Żeby go 
wyłączyć, trzeba użyć wyłącznika AT na panelu PN-6 lub nacisnąć 
przyciski silników na panelu PN-6, bądź przesunąć manetki gazów 
(OL-2, s. 450-451)]                

                         8:30:07,7-8:30:08,9* 

1P 7-8. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wygląda na to, że 1P mówi od 8:30:07 
równocześnie z N] 

                                             8:12:40,5 
 
[b. d.] 

                                              8:11:57,7 

1P Nie no… 

                            8:30:10,2-8:30:13,0 

1P Korsaż, polski 101, utrzymujemy 1500.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: 
gdyby załoga ściśle kierowała się procedurami, dopiero w tym 
momencie powinna zmienić ustawienie ciśnienia na 
wysokościomierzach barometrycznych (OL-2, s. 451)] 

8:12:41,0-8:12:41,5/8:12:42,0 

B1958 Bielawija diewiatnadcat’ piatdiesiat’-
wosiem./ 
1P Do dziewięć-sto. 

                                              8:11:58,2 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                            8:30:14,2-8:30:21,0 

K A… polski 101, według ciśnienia 7-4-5, zniżanie 
500.   

                         8:12:42,5-8:13:05,0* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 23 s bez jakichkolwiek wypowiedzi w 
kokpicie] 

                                              8:11:58,3 
 
[kaszlnięcie] 

                            8:30:21,9-8:30:24,7 

1P Według ciśnienia 7-4-5, schodzimy, 500 
metrów, polski 101. 

                           8:13:05,5-8:13:06,0 
[kaszel] 

                                              8:11:59,0 

A (niezr.) 
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                            8:30:23,0-8:30:24,2 

T Jest 7-8.                
                                             8:13:06,5 

A (niezr.) 
                                              8:12:00,4 

2P Zimno. [ze śmiechem]  
                            8:30:25,6-8:30:27,5 

A Robercik ustawisz… Dziękuję. 
                           8:13:07,0-8:13:18,5 

[b. d.] 
                                              8:12:01,3 

1P Nie…, tak?... 
                            8:30:36,4-8:30:29,9 

K Polski 101, kurs 79.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kierunek podejścia na XUBS od 
zachodniej strony]        

                           8:13:19,0-8:13:19,5 
 

2P  To jest Korsaż? 

                                              8:12:01,7 

 
2P …Nie. 

                            8:30:31,1-8:30:32,7 

 
1P Kurs 79, polski 101. 

                                              8:13:20,0 
 
[b. d.] 

                                              8:12:15,3 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Descending to 
flight level three thousand nine[-] hundred meters. Polish Air Force 
one-zero-one, zarejestrowana o godz. 8:09:45,8] 

                            8:30:32,7-8:30:35,4 

A Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej 
robić [dyrektor Kazana]. 

                                              8:13:20,5 
 

1P Korsaż. 

         [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:30:35,2-8:30:36,7 

 
A (niezr.)                 

                         8:13:21,0-8:13:35,5* 
[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 14,5 s bez jakichkolwiek wypowiedzi  w 
kabinie pilotów] 

                                             8:12:21,0 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Polish Air Force 
one-zero-one now descend to flight level, a, three thousand nine 
hundred meters, zarejestrowana o godz. 8:09:37,3] 

                            8:30:37,9-8:30:43,0 

N Yyy... do 500 dostaliśmy zgodę, czyli do…               
                           8:13:36,0-8:13:36,5 

S [Ile(?)] jeszcze? 

                                              8:12:26,8 

2P Ładnie [po rusku(?)] powie, nie? 
                            8:30:41,2-8:30:42,1 

1P Tak.              
                                              8:13:37,0 

[b. d.] 
                                              8:12:29,2 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Mińsk-Cotrol, Papa 
Lima Fox Polish Air Force one-zero-one ready for descend, 
zarejestrowana o godz. 8:09:32,1] 

                            8:30:42,9-8:30:43,7 

1P Do wysokości kręgu.              
                                              8:13:37,5 

A Ile?! 

                                              8:12:29,5 

1P Nie. 
                            8:30:43,9-8:30:45,0 

2P Do wysokości kręgu.              
                           8:13:38,0-8:13:38,5 

[b. d.] 
                                              8:12:30,6 

2P Myślisz, że nie jeszcze? 

                            8:30:45,1-8:30:50,7 

2P Najgorsze tam jest, że jest dziura, tam są 
chmury i wyszła mgła…* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komentarz Pietruczuka: Nie jest jasne o 
jakiej dziurze mówi drugi pilot.] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html  

                           8:13:39,0-8:13:40,0 

1P [Osiem/Basiu(?)] osiemnaście [minut(?)] do 
lądowania.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Oczywiście „osiem” a „osiemnaście” to 
spora różnica. Gdyby wersja 1 z tych dwóch była właściwa, to 
lądowanie byłoby o 8:21 (zakładając, że te parametry czasowe są 
rzeczywiste). W wersji 2 – 8:31. W obu przypadkach nie pasuje to do 
„godziny lądowania” związanej z „katastrofą smoleńską”] 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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                            8:30:45,3-8:30:48,4 
 

A (niezr.)                 

                           8:13:40,5-8:13:41,5 
 
[b. d.] 

                                              8:12:31,8 
[radio on]  

K-2 Biełoruskij diewiatnadcat’ piatdiesiat’ 
wosiem, na izmienionnom kursje prodołżajtie 
nabor diewiat’ sto. [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-

2] 
[radio off] 

                           8:30:52,6-8:30:53,6 
 

A (niezr.)                 

                           8:13:42,0-8:13:44,0 
 

1P [I(?)] za jakieś trzy-cztery [minuty --- 
zapnij(?)]./ 
S [Dobrze(?)].              

                                              8:12:37,3 
[radio on]  

B1958 Na kursje nol wosiemdiesiat’ piat’, 
prodołżajem nabor  diewiat’-sto, y, Bielawija 
diewiatnadcat’ piatdiesiat’-wosiem. 
[radio off] 

                           8:30:54,0-8:30:54,5 

2P No i… 

                           8:13:44,5-8:13:45,0 

S A jaka [temperatura(?)]? 

8:12:38,5 

2P Z naborem do dziewięciu, tak? 
                           8:30:54,5-8:30:55,1 

1P Co z nami, Basiu?* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W swych wczesnych analizach (tych z 
książki OL-1) „komisja płk. Latkowskiego” tak interpretowała tę 
wypowiedź: 
 
Pytanie skierowane do Barbary Maciejczyk – szefowej stewardes, a 
dotyczy zapewne tego, co będzie się działo z załogą po lądowaniu. 
Czy jest przygotowane dla jej członków miejsce w hotelu, czy też 
mają czekać w samolocie do momentu powrotu pasażerów na 
pokład (OL-1, s. 243). 
 
Por. też komentarz w trzeciej kolumnie, w rubryce: 8:30:54,9. W 
CVR-2 ani w CVR-3 nie występuje to powyższe pytanie 1P.]                     

                           8:13:45,5-8:13:46,0 
 
 
[b. d.] 

8:12:40,5 

 
 
A-M (niezr.) 

                           8:30:55,5-8:30:58,3 

A (niezr.) 
                                              8:13:46,5 

1P Dziesięć stopni. 
                                              8:12:41,3 

1P Do dziewięć-sto. 
                           8:30:58,3-8:30:59,7 

2P Do 500 m. 
                           8:13:47,0-8:13:47,5 

[b. d.] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:31:00,4-8:31:01,1 

1P Dobra. 
                           8:13:48,0-8:13:49,0 

1P Nie! Basia! Dziesięć nie będzie.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź 1P zrekonstruowana bez 
znaków zapytania – tymczasem w CVR-3 (por. w kolumnie trzeciej, 
rubrykę 8:13:48,2) 1P ma do S mówić: Nie, Basia [już niedaleko(?)]. 

                                             8:13:05,8 
[kaszel] 
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                           8:31:01,0-8:31:03,4 

N Yyy… piątka, szóstka, automat ciągu.                
                                              8:13:49,5 

[b. d.] 
                                    [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:31:03,9-8:31:07,2 

1P Piątka, szóstka przygotowane i zostaję bez 
automatu.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” ta 
wypowiedź jest nonsensowna: 
 
Według MAK dowódca w tym momencie powiedział: „Piątka, 
szóstka przygotowane i zostaję bez automatu”. To zdanie jednak nie 
ma sensu, ponieważ automat ciągu nie był do tej pory włączony, a w 
tym momencie nie wyłączono żadnego urządzenia (OL-2, s. 456). 
Por. też w trzeciej kolumnie rubrykę: 8:31:04,9]        

                                              8:13:50,0 

S [Osiem(?)]? 

                                              8:13:19,4  

2P  To jest Korsaż? 

                         8:31:05,9-8:31:07,1* 

A Podchodzi do lądowania. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź od 8:31:05 równolegle z 
komunikatem 1P (por. rubryka wyżej)]        

                                              8:13:50,5 
 

1P Osiem. 

                                              8:13:20,7 

 
1P Korsaż. 

                           8:31:07,1-8:31:11,1 

2P  Wychodzi, że aaa… TAWS, wystarczy, żeby 
Ziętas wprowadził.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komentarz Pietruczuka: Być może 
załoga zdawała sobie, że TAWS się włączy ponieważ lotniska w 
Smoleńsku nie ma w bazie danych. System TAWS widzi wtedy  to 
jako zwykły teren - pole lub łąkę - i odczytuje podejście do lądowania 
jak uderzenie w ziemię. Z tego zapisu jednak nie można wysnuć 
wniosku, o co chodzi załodze.] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-

skrzynki,212113.html  

                           8:13:51,0-8:13:57,5 
 
[b. d.] 

                                    [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:31:10,9-8:31:13,9 

2P  (niezr.) 
                                              8:13:58,0 

A (niezr.)                 
                                              8:13:22,4 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:31:19,7-8:31:23,7 

N I w tym momencie mamy 5 mil od centralnej. 
                           8:13:58,5-8:13:59,0 

1P Dla [nich, to/niego(?)] już jest dziesiąta.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 (por. 8:13:58,7 w trzeciej 
kolumnie) 1P ma mówić: …[niech czeka(?)]. 

                                    [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:31:28,5-8:31:31,1 

A (niezr.)                 
                           8:13:59,5-8:14:01,5 

[b. d.] 
                                              8:13:34,4 

A-K Mogę? 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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                           8:31:50,7-8:31:52,4 

A (niezr.)                 
                           8:14:02,0-8:14:50,0 

2P  [To(?)] dwie godziny jest? 

                                              8:13:34,9 

A-M (niezr.) 
                           8:31:55,3-8:31:56,7 

2P Tak, a jesteśmy 5 mil gdzie? 

                           8:14:03,5-8:14:04,0 
[b. d.] 

                                              8:13:35,5 

A-K Proszę. 
                         8:31:56,4-8:31:56,9* 

N Z boku. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź N ma zajmować 0,5 s]        

                                              8:14:04,5 

N? Dwie, [czy godzina(?)]?                
                                              8:13:36,2 

S …Ile to jeszcze? 

                           8:31:57,1-8:31:58,7 

2P (niezr.) 
                           8:14:05,0-8:14:05,5 

A (niezr.)/ A (niezr.)                                 
                                              8:13:37,2 

A [Uważaj(?)] 
                           8:31:57,8-8:32:01,0 

K PLF 1-0-1, tu Korsaż.   
                           8:14:06,0-8:14:14,5 

[b. d.] 
                                              8:13:37,8 

2P Ile? 
                           8:32:01,4-8:32:02,2 

 
1P Odpowiadamy. 

                           8:14:15,0-8:14:18,5 

K-2 Polish y one-zero y… Polish Air Force one-
zero-one, for information, 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Por. komunikat K-2 (i jego 
pokawałkowanie) w CVR-3, od rubryki: 8:14:15,1] 

                                              8:13:39,0 

1P O przepraszam, masz chwilkę do lądowania. 

                           8:32:02,7-8:32:04,5 

K Zajęliście 500 metrów? 

                           8:14:19,0-8:14:19,5 
[b. d.] 

                                              8:13:40,3 

A-K (niezr.) 
                           8:32:05,8-8:32:07,6 

1P Na razie nie. 1000, schodzimy. 
                          8:14:20,0-8:14:22,0 

K-2  at y zero-six-one-one  

                                              8:13:41,1 

A-M (niezr.) 
                           8:32:08,0-8:32:08,8 

K Zrozumiałem. 
                                             8:14:22,5 

[b. d.] 
                                              8:13:42,4 

1P No jakieś trzy, cztery… 

                           8:32:12,6-8:32:14,4 

A (niezr.) 
                           8:14:23,0-8:14:23,5 

K-2  y… y…   
                                              8:13:43,5 

A-M …widzisz? 

                           8:32:14,4-8:32:16,0 

A (niezr.) 
                           8:14:24,0-8:14:25,0 

[b. d.] 
                                              8:13:44,6 

S Ale…, [prawda(?)]? 
                           8:32:15,7-8:32:17,0 

A (niezr.) 
                           8:14:25,5-8:14:26,0 

K-2  …Smolensk y 

                                              8:13:46,5 

1P Dziesięć… 

                           8:32:16,9-8:32:18,5 

A (niezr.) 
                                              8:14:26,5 

[b. d.] 
                                              8:13:47,5 

A (niezr.) 
                           8:32:55,8-8:32:58,9 

1P I podchodzimy do lądowania*. W przypadku 
nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak dotąd uzgodniono zejście na 

                           8:14:27,0-8:11:27,5 

 
K-2  visibility, four-zero  

                                             8:13:48,2 

 
1P …Nie, Basia [już niedaleko(?)] 
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„wysokość kręgu”, tu zaś, ni stąd ni zowąd – bez jakiegokolwiek 
ustalenia z XUBS, a nawet bez oceny sytuacji na lotnisku – 1P 
oznajmia podchodzimy do lądowania. W CVR-2 frazy tej nie ma – 
zastępuje ją „niezr.”. Co do CVR-3 por. trzecią kolumnę i rubrykę: 
8:32:57,4. Pozostaje więc otwarta kwestia, czy w „pierwotnej 
wersji” ta wypowiedź 1P rzeczywiście była (a potem z różnych 
powodów uległa skasowaniu lub zniekształceniu), czy też została 
sobie „dośpiewana” przez „odsłuchujących”] 

                           8:32:58,8-8:33:00,3 
 

T W automacie.                

                                              8:14:28,0 
 
[b. d.] 

 

                                             8:13:48,5 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, da, ja wam 
nawierno oszybocz…. Sto tridcat’ tri piat’diesiat’ piat’, 
zarejestrowana o godz. 8:08:12,1] 

                           8:33:01,4-8:33:03,7 
 

2P Dasz, Arek (niezr.). 

                           8:14:28,5-8:14:29,5 

 
K-2  zero meters, fog.   

                         8:13:50,2-8:14:11,8*  
 
 
[*w tym miejscu w CVR-3 pojawia się, nie wiadomo po co, 
transkrypcja wykonywanych po rusku rozmów: A – K-2, dotyczących 
przekazania „polskiemu samolotowi” danych dot. pogody w 
Smoleńsku – przyp. F.Y.M. Nie jest podane nawet, kto telefonuje do 
K-2 i jaką reprezentuje instytucję. Zamieszczenie tych transkrypcji 
jako „elementu” dokumentacji dot. zapisów rozmów z kokpitu PLF 
101 jest działaniem nieuzasadnionym, wprost absurdalnym, 
rozbijającym spójność dokumentu sporządzonego przez IES] 

                           8:33:23,6-8:33:24,8 

A Paliwo.                                     
                                              8:14:30,0 

[b. d.] 
                                              8:13:50,2 

A-K (niezr.) 
                           8:33:25,1-8:33:27,4 

T Aktualnie mamy 12 ton.                
                            8:14:30,5-8:14,31,0 

A O (niezr.)                                     
                                              8:13:50,7 

2P Poważnie. 
                           8:33:29,7-8:33:31,3 

A 200 metrów.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komentarz Pietruczuka: Informacja o 
200 metrach odnosi się być może do innego samolotu bo TU-154 jest 
w tej chwili powyżej 500 metrów.] 
 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html  

 

                                              8:14:31,5 

A [Co jest(?)]? 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:33:40,1-8:33:43,1 

K PLF 1-0-1, wysokość 500?  
                           8:14:32,0-8:14:33,5 

[b. d.] 
                                             8:13:52,9 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, Minsk, Aerofłot 
sto sorok odin, zarejestrowana o godz. 8:08:09,4] 

                           8:33:45,4-8:33:47,0 

1P Podchodzimy do 500 metrów. 
                           8:14:34,0-8:14:35,0 

N Roger, y, Polish Air Force one-zero-one.* 
 

                                              8:13:53,6 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Por. tenże komunikat N w CVR-3, 
rubryka: 8:14:34,0 w trzeciej kolumnie]   

                           8:33:47,2-8:33:48,0 

K Zrozumiałem. 
                                              8:14:35,5 

[b. d.] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:33:57,3-8:33:58,9 

A (niezr.)                 
                           8:14:36,0-8:14:37,5 

A [I(?)] four-zero-zero meters fog?                                     
                                              8:13:56,0 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                           8:33:59,6-8:34:00,9 

A (niezr.)                 
                                             8:14:38,0 

A A-a.                                     
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:34:07,3-8:34:08,2 

 
1P 7-0. 

                           8:14:38,5-8:14:45,0 

[A285]?* (niezr.) [Aerofłot dwa-wosiem’-
piat’(?)], dobryj dien’…, k toczkie RATIN, na 
diewiat’ tysiacz szest’sot metrow na smienu tri-
czietyrie-nol./ 
A (niezr.)/ 
A (niezr.)/ 
A (niezr.)                          

         

                                              8:13:58,7 

 
1P …[niech czeka(?)]… 

                            8:34:08,5-8:34:09,6 

T 7-0. 
                                              8:14:45,5 

[b. d.] 
                                              8:14:00,2 

A-K (niezr.) 
                           8:34:17,5-8:34:18,7 

1P Odblokuj gaz. 
                           8:14:46,0-8:14:48,0 

K-2 Biełoruskij diewiat’nadcat’ piat’diesiat’ 
wosiem, a bieritie kurs ASKIL? 

                                              8:14:00,7 

A-M (niezr.) 

                           8:34:18,7-8:34:21,5 

T 7-0 ustawione i gazy odblokowane. 
                           8:14:48,5-8:14:51,5 

B1958 A, kurs ASKIL, nabirajem diewiat’-sto, 
Bielawija diewiatnadcat’-piat’diesiat’ wosiem./ 
N [Powinniśmy być(?)] z tej strony,                

                                              8:14:01,9 

A-K No wiem… 

                           8:34:21,5-8:34:22,4 

1P Automat. 
 

                                              8:14:52,0 
[b. d.] 

                                              8:14:02,5 

A …O której godzinie jest? 

                           8:34:22,6-8:34:23,9 

 
T I automat włączony. 

                           8:14:52,5-8:14:58,0 

K-2 Aerofłot dwiesti wosiemdiesiat’ piat’, Minsk-
Kontrol. Dobryj dien’, kontrol wtoricznyj, kod 
otwietczika piat’-odin-tridcat’ odin. Na smienu 
kakoj eszelon prosłuszał?/ 

                                              8:14:03,5 

A-M (niezr.) 
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A (niezr.)/ 
A (niezr.)                                  

                           8:34:27,9-8:34:29,4 

A 400 redukuję. 
                           8:14:59,0-8:14:15,0 

A285 Tri czietyrie nol, jeśli możno, Aerofłot dwa-
wosiem-piat’./ 
1P? [Kurwa(?)] to nasze meteo jest naprawdę…* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 o godz. 8:14:59,1 1P ma 
mówić: Kurwa… [ile to(?)]  naprawdę jest?...]              

                                              8:14:04,5 

A Jeszcze godzina. 

                           8:34:32,8-8:34:33,9 

2P Jest 400.                   
                                              8:15:01,0 

[śmiech]    
                                              8:14:05,5 

A Chyba tak. 
                           8:34:34,3-8:34:35,6 

1P (niezr.) 
                                              8:15:01,5 

[b. d.] 
                                              8:14:06,1 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:34:35,5-8:34:36,4 

2P 3-8-0.                   
                                              8:15:02,0 

2P Co?! 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:34:43,4-8:34:44,7 
 

 
A Podwozie. 

         8:15:02,5-8:15:03,5/8:15:05,0 
 

1P? To nasze meteo jest naprawdę zajebieste.*/ 
K-2 Aerofłot dwiesti wosiemdiesiat’ piat’, 
nabirajtie trista sorok. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                                              8:14:15,1 
[radio on]  

K-2 Polish, e, one-zero, o, Polish Air Force one-
zero-one, for information: at, e, zero-six-one-
one, e…  [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-2] 
[radio off*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat K-2 podany jest 
jako ciągły tekst. W CVR-2 jest to wprawdzie tekst rozbity na 
kawałki, lecz nie jest wyraźnie zaznaczone, że K-2 rozłączał się, 
podając ten komunikat załodze PLF 101] 
 

                           8:34:45,2-8:34:45,7 
[sygnał dźwiękowy F=506 Hz*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Por. w trzeciej kolumnie rubrykę 
8:34:46,8]  

                           8:15:05,5-8:15:06,0 
 
[b. d.] 

                                             8:14:25,5 
[radio on]  

K-2 Smolensk, e, visibility, four-zero-zero 
meters, fog.   
[radio off] 

                            8:34:47,3-8:34:48,2 

A 6. 
                           8:15:06,5-8:15:10,5 

A285 A, nabiraju eszelon tri-czietyrje-nol, 
SKWOK piat’-odin-tri-odin ustanowili i gotowy 
na LETKI. 

 

                                              8:14:30,8 

A O. 
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                           8:34:50,8-8:34:53,8 

K PLF 1-0-1, 500 zajęliście? 

                                              8:15:11,0 
[b. d.] 

 

                                              8:14:31,8 

A-M Tak. 

                           8:34:54,3-8:34:55,5 
 

1P Zajęliśmy 500 metrów. 

                           8:15:11,5-8:15:12,0 
 

K-2 Pożałujsta, LETKI priamo.  
 

                                              8:14:34,0 
[brak wyraźnego radio on]  

N …Polish Air Force one-zero-one.*  
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3, w przeciwieństwie do CVR-1 i 
CVR-2 brak słowa „Roger”, czyli potwierdzenia ze strony N, że został 
zrozumiany przez załogę komunikat przekazany przez K-2.] 

                           8:34:56,2-8:35:00,7 

K 500 metrów, na wojskowym lotnisku 
lądowanie wykonywaliście?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zauważmy, że K nie pyta np. czy 
lądowaliście na tym wojskowym lotnisku (w sensie – czy znacie 
ukształtowanie terenu w okolicy). W sytuacji, w której załoga 
odpowiedziałaby, że nie – mógłby poinformować, na co należy 
uważać przy schodzeniu poniżej 100m.  
 
E. Klich tak komentuje w swych wspomnieniach pytanie K: 
 
Tam w pewnym momencie kontroler pyta naszych, czy lądowali na 
wojskowym lotnisku. Oni mówią, że tak, ale jest inne pytanie: kiedy 
ostatni raz to robili. Jeśli dawno temu, to mogli nie pamiętać tych 
zasad. System, w którym załoga podaje wysokość, jest bardzo stary. 
Większość lotnisk ma ILS (Instrument Landing System – system 
lądowania przyrządowego), który naprowadza samolot bardzo 
precyzyjnie. Brak informacji o wysokości to oczywiście błąd pilotów, 
ale sprawa złej komunikacji obciąża tak naprawdę obie strony. Jeśli 
załoga dwa razy nie podaje wysokości, to kontroler powinien zerwać 
podchodzenie. Do widzenia, lećcie sobie na zapasowe lotnisko (Moja 
czarna skrzynka, s. 189). 
 
Pomijając już to, że były „akredytowany” zdaje się tu nie pamiętać o 
udziale 1P w locie z 7-04-2010, to w kontekście końcówki jego 
powyższej wypowiedzi warto zacytować fragment jego pisma do 
premiera Tuska z 15-04-2010, w którym to dokumencie pojawił się 
taki fragment: 
 
Próby lądowania samolotu Ił-76 były po lądowaniu samolotu Jak-40 
(czas ten dokładnie nie jest w tej chwili znany). Po odlocie samolotu 
Ił-76 z KL nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który 

                                              8:15:12,5 
 
 
[b. d.]                               

                                              8:14:34,0 

 
 
A-M [Może zejdziecie/wejdziecie(?)]… 
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chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL nie wydał zgody na 
lądowanie  
(Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 11 ]        

                           8:34:56,7-8:34:57,6 

1P Klapy 15. 
                                              8:15:13,0 

A (niezr.)                 
                                              8:14:35,5 

A-M (niezr.) 
                           8:34:57,7-8:34:57,6 

A Zapaliła. 
         8:15:13,5-8:15:15,5/8:15:17,0 

A285 I bieriom kurs priamo na LETKI, Aerofłot 
dwa-wosiem-piat’./ 
N [To jest – no – tak nie za dużo, co(?)],                 

                                              8:14:36,4 

A Mhm? 

                           8:35:02,9-8:35:03,7 

1P Tak, oczywiście. 
                           8:15:17,5-8:15:19,0 

[b. d.]                               
                                              8:14:36,8 

A …Four-zero-zero meters fog? 
                           8:35:04,6-8:35:09,1 

K Reflektory z lewej, z prawej, na początek pasa. 
                           8:15:19,5-8:14:20,0 

N przy tym (niezr.) 
 

                                              8:14:38,4 

A No. 

                           8:35:11,3-8:35:12,3 

1P Zrozumiałem. 
                           8:15:20,5-8:15:32,0 

[b. d.]                               
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:35:11,9-8:35:14,6 
 

S Dowódco, pokład gotowy do lądowania.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej, 
wcześniej winien być wcześniej słyszalny komunikat szefowej 
pokładu skierowany do pasażerów: 
 
W Raporcie Wstępnym MAK przedstawiono informację, że drzwi do 
kokpitu były do końca otwarte. Jeśli tak, do dlaczego nie słyszymy 
zdania wypowiedzianego przez szefową pokładu przy użyciu systemu 
nagłośnienia: „Proszę państwa podchodzimy do lądowania w 
Smoleńsku, temperatura na zewnątrz dwa stopnie Celsjusza, kapitan 
włączył lampki „zapiąć pasy”, prosimy zająć miejsca siedzące, 
ustawić oparcia foteli w pozycji stojącej…” Jeśli tego zdania nie 
słychać (a nieraz jest ono odnotowane w CVR nawet przez 
zamknięte drzwi, choć faktem jest, że nie znaleźliśmy przypadku 
nagrania tego komunikatu przez drzwi akurat na Tu-154), to znaczy, 
że albo drzwi były zamknięte, albo dokonano głębokich modyfikacji 
w CVR” (s. 465-466) 
 
Co ciekawsze, o tym, że „kabina pilotów zawsze była otwarta”, miała 
zeznać przed wojskowymi prokuratorami M. Bochenek z KP (wedle 
ustaleń Newsweeka, por. 47/2012, s. 24): 

                           8:15:32,5-8:15:35,0 

2P [No będzie (niezr.), ---, coś kicha jest z tego, 
nie(?)]?  

                                           [8:14:38,5] 
[radio on]     
[interferencja wynikająca z jednoczesnego nadawania na tej samej 
częstotliwości przez dwie radiostacje – WM2 [w niniejszym zapisie 
jako K-2 – przyp. F.Y.M.] i prowadzącego komunikację samolotu 
A285*]  

K-2 Biełoruskij diewiat’nadcat’ piat’diesiat’ 
wosiem, a bieritie kurs ASKIL? 
[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-2] 
[radio off]  

 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. To kolejna transkrypcja włączona do 
CVR-3 na podstawie „pliku przekazanego przez Prokuraturę 
Generalną Białorusi” (tak jak „rozmowy A - K-2”). Tej wypowiedzi 
mińskiego kontrolera nie ma ani w CVR-1, ani w CVR-2. Zaskakujący 
jest ponadto komentarz IES-u do cytowanego komunikatu. Ten 
ostatni bowiem dotyczy wyraźnie (białoruskiego) B1958, a nie 
Aerofłotu 285.]  



62 
 

Wydaje mi się, że istotne w tej sprawie jest to, że jak przed 
katastrofą latałam samolotem Tu-154, to zawsze kabina pilotów 
była otwarta. Ponadto pasażerowie części VIP-owskiej korzystali z 
toalety znajdującej się obok kabiny pilotów. Zdarzyło mi się, że 
osobiście pytałam w czasie lotu pilotów, jak długo jeszcze będziemy 
lecieć]. 

                            8:35:14,2-8:35:15,1 

 
1P Dziękuję. 

                           8:15:35,5-8:15:36,5 
 
 
[b. d.]                               

                                              8:14:38,5 

[A285]?* (niezr.) …dobryj dien’…, k toczkie 
RATIN, na diewiat’ tysiacz szest’sot metrow na 
smienu tri-czietyrie-nol.  
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. IES nie zaznacza tu, czy w tym miejscu 
nagrania pojawił się, czy nie sygnał: radio on]  

                            8:35:14,4-8:35:18,9 

K 1-0-1, wykonujcie trzeci, radialna 19. 
                           8:15:37,0-8:15:38,0 

N/* T [Nie mamy paliwa(?)], [to musi być 
tutaj/będziemy musieli gdzieś usiąść(?)] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M., a więc nie wiadomo, czy mówi to N, 
czy T. Jedna z ciekawszych wypowiedzi w CVR-2, zwłaszcza gdyby 
wersja najwłaściwsza, to była będziemy musieli gdzieś usiąść].                              

                                              8:14:43,1 

 
1P? (niezr.) 

                            8:35:19,9-8:35:21,3 

1P Wykonujemy trzeci, polski 101. 
                                              8:15:38,5 

[b. d.]                               
                                              8:14:45,0 

A-M Za ile…? 
                            8:35:21,6-8:35:22,3 

A 3-3-0. 
                           8:15:39,0-8:15:39,5 

2P (niezr.)                   
                                              8:14:46,2 

[radio on]  

K-2 Biełoruskij diewiatnadcat’-piat’diesiat’ 
wosiem, kurs ASKIL?  [niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu 

K-2] 
[radio off] 

                            8:35:22,6-8:35:28,5 

K Polski 101, i od 100 metrów być gotowym do 
odejścia na drugi krąg.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem załogi „Wosztyla”, zgoda 
miała dotyczyć 50 metrów (relacja R. Musia): 
 
ja słyszałem „50”. Tak mówiłem kolegom tuż po katastrofie i nadal 
tak twierdzę. Pamiętam też, że Ił również dostał od kontrolera 
komendę „50 metrów i być gotowym do odejścia”. Podczas 
pierwszego i drugiego podejścia. 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-
50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html       

                                              8:15:40,0 

N/* T [Co nie(?)]? 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                       

                                              8:14:46,4 

A-M Właśnie widzę... 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
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                            8:35:29,5-8:35:30,2 

1P Tak jest. 
 

                           8:15:40,5-8:15:49,0 
[b. d.]                               

                                              8:14:47,3 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                             8:35:41,1-8:35:43* 

T I kran podwozia do neutrum poproszę. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                       

                           8:15:49,5-8:15:51,0 

N? No słuchaj, [to(?)] tu jest dziesiąta, nie.                
                                              8:14:48,4 

 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

                            8:35:46,4-8:35:52,6 
 
 

A (niezr.)                 

                           8:15:51,5-8:15:53,5 

A (niezr.)/ 
A (niezr.)/ 
A [Y, pan prezydent chciałby zadzwonić z 
telefonu(?)] [jeszcze raz/już teraz(?)]                                                 

                                              8:14:48,7 
[radio on]  

B1958 A, kurs ASKIL, nabirajem diewiat’-sto, 
Bielawija diewiatnadcat’-piat’diesiat’ wosiem. 
[radio off] 

                            8:35:59,2-8:36:01,4 

N 0-7 mil od osi.                
                                             8:15:54,0 

[b. d.]                               
                                              8:14:49,3 

A-M (niezr.) 
                            8:36:25,4-8:36:27,0 

N 0-1.                
                           8:15:54,5-8:15:55,5 

A  (niezr.) spytać (niezr.) 
                                              8:14:50,1 

N (niezr.) 
                             8:36:34,1-8:36:35* 

A Klapy.                                     
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                             8:15:56,0 
[b. d.]                               

                                              8:14:51,4 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

                            8:36:35,3-8:36:36,8 

2P Klapy 28 (niezr.)                   
                           8:15:56,5-8:15:57,0 

A [Powiedzieć to(?)] stewardessie? 

                                              8:14:52,5 

A (niezr.)? 
                            8:36:36,9-8:36:41,6 

 
 
A (niezr.)                 

                           8:15:57,5-8:15:58,0 
 

 
A [Bardzo bym(?)] (niezr.) 

                                              8:14:52,6 
[radio on]  

K-2 Aerofłot dwiesti wosiemdiesiat’ piat’, Minsk-
Kontrol, dobryj dien’, kontrol wtoricznyj, kod 
otwietczika piat’-odin-tridcat’ odin. Na smienu 
kakoj eszelon prosłuszał? [niezrozumiałe wypowiedzi w 

pobliżu K-2] 
[radio off] 

                            8:36:42,0-8:36:43,4 

A (niezr.)                 
                           8:15:58,5-8:15:59,5 

A Tak. Bardzo proszę, żeby [stewardessa(?)] 

                                              8:14:53,8 

A …[bez niczego(?)]. 
                            8:36:43,5-8:36:44,8 

A (niezr.)                 
                           8:16:00,0-8:16:00,5 

A (niezr.)                 
                                              8:14:54,8 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:36:45,7-8:36:47,3 

A (niezr.)     

                            8:36:47,2-8:36:48,2 

                           8:16:01,0-8:16:03,5 
 
[b. d.]                               

                                              8:14:58,8 
[radio on]  

A285 Tri czietyrie nol, jeśli możno, Aerofłot dwa-
wosiem-piat’. 
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A (niezr.) 
                

[radio off] 

                            8:36:48,6-8:36:54,5 

A (niezr.)                 
                                              8:16:04,0 

A (niezr.)                 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:36:56,4-8:36:57,3 

A (niezr.)* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Rekordowy ciąg w CVR-1 (7) 
wypowiedzi „niezrozumiałych” pod rząd]                        

                           8:16:04,5-8:16:06,0 
 
[b. d.]                               

                                              8:14:59,1 

1P Kurwa… [ile to(?)] naprawdę jest… 

                            8:37:01,3-8:37:02,8 

PLF031 Arek, teraz widać 200.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dlaczego PLF 031 nie sygnalizuje 

załodze PLF 101, by ta przerwała podejście lub pozostała na 

wysokości 500 m, skoro warunki na XUBS jeszcze bardziej się 

pogorszyły? 

Czemu „kontrolerzy” nie przerywają podejścia? Przed dwoma laty K. 

Zalewski z Lotnictwa w jednym z wywiadów stwierdził: 

W czasie manewru podejścia do lądowania Tu-154 widzialność 

spadła do zaledwie 200 m. W tych warunkach zarówno kierownik 

lotów na tzw. bliższym stanowisku kierowania lotami, jak i pomocnik 

kierownika lotów na tzw. dalszym stanowisku kierowania lotami 

[chodzi o drugą wieżę na XUBS, zachodnią – przyp. F.Y.M.] nie byli w 

stanie określić, czy na drodze startowej nie ma pojazdów, ludzi, 

zwierząt i innych przeszkód uniemożliwiających lądowanie. Zgodnie 

z tym nie można było wydać zgody na lądowanie (Nowe Państwo, 

3/2011, s. 43)] 

                                              8:16:06,5 
 

A (niezr.)                 

                                              8:15:01,2 

 
A-M (niezr.) 

                            8:37:01,4-8:37:02,3 

1P Klapy. 
                           8:16:07,0-8:16:08,5 

A [Pan prezydent(?)] [na/tam] 
[domowy/poszedł(?)] [dzwoni/dzwonić(?)].                                     

                                              8:15:02,1 

2P Co? 

                            8:37:03,1-8:37:04,2 

A (niezr.) 
                           8:16:09,0-8:16:19,5 

[b. d.]                               
                                              8:15:02,7 

A-M Ważne, że tam mamy być. 
                            8:37:03,0-8:37:05,2 

1P Dzięki.* 
 

                           8:16:20,0-8:16:24,0 

2P A kiedy prosiliście o po…? [Teraz zepsuła(?)] 
                                              8:15:03,0 

[radio on]  

K-2 Aerofłot dwiesti wosiemdiesiat’ piat’, 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. To ma być, wg oficjalnej narracji, 
odpowiedź dowódcy rządowego samolotu na informację o 
pogorszeniu się widoczności do 200 m – podczas zniżania. Reszta 
załogi w kokpicie PLF 101 też zresztą nie reaguje na ten komunikat 
(np. proponując Może pozostaniemy na 500 m) – tak jakby go nie 
dosłyszała] 

się Arek… Zepsuła się pogoda w kraju? - - - 
[Co(?)]? 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3  o godz. 8:16:20,1 2P ma 
mówić: A kiedy przyszliście? Bo teraz dostałeś Arek [w poczcie(?)] 
pogodę z kraju? 
 
Obie jednak wersje, a więc i ta z CVR-2, i z CVR-3 wydają się dość 
dziwne. Czemu 2P miałby się interesować warunkami meteo w 
Polsce (Zepsuła się pogoda w kraju?), skoro wnet mają przekroczyć 
białorusko-ruską powietrzną granicę i lecą w przeciwnym kierunku, 
a nie zawracają? Chyba że chodzi o skrót myślowy (nie tyle pogoda 
w kraju, co prognoza pogody z kraju (np. sprzed wylotu, a dotycząca 
docelowego lotniska), na co wskazywałaby wersja z CVR-3. Tym 
niemniej problem w tym, że w chwili bieżącej (tu godz. 8:16) załoga 
jest po potwierdzeniu komunikatu o mgle i widoczności 400 w 
Smoleńsku – podanego przez „Mińsk” i kwestia tego, jak 
prognozowano sytuację przed wylotem staje się nieaktualna i 
nieistotna, bo należy wybrać lotnisko zapasowe] 

nabirajtie trista sorok. [niezrozumiałe wypowiedzi w 

pobliżu K-2] 
[radio off] 

                            8:37:18,9-8:37:20,1 

 
A (niezr.) 

                           8:16:25,0-8:16:26,5 

 
1P [Ja tu nie mam, bo to jest nie w naszym 
rejonie akurat (?)].                                             

                                              8:15:06,8 
[radio on]  

A285 A, nabiraju eszelon tri-czietyrje-nol, 
SKWOK piat’-odin-tri-odin ustanowili, gotowy 
na LETKI. 
[radio off] 

                            8:37:23,1-8:37:25,4 

 
1P Wykonujemy czwarty, polski 101. 
 

                           8:16:27,0-8:16:29,0 
 
[b. d.]   

                                             8:15:11,5 
[interferencja wynikająca z jednoczesnego nadawania na tej samej 
częstotliwości przez dwie radiostacje – WM2 [K-2 – przyp. F.Y.M.] i 
prowadzącego komunikację z samolotu A285] 

                            8:37:26,2-8:37:27:4 

K 101, wykonujcie czwarty.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie powinno być odwrotnie, tj. że 
kontroler najpierw wydaje polecenie/zezwolenie, a załoga je 
potwierdza i realizuje? Czy może doszło do przeklejenia 
komunikatów pod względem kolejności?] 
  

                           8:16:29,5-8:16:30,5 
 

1P W rejonie (niezr.) [nie znam(?)]. 

                                              8:15:11,7 

 
K-2 Pożałujsta, LETKI priamo.  
[radio off] 

                         8:37:38,0*-8:37:40,0 

A (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 10,6 s] 

                           8:16:31,0-8:16:36,5 
[b. d.]   

   [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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                           8:38:00,4-8:38:02,2 

A Wkurzy się, jeśli jeszcze (niezr.)*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W rus. wersji: On izbiesitsa, w ang.: 
He’ll go mad… - co ciekawsze, w polskojęzycznej wersji „raportu 
MAK” jest on się wścieknie, jeśli – tak więc fraza ta – nieobecna ani 
w CVR-2, ani w CVR-3 przysporzyła wielu egzegetom „nagrań z 
kokpitu” wiele inspiracji. „Komisja płk. Latkowskiego” we swych 
wczesnych pracach analitycznych tak komentuje tę anonimową 
wypowiedź: 
Jedna z osób w kokpicie (najprawdopodobniej Arkadiusz Protasiuk 
lub generał Błasik) sugeruje, że dysponent lotu będzie 
niezadowolony, jeśli załoga nie wyląduje (OL-1, s. 258). 
 
I jeszcze dla uzupełnienia obszerny cytat z „raportu MAK”: 
Jednakże, obecność w kabinie załogi w trakcie podejścia do 
lądowania osób postronnych z kręgu ludzi towarzyszących 
Głównemu Pasażerowi, na pewno zwiększyła napięcie i odwróciła 
uwagę załogi od wykonywania swoich obowiązków. Charakterystyki 
tła dźwiękowego, zarejestrowane przez magnetofon pokładowy 
świadczą o tym, że drzwi do kabiny załogi były otwarte. Szereg zdań 
na ścieżce dźwiękowej magnetofonu (o godz. 10:30:33 „Pan 
Dyrektor”: ”Na razie nie ma decyzji Prezydenta co dalej robić” i o 
godz. 10:38:00 głos niezidentyfikowanej osoby: „On wścieknie się, 
jeśli jeszcze…”) świadczą o tym, że dowódca statku był w trudnym 
psychicznym stanie. Oczywistym jest, że w przypadku nieudanego 
podejścia i odejścia na lotnisko zapasowe dowódcę statku mogła 
czekać negatywna reakcja ze strony Głównego Pasażera.  
 
Ponieważ zdanie: „On wścieknie się, jeśli jeszcze…” było 
wypowiedziane w trakcie wykonywania czwartego zakrętu, 
dowódca mógł całkowicie zmienić swoja poprzednią decyzję i pójść 
na ryzyko - zniżać się poniżej wysokości podjęcia decyzji, z nadzieją, 
że mimo wszystko nawiąże kontakt wzrokowy z pasem startowym i 
wykona lądowanie. Zmiana decyzji wymaga zmiany planu działania: 
postawić sobie samemu wewnętrzne zadanie - „barierę” tzn. 
rozsądnie bezpieczną wysokość, od której powinien wykonać 
odejście i poinformować o tym załogę. Jednakże, wskutek braku 
czasu (samolot znajdował się już na prostej do lądowania) i 
narastającego napięcia, dowódca nie mógł zrealizować tego planu.  
 
Poza tym, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że 
dowódca statku powietrznego znajdował się stanie 
psychologicznego „starcia” (walki) motywów. Z jednej strony, 
dokładnie rozumiał, że lądowanie w takich warunkach nie jest 
bezpieczne (o czym świadczy jego pierwotna decyzja o odejściu na 

                           8:16:37,0-8:16:39,0 
 

T? [Artur!?] - - (niezr.) wcześniej wyglądało.               

                                             8:15:03,0 
[radio on]  

A285 I bieriom kurs priamo na LETKI, Aerofłot 
dwa-wosiem-piat’. 
[radio off] 
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drugi krąg z wysokości 100 m), a z drugiej strony istniała silna 
motywacja na wykonanie lądowania na danym lotnisku. Taka 
sytuacja, mówiąc językiem psychologii lotniczej, nazywana jest 
„starciem motywów”. W stanie psychicznego „starcia motywów” 
zawęża się pole uwagi i wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia 
nieadekwatnych decyzji.  
(„raport MAK”, s. 115) 

 
Najzabawniejsze – choć raczej jest to czarny humor – w całej historii 
z tą niezwykłą wypowiedzią nie jest to, że fraza, tak kluczowa dla 
rekonstrukcji dokonanej przez „MAK”, nie pojawia się w 
późniejszych wersjach „stenogramów”. Nawet gdyby bowiem taka 
wypowiedź była, to o niczym ona nie mogłaby świadczyć. Równie 
dobrze jej semantyczne rozwinięcie można sobie wyobrazić jako np.: 
Wkurzy się, jeśli jeszcze niżej będziemy schodzić, a nie odlecimy na 
zapasowe. Możliwych wariantów jest wiele. Poza tym, 
eufemistyczne określenie wkurzać się przy tych siarczystych 
sformułowaniach, które się pojawiały w rozmowach pilotów, 
wygląda dość osobliwie. Czy z kolei gen. Błasik (nawet, jeśliby 
absurdalnie założyć, że przebywał w kokpicie) takim pozbawionym 
szacunku zwrotem by się posłużył w odniesieniu do Prezydenta 
(zamiast np. Pan Prezydent nie będzie zadowolony, jeśli nie dojdzie 
do lądowania)? To również wydaje się mało prawdopodobne. 
 
Niewątpliwie cała ta historia wokół „niezadowolenia głównego 
dysponenta” wydaje się dęta na potęgę. W sytuacji TWA nikt nie 
naciskałby na pilotów, by ci czym prędzej posadzili samolot, lecz 
raczej oczekiwano by, by rozeznali sytuację nad lotniskiem i 
przekazali informację na jej temat Prezydentowi (jeśliby faktycznie 
chciano zdać się na jego decyzję, co dalej)] 
 

                           8:38:02,0-8:38:03,2 

A (niezr.) 
                           8:16:39,5-8:16:42,0 

[b. d.]   
                                              8:15:15,9 

A Ej, to tak nie za dużo, co? 
                           8:38:20,0-8:38:22,1 

N Pół mili nam zostało. 
 

                           8:16:42,5-8:16:43,5 

2P Ale dziesiąta i mgła?                   
                                              8:15:17,0 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:38:35,9-8:38:37,3 

1P Klapy 36*. 
 

                           8:16:44,0-8:16:48,5 

1P [Kurwa/To zna(?)], [kurwa, przecież/to 
znaczy(?)] bez jaj, nie. Wychodzi gdzieś mgła, a 
oni nie uwzględnili wcale.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź, której nie znajdziemy w 
CVR-3 (por. rubrykę w trzeciej kolumnie z 8:16:45,2) i oczywiście w 
CVR-1]              

                                              8:15:19,2 

 
A-M (niezr.) 
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                            8:38:37,2-8:38:38,7 

2P I redukuję 300. 
                           8:16:49,0-8:16:52,0 

[b. d.]   
                                              8:15:19,5 

A …że niósł. 
                            8:38:49,2-8:38:51,9 

2P I klapy 36, mamy 2-8-0. 
         8:16:52,5-8:16:53,0/8:16:54,0 

N? [Kurwa(?)] (niezr)./                
2P [Za ile te/O której te(?)] uroczystości się 
zaczynają? 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:38:55,5-8:38:56,6 

2P (niezr.) 
                           8:16:54,5-8:16:55,5 

1P Nie wiem*. Ale jak [tu/my(?)] nie usiądziemy, 
to oni nie [będą mieć(?)] czasu (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wydaje się dość zagadkowe, że 1P 
miałby nie wiedzieć, o której rozpoczynają się katyńskie 
uroczystości. W każdym razie mógł poprosić szefową pokładu, by to 
ustaliła. Jeśli zaś nie wiedziałby, o której jest początek uroczystości, 
to o kim mówiłby oni [nie będą mieć(?)] czasu? Por. wypowiedź (N?) 
po zdaniu 2P poniżej] 

                                              8:15:29,0 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:38:56,5-8:38:57,2 

1P Już. 
                           8:16:59,0-8:16:59,5 

[b. d.]   
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                             8:38:58*-8:38:59,0 

2P Klapy 36. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                                              8:17:00,0 

2P? Jeszcze raz.                   
                                              8:15:32,7 

2P? No będzie… wtedy, nie? 

                            8:39:00,0-8:39:01,1 

 
N Jadą. 

                           8:17:01,0-8:17:03,0 

N Będą [nie będą mieć/przekroczone(?)] 
[czasu/czasy(?)] nie.*/ 
A (niezr.)/ 
A-K** (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdania tego nie ma w CVR-3. Czy w tej 
pokiereszowanej wypowiedzi nie jest przypadkiem mowa o innej 
załodze? Czy nie było to zdanie: Będą mieć przekroczone czasy, nie? 
– dotyczące limitów roboczych godzin w powietrzu dla określonych 
pilotów w ciągu dnia?]    
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Od tego miejsca w CVR-2 wyróżniony 
jest czyjś kobiecy głos, bez podania choćby przybliżonej 
identyfikacji. Jak można jednak sądzić, nie jest to S]          

                                              8:15:36,0 

 
A-K (niezr.)? 

                            8:39:02,2-8:39:08* 

N Kabina. Sterowanie przednim podwoziem 
mamy włączone. Mechanizacja skrzydeł.** 
 

                           8:17:03,5-8:17:05,5 
 

A (niezr.)/ 

                                              8:15:36,8 
[niezidentyfikowany odgłos] 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]  
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W swych wczesnych analizach 
„stenogramów” „komisja płk. Latkowskiego” tak komentuje tę 
wypowiedź: 
 
Prawdopodobnie powinno być: „Karta. Sterowanie przednim 
podwoziem mamy włączone. Mechanizacja skrzydeł”. Nawigator 
rozpoczyna czytanie checklisty przed lądowaniem – po wypuszczeniu 
podwozia i mechanizacji skrzydeł. Komendę o rozpoczęciu czytania 
checklisty powinien wydać dowódca (ewentualnie nawigator może 
mu przypomnieć, że checklista nie została jeszcze odczytana. 
Nawigator nie powinien rozpoczytać jednak jej czytania bez 
rozkazu). Można się domyślać, że dowódca był już bardzo 
zestresowany sytuacją i zapomniał o checkliście, która powinna być 
sprawdzona w tym momencie, ponieważ należy ją przeczytać po 
wypuszczeniu podwozia i mechanizacji skrzydeł. Co  jest niezwykle 
dziwne, nawigator w tym wypadku zaczyna sprawdzanie 
checklisty od końca. Sterowanie podwoziem jest bowiem jej 
ostatnią pozycją. Jeszcze bardziej zastanawia, dlaczego nawigator 
sam sobie kwituje poszczególne pozycje, mimo że najpierw czynności 
powinien skwitować dowódca, a następnie drugi pilot. Po 
sprawdzeniu włączenia sterowania przednim podwoziem nawigator 
wraca do punktu pierwszego checklisty, czyli mechanizacji skrzydła 
(OL-1 , s. 260-261)] 

A (niezr.) 
 

                           8:39:07,5-8:39:10,7 

A Mechanizacja skrzydła przeznaczona jest do 
(niezr.) [Głos w tle czytania karty – gen. Błasik]*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak komentowała to „komisja płk. 
Latkowskiego” w swych wczesnych pracach: 
 
Ktoś z kokpitu (najprawdopodobniej generał Andrzej Błasik) 
informuje gościa, który przyszedł z kabiny pasażerskiej, do czego 
służy mechanizacja skrzydła (OL-1, s. 261)] 

                           8:17:06,0-8:17:06,5 
 
[b. d.]   

                                              8:15:37,3 

N A mamy paliwo, żeby tu wisieć?... 

                           8:39:07,7-8:39:09,6 

1P Klapy 36.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W przeciągu 20 sekund fraza „Klapy 
36” pojawia się 4 razy – dwukrotnie wypowiada ją 1P i 2P. 
 
Jak pisali J. Gruszczyński i M. Fiszer z Lotnictwa już po 
opublikowaniu przez NPW stenogramów IES-u:  
 

                                             8:17:07,0 

A (niezr.) 
 

                                              8:15:38,2 

A-M (niezr.) 
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konfiguracja samolotu nie była „do lądowania” (na klapach 
wysuniętych na 36 stopni na tak krótkim pasie jak w Smoleńsku się 
nie ląduje). Już na tej podstawie oraz zapisów rozmów osoba dobrze 
znająca ten samolot stwierdziłaby, że było to podejście do wysokości 
decyzji (kolejnym elementem to potwierdzającym jest utrzymywanie 
przez pilota zwiększonej prędkości, w stosunku do tej, jaką musiałby 
on utrzymywać, aby bezpiecznie wylądować w Smoleńsku 
(Lotnictwo, luty 2012, s. 4)] 

                         8:39:08,7-8:39:10,6 

K 101-y, odległość 10. Wejście na ścieżkę.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wedle „komisji płk. Latkowskiego”, ten 
komunikat powinien być odpowiednio skomentowany przez 1P: 
 
Dziwny jest brak jakiegokolwiek skwitowania tej informacji przez 
dowódcę. Niewykluczone, że zajęty procedurą checklisty nie zwrócił 
uwagi na słowa kontrolera. Załoga, zgodnie z procedurami 
lądowania na lotnisku wojskowym wyposażonym w system NDB, 
powinna podawaną przez kontrolera odległość od progu pasa 
każdorazowo kwitować wysokością, na jakiej znajduje się samolot. 
To pomaga kontrolerowi sprawdzić, czy samolot znajduje się na 
ścieżce schodzenia (glisadzie), czy też jest pod lub nad nią. Było to w 
tym wypadku istotne, ponieważ RSL na smoleńskim lotnisku jest 
stosunkowo mało precyzyjny (OL-1, s. 262) 
 
Warto jednak w tym miejscu dodać, że w CVR-2, jak i w CVR-3 
„kontroler” mówi w tym komunikacie dziewięć, a nie dziesięć – jeśli 
chodzi o odległość w km. 

 

                                              8:17:07,5 
 
 
[b. d.]   

                                              8:15:39,3 

 
2P Mamy. 

                         8:39:10,4-8:39:11,9 

 
N Statecznik. 

                           8:17:08,0-8:17:11,5 

 
A Ja żałuję tylko, że (niezr.)/ 
A [Arek(?)] mówi, że* [widać nie bardzo(?)] nie./ 
A-K (niezr.)/ 
A [Arek mówi, że(?)*](niezr.)/ 
A (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy to jedna osoba mówi 
dwukrotnie to samo, czy dwie] 

                                              8:15:39,6 

 
A (niezr.) 

                         8:39:12,4-8:39:13,5 

1P Minus 3. 
                           8:17:12,0-8:17:13,0 

[b. d.]   
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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                         8:39:13,6-8:39:15,2 

 
N Zaciążacze przelotowe. 

                           8:17:13,5-8:17:15,0 

A Zero, zero…/ 
A-K Zero, zero czterdzieści osiem./ 
A (niezr.)                                                         

                                              8:15:49,2 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Polish Air Force 
one-zero-one contact Minsk one-one-eight decimal nine-[-]-seven-
five, zarejestrowana o godz. 8:06:08,5] 

                         8:39:14,9-8:39:16,4 

1P Odłączone, świecą. 
                           8:17:15,5-8:17:16,5 

[b. d.]   
                                              8:15:50,0 

A [No ale czekaj(?)], tu jest dziesiąta, tak?...  
                         8:39:16,4-8:39:17,2 

N Interceptory. 
                                              8:17:17,0 

A (niezr.) 
                                              8:15:51,5 

1P? …osiem 
                          8:39:16,7-8:39:18* 

1P Schowane, nie świecą. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                         8:17:17,5-8:17:32,5* 
 
[b. d.]   
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 15s bez jakichkolwiek odgłosów, choć 
jeszcze chwilę temu trwała rozmowa kilku osób, a w tle ktoś 
wstukiwał numer telefonu] 

                                              8:15:51,8 

A-M ...Prezydent chciałby zadzwonić [z 
telefonu(?)*]. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Oczywiście, nawet strzęp rozmowy 
Prezydenta nie zarejestrował się w „zapisach”. Nie słychać zresztą 
(dość charakterystycznych) głosów Prezydenta i Prezydentowej]        

                          8:39:17,8-8:39:19* 

 
N Reflektory. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                           8:17:33,0-8:17:37,5 

K-3 Aerofłot dwa wosiem piat’,  rabotajtie, 
Minsk-Kontrol, sto dwadcat’ zapiataja, sto 
dwadcat’ piat’, [RATIN(?)]*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 jest w analogicznym 
momencie (8:17:33,1) ponownie zapiataja, czyli przecinek] 

                                              8:15:53,8 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:39:20,6-8:39:22,2 

1P Włączone i wypuszczone. 
                                              8:17:38,0 

[b. d.]   

 

                                              8:15:54,8 

A-M [Czego/Trzeba(?)] mi to [mówić/mówisz] 

                              8:39:22-8:39:23* 

N Podwozie. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

         8:17:38,5-8:17:40,0/8:17:41,0 

A285 Sto dwadcat’, sto dwadcat’ piat’, wsjo 
dobro, Aerofłot dwesti-wosiemdiesiat’-piat’./ 
A-K (niezr.) [nie ma przekierowania(?)*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej wypowiedzi w CVR-3. W obu 
wersjach „stenogramów” nie zadbano o tak podstawową sprawę, 
jak porównawcze wykorzystanie próbek głosu I. Tomaszewskiej 
(asystentki Prezydentowej M. Kaczyńskiej), która (wedle relacji 
męża) miała w okolicach godz. 8:19 telefonować do niego z 
enigmatycznym komunikatem Jestem w samolocie. 
(http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-
katastrofy,artykuly,71850,1.html)]                     

                                              8:15:56,1 

A-M (niezr.) 

http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html
http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html
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                         8:39:22,4-8:39:23,9 

T Wypuszczone. 
                                              8:17:41,5 

A (niezr.)! 

                                              8:15:56,5 

A-M …stewardes[-] 
                         8:39:23,1-8:39:25,7 

A (niezr.) [Głos w tle czytania karty.] 

                           8:17:42,0-8:17:42,5 
[b. d.]   

                                              8:15:57,9 

A-M (niezr.) 
                         8:39:23,8-8:39:25,2 

N Wentylatory kół. 
                                              8:17:43,0 

1P Basiu! 

                                              8:15:58,5 

A (niezr.) 
                       8:39:24,6*-8:39:25,9 

T Włączone. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź T pojawia się zanim 
skończył mówić N] 

                           8:17:43,5-8:17:46,5 
 
[b. d.]   

                                              8:15:59,5 

A-M …będzie? 

                         8:39:25,5-8:39:27,4 

N I sterowanie przednim podwoziem. 
                           8:17:47,0-8:17:49,5 

1P Jest nieciekawie. Wyszła mgła - - i nie 
wiadomo, czy wylądujemy. 

                                              8:16:01,5 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:39:26,9-8:39:28,3 

1P Włączone na 10. 
                                              8:17:50,0 

[b. d.]   
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                          8:39:28,3-8:39:30* 

N Dziękuję, karta zakończona.** 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]  
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  
Procedura została wielokrotnie złamana. Najbardziej dziwi brak 
jakiegokolwiek skwitowania przez drugiego pilota. Zachowywał się 
tak, jakby tylko biernie uczestniczył w tym locie (OL-1, s. 266).] 

                                              8:17:50,5 

S Tak? 

                                              8:16:04,7 

A-M …dziękuję. 

                         8:39:30,1-8:39:31,4 

K 8 na kursie i ścieżce. 
                                              8:17:51,0 

A Yhy. 
                                              8:16:06,5 

A Nie. 
                         8:39:33,6-8:39:35,9 

1P Podwozie, klapy wypuszczone, polski 101. 
                                              8:17:51,5 

S Trudno. 
                                              8:16:07,3 

DPD …prezydent nam powie. 
 

                         8:39:37,3-8:39:38,5 

K Pas wolny.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W rus. rubryce: Połosa swobodna. Jak 
się dowiemy z późniejszych wersji CVR, a wcześniej z „zapisów” 
barwnych dialogów w „wieży” XUBS – komunikat ten wydany jest 
przez pracownika zachodniej wieży, a więc tej ulokowanej na 
początku pasa przy kierunku podejścia 79 stopni. 
 
Jak piszą autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 459): [Pas wolny to] 

                           8:17:52,0-8:17:52,5 
 
[b. d.]   

                  [brak danych czasowych] 
 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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Odpowiedź majora Łubancowa. Biorąc pod uwagę fakt, że pas ma 
długość 2,5 km, a w okolicach Dalszego Kierowania Lotami, gdzie 
siedział Łubancow, widoczność wynosiła około tylko 500-700 
metrów (była znacznie lepsza niż po stronie kursu podejścia Tu-
154M), nie miał on prawa wydać takiej komendy. Był w stanie 
zweryfikować sytuację na mniej, niż 1/3  pasa startowego].  

                            8:39:39,2-8:39:40,8 

A (niezr.) 
                                              8:17:53,0 

A (niezr.) 
                                              8:16:17,0 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:39:40,8-8:39:43,8 

K Lądowanie dodatkowo 120-3 metry*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jeśli chodzi o polską kolumnę w tabeli 
opublikowanej jako CVR-1. To tłumaczenie kwestionowała „komisja 
płk. Latkowskiego”: 
 
MAK, chcąc oddać wiernie słowa, które padały w eterze, źle 
przetłumaczył tę korespondencję. Powinno być „lądowanie 
warunkowo”, bo takie jest polskie tłumaczenie terminu posadka 
dopołnitielno. Kontroler, mówiąc posadka dopołnitielno, informuje 
załogę, że dopiero gdy pilot wyraźnie mu powie, iż widzi pas, 
wówczas wyda zgodę na lądowanie (lądowanie warunkowe – pod 
warunkiem kontaktu wzrokowego z ziemią). Kontroler podał również 
warunki na pasie: wiatr z kierunku 120 stopni, o prędkości 3 metrów 
na sekundę (OL-1, s. 267). 
 
Z kolei autorzy Zbrodni smoleńskiej powiadają: 
 
Oznacza to, że kierownik lotów nie zezwala jeszcze na lądowanie, 
zgodę wyda dopiero na wysokości decyzji (s. 732). 
 
W polskich Uwagach do „raportu MAK” dopytywano o znaczenie 
frazy posadka dopołnitielno, lecz odpowiedzi nie uzyskano (por. s. 
10). W CVR-2 komunikat K podany jest bez tłumaczenia, ale w 
„raporcie Millera” na s. 213 fraza mówiona przez K jest przełożona 
jako polecenie Kontynuuj podejście: 
 
O 6:39:43,5 [UTC – przyp. F.Y.M.] KL nadał wiadomość: „Посадка 
дополнительно” („Kontynuuj podejście”) (525 m wg RW, 470 m 
nad poziomem lotniska, w odległości 7409 m od progu DS 26). 
 
W CVR-3 w przypisie tłumacza czytamy natomiast: W AIP Rosja nie 
występuje termin posadka dopołnitielno, dosłowne tłumaczenie 
zwrotu to „lądowanie dodatkowo” (s. 86).   
 

                           8:17:53,5-8:17:57,5 
 
[b. d.]   

                                    [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 



74 
 

Zał. 3 do „raportu Millera” na s. 42 przytacza m.in. jeden z punktów 
„Federalnych przepisów lotniczych wykonywania lotów lotnictwa 
państwowego Federacji Rosyjskiej”:  
 
pkt 557. Odwołanie *9: „Dowódca załogi podczas zajścia do 
lądowania nie później niż w momencie osiągnięcia własnego 
minimum przy ustanowieniu kontaktu wzrokowego z pasem 
startowym zobowiązany jest zameldować „Pas widzę” (w ZWA 
[zwykłych warunkach atmosferycznych – przyp. F.Y.M.] w momencie 
przelotu DRL [nad dalszą radiolatarnią – przyp. F.Y.M]). Jeśli przy 
zniżaniu na prostej do lądowania do momentu osiągnięcia 
wysokości odpowiadającej minimum dowódcy załogi lub lotniska 
załoga nie zameldowała o ustanowieniu kontaktu wzrokowego z 
drogą startową (środowiskiem drogi startowej), KL jest 
zobowiązany podać komendę na przerwanie zniżania i przejście z 
naborem wysokości”. 
 
Znajduje to poniekąd odzwierciedlenie w „raporcie MAK”: 
 
Kierowanie lotami na lotnisku Smoleńsk „Północny” w dniu 
10.04.2010 było sprawowane przez trzech specjalistów służby ruchu 
lotniczego: Kierownik Lotów (RP), Pomocnik Kierownika Lotów (PRP) 
i Kierownik Strefy Lądowania (RZP). RP i RZP znajdowali się na 
bliższym startowym punkcie dowodzenia (BSKP), z MK ląd 259°, PRP 
znajdował się na dalszym startowym punkcie dowodzenia (DSKP). 
Łączność pomiędzy wszystkimi specjalistami była prowadzona na tej 
samej częstotliwości -124.0 MHz. Stanowiska robocze RP i RZP 
znajdują się obok siebie. Zgodnie z zasięgiem łączności ze statkami 
powietrznymi, przy wykonywaniu podejść do lądowania według 
systemów znajdujących się na lotnisku41, RP kieruje statkiem 
powietrznym od momentu nawiązania łączności przez załogę do 
wejścia samolotu w strefę lądowania i początku zakrętu na kurs 
lądowania. RZP kieruje lotami na kursie lądowania do momentu 
otrzymania od załogi meldunku „Pas widzę”. Zezwolenie na 
lądowanie daje załodze statku powietrznego RP po wizualnym 
wykryciu statku powietrznego na prostej do lądowania. 
 
To wszystko nie zmienia jednego podstawowego faktu, tj. że K 
osobiście nie widzi zbliżającego się ponoć, latającego obiektu, zaś na 
radarach echo – jak przynajmniej wynika ze „stenogramów na 
wieży” – zanika (por. też Zał. 3 do „raportu Millera” w tej sprawie). 
Zdaniem E. Klicha już na 1,5 km przed pasem radarowy „znacznik” 
(mający oznaczać PLF 101) mógł zniknąć (por. Moja czarna skrzynka, 
s. 40, por. też moje opracowanie Błękitna rapsodia „komisji 
Millera”] 
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                         8:39:41,4-8:39:43,8 

 
A (niezr.) 

                                              8:17:58,0 

 
A (niezr.) 

                                              8:16:20,1 

2P A kiedy przyszliście? Bo teraz dostałeś Arek w 
[poczcie(?)] pogodę z kraju?...? 

                         8:39:45,6-8:39:46,8 

1P Dziękuję*. 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Najpierw było podziękowanie dla PLF 
031, teraz dla XUBS. Przeklejenie tego typu wypowiedzi nie musiało 
być trudne podczas konstruowania treści nagrania, szczególnie, że 
1P ma dziękować po podaniu przez K temperatury i ciśnienia na 
XUBS, por. rubryka wyżej 8:25:01,1-8:25:10,1] 

        

                                              8:17:58,5 
 
[b. d.]   

                                              8:16:22,4 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                         8:39:49,9-8:39:52,3 

K Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, 
odległość 6. 
 

                                              8:17:59,0 

A (niezr.) 
                                              8:16:25,0 

1P …nie ma… [są wyjęte(?)]. 

                         8:39:50,2-8:39:58,0 
 
[sygnał dźwiękowy, F=845. Dalsza prowadzącej*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W rus. rubryce jest po kropce podany 
tylko skrót: DPRM]  

                         8:17:59,5-8:18:15,0* 
[b. d.]   
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 15,5 s bez żadnych wypowiedzi, nawet 
nierozpoznanych. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia, na ile te długie 
partie „ciszy” w różnych wersjach „stenogramów” są rezultatem 
milczenia panującego w kokpicie, a na ile „wyciszenia” zapisu 
podczas konstruowania „nagrania rozmów do badania” (lub 
wklejenia ciszy w miejsce autentycznej wymiany zdań). Na to, że 
dokonywano „wyciszenia”, wskazują liczne „niezr.” fragmenty 
pojawiające się w rozpoznanych wypowiedziach, w miejscach, które 
niosłyby jakąś istotną informację i/lub (fragmenty) zamieniające 
jakieś wypowiedzi w bezsensowny semantycznie ciąg słów] 

 

                                              8:16:27,0 

A-M (niezr.) 

                         8:39:52,2-8:39:53,7 

A Dalsza.  
                                    

                           8:18:15,5-8:18:16,5 

2P A jak nie wylądujemy, to co?                   
                                              8:16:29,8 

1P …nie ma innego. 

                            8:39:54,1-8:39:55,0 

1P (niezr.) 
                           8:18:17,0-8:18:19,0 

[b. d.]   

                                              8:16:30,5 

A-M [Tym gorzej(?)]. 
                            8:39:54,1-8:39:59,3 

A 400  metrów.                                     
         8:18:19,5:8:18:22,0/8:18:22,5 

1P To odejdziemy, (niezr.) [drugiego 
podejścia(?)]/ 
A Arek! Tu też (niezr.) czas, widzisz?                                     

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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                            8:40:02,6-8:40:15,6 

A (niezr.) 
                                              8:18:23,0 

[b. d.]   
                                              8:16:37,2 

A (niezr.) 
                           8:40:06,7-8:40:07,8 

TAWS: Terrain Ahead* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. TAWS milknie po tym, jak – wg 
oficjalnej narracji – 1P „oszuka wysokościomierz”, by nie słuchać 
natrętnego alarmującego komunikatu: 
 
Samolot znajduje się na wysokości około 326 metrów nad progiem 
pasa (powinien być na wysokości 264 metrów) i 5276 metrów od 
jego początku. Od ziemi dzieli go 341 metrów. Samolot schodzi w tej 
chwili z prędkością około 7,5 metra na sekundę. Alarm pojawia się, 
ponieważ system stwierdził, że samolot, zniżając się, przekroczył 
poziom 1000 stóp według ciśnienia ustawionego jako ciśnienie 
odniesienia (czyli zero) na głównym wysokościomierzu 
barometrycznym, a w jego bazie danych nie ma w tym miejscu 
żadnego lotniska. Załoga zapewne uznała już wcześniej, że TAWS 
będzie w takiej sytuacji reagował alarmem, i dlatego konsekwentnie 
od początku do końca ignorowała jego ostrzeżenia. W tym 
momencie dowódca zmienił ciśnienie na swoim (głównym) 
wysokościomierzu barometrycznym, żeby „oszukać” TAWS i 
wyłączyć jego następne alarmy 
(OL-2, s. 483). 
 
Jak z kolei pisali G. Sobczak i T. Hypki (Skrzydlata Polska, 8/2011, s. 
26):  
 
Załoga wielokrotnie lądowała na tym samym lotnisku w Smoleńsku 
(ostatni raz przed katastrofą), więc mogła zweryfikować 
poprawność podanych współrzędnych [z kart podejścia – przyp. 
F.Y.M.]. Jedna z procedur użytkowania systemu UNS-1D [czyli FMS-a 
– przyp. F.Y.M.] mówi wręcz o konieczności skorygowania 
współrzędnych po zakończeniu lotu, jeżeli wystąpiły rozbieżności. 
Polska komisja potwierdziła korzystanie z UNS-1D przez załogę 
podczas podejścia. 
 
Zresztą i w Zbrodni smoleńskiej pojawiają się wątpliwości, co do 
wiarygodności danych FMS-a i TAWS-a (tzn. tych danych oficjalnie 
prezentowanych jako dotyczące PLF 101, gdyż autorzy zamieszczają 
wywiad z osobą odpowiedzialną za urządzenia elektroniczne na 
samolotach 36 splt (s. 525-526):  
 
[Czy jest możliwe, aby bazy danych pochodziły z lat 2002-2003?] 
A: Nie jest to możliwe. To jest po części zaskoczeniem dla mnie, bo 
nawet jeśli tego TAWS-a zainstalowano jeszcze w 2000 roku, 

                           8:18:23,5-8:18:25,0 
 

1P Ja się tylko martwię tym, [co mi(?)] (niezr.) 

                                              8:16:38,0 

 
N …coraz lepiej wyglądało. 
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musiałbym sprawdzić, kiedy, to tak czy inaczej, były od tego czasu 
aktualizacje oprogramowania. 
 
[Czy Pan uczestniczył w tych aktualizacjach? Jak one wyglądały?] 
A: Ja nie pamiętam, jak często, ale chyba raz w miesiącu Universal 
Avionics publikuje takie bazy danych dotyczące nawigacji. Na ich 
podstawie uaktualnia się UNS-y. TAWS ma węższą bazę danych, 
bazę lotnisk. Ona wychodzi mniej więcej w tym samym czasie, co 
baza ta nawigacyjna. Dodatkowo jest jeszcze baza przeszkód 
terenowych, to się nazywa „Terrain Obstracle Database”, ona 
obejmuje całą ziemię z wyjątkiem obszarów arktycznych. To jest 
olbrzymi plik, jego nawet jest ciężko ściągnąć z Internetu, ale dosyć 
często są takie mniejsze uaktualnienia i je się na bieżąco 
wprowadza. 
 
[W jaki sposób w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego 
uaktualniało się bazy danych TAWS?] 
A: W sposób ciągły. Te bazy można sprawdzać za pośrednictwem 
UNS-a, wybiera się opcje na UNS-ie, i tam się wtedy wyświetla, jaka 
jest data baz tego UNS-a i jaka jest data baz TAWS-a. Uaktualnienia 
wprowadza się za pomocą komputera z dostępem do internetu, 
wtedy pobiera się bazę UNS i jednocześnie aktualizuje się TAWS. 
Dodatkowo przed bazami jest takie urządzenie jak awaryjny komplet 
nawigacyjny, trzeci GPS, który nie ma połączenia z pozostałymi 
systemami maszyny, ale w razie jakiejś niesprawności nawigator 
może zdjąć jego zakrywkę i na podstawie tego urządzenia prowadzić 
nawigację. I to urządzenie też regularnie aktualizujemy. Jeśli 
natomiast chcielibyśmy wgrać od nowa taką bazę danych TAWS, to 
trzeba to wykonać z płytki CD. 
 
[Przy założeniu, że Państwo nie umieliście aktualizować tego 
urządzenia, może się okazać, że baza danych była z roku 2002? 
A: A co UNS pierwszy, drugi i KLN89 też miały bazę danych z 2002 
roku? Przecież to absurd jest. Albo się aktualizuje wszystko, albo nic. 
Nawet jak tego TAWS-a rzeczywiście zamontowali koło 2000 roku, 
to tak czy inaczej był modyfikowany w 2004 roku. Z 2004 roku jest 
instrukcja do tego TAWS-a. Jak oni mu zmieniali interfejs, 
funkcjonalność, to nie ma takiej możliwości, żeby nie zaktualizować 
w Moskwie tego TAWS-a w 2004. 
 
[A kiedy ostatni raz była aktualizacja?] 
A: UNS-y z TAWS-em i KLN 2-3 kwietnia, gdzieś tak. Bo wtedy była 
taka dogłębniejsza obsługa. (…) ]  

                            8:40:13,5-8:40:14,6 

K 4 na kursie i ścieżce*. 
                                              8:18:25,5 

A [Do Warszawy(?)]?                                     
                                              8:16:41,3 

[niezidentyfikowany odgłos] 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. K nie odzywa się z powyższym 
komunikatem i stosowną wielkością określającą odległość, co 
kilometr (10, -9, -8, etc.), lecz zrazu co 2 km (10, 8, 6, 4), a potem co 
jeden (3, 2)]  

                            8:40:16,7-8:40:17,6 

1P Na kursie i ścieżce*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P nie powtarza frazy 4 na kursie i 
ścieżce.] 

                           8:18:26,0-8:18:26,5 
 

N [Koło siódmej(?)].                

                                              8:16:42,5 

 
2P Ale dziesiąta i mgła? 

                            8:40:18,6-8:40:20,1 

A (niezr.)  

                           8:18:27,0-8:18:27,5 
[b. d.]   

                                              8:16:44,1 

A-M (niezr.) 
                            8:40:19,6-8:40:21,1 

N 300. 
                           8:18:28,0-8:18:29,0 

A* Tym, [to się naprawdę martwię(?)]./ 
2P/1P**  Ile mamy paliwa?                      
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czemu zakwalifikowano tę wypowiedź 
jako „anonimową”, skoro stanowi wyraźne rozwinięcie 
poprzedniego zdania 1P? 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P, gdyby wypowiadał nadal kwestię 
o tym, czym się martwi, to nie mógłby równocześnie pytać o ilość 
paliwa]                                  

                                              8:16:45,2 

A To zna, to znaczy, że źle, nie?... [z czego to 
jest(?)]. 

                            8:40:22,8-8:40:25,6 

A [250 metrów].                                     
                           8:18:29,5-8:18:30,0 

[b. d.]   
                                              8:16:46,2 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:40:24,6-8:40:26,7 

N [250]. 
                                              8:18:30,5 

A (niezr.) 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                            8:40:26,6-8:40:27,8 

K 3 na kursie i ścieżce. 
                           8:18:31,0-8:18:33,0 

T [No/My(?)] mamy około trzynastu-dwunastu i 
pół tony.                

                                              8:16:03,0 

A-M […i wreszcie(?)…]. 

                            8:40:29,6-8:40:30,3 

A (niezr.) 
                           8:18:33,5-8:18:38,0 

[b. d.]   
                                              8:16:53,1 

2P Za ile te uroczystości się zaczynają? 
                            8:40:31,4-8:40:32,4 

K Reflektory włączcie*. 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Najwyraźniej nie widać zbliżającego się 
obiektu. Niewykluczone też, iż samolot jest na innej wysokości niż 
sądzą „kontrolerzy”, zaś załoga prowadzi rozmowę, jakby 
podchodzono do lądowania]        

         8:18:38,5-8:18:39,0/8:18:40,0 

2P? [Parametry/Zaraz(?)] [w 
normie/zobaczymy(?)]/* 
1P Myślę, że zobaczymy, no. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Z zapisu wygląda, jakby alternatywne 
były wersje wyrażeń o odmiennej ilości sylab (Parametry vs Zaraz  - 

                                              8:16:55,9 

A-M (niezr.) 
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3 vs 2). Być może chodziło o alternatywne frazy: Parametry w 
normie/Zaraz zobaczymy (w ich przypadkach łączna ilość sylab się 
zgadza) – tym niemniej różnice między głoskami są dość wyraźne 
między tymi wypowiedziami. W CVR-3 2P o godz. 8:18:38,7 ma 
mówić tylko: …dzisiaj... 

                            8:40:32,4-8:40:33,5 

TAWS: Terrain Ahead 

                                              8:18:40,5 
 
[b. d.]   

                                              8:16:56,2 

1P Nie wiem. Ale jak my nie usiądziemy, to oni… 

                            8:40:32,9-8:40:33,6 

N 200. 
                           8:18:41,0-8:18:41,5 

1P? [Y, jakie/A tym Jakiem(?)] [mieli 
lądowanie/już wylądowali(?)] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 (analogiczna) wypowiedź z 
godz. 8:18:41,1 brzmi: …Y, jakie mieli lądowanie…? i nie jest 
przypisana 1P]   

                                              8:16:58,3 

A-M (niezr.) 

                             8:40:34*-8:40:34,8 

1P Włączone. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                           8:18:42,0-8:18:42,5 

A (niezr.)                                     
                                              8:16:59,2 

 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                            8:40:37,1-8:40:38,1 

N 150. 
                                             8:18:43,0 

[b. d.]   
                                              8:16:59,3 

A (niezr.) 
                            8:40:38,7-8:40:39,9 

K 2 na kursie i ścieżce*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie pojawi się komunikat „1 na kursie i 
ścieżce”, choć zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” miały być 
podawane z czasowym wyprzedzeniem dane dotyczące odległości 
od progu pasa. 
 
Jak zaś zwracają uwagę autorzy Zbrodni smoleńskiej: 
 
Według stenogramu pomiędzy odległością 2 km, a 1,1 km prędkość 
względem powietrza przy uwzględnieniu prędkości opadania 
wynosiła około 177 km/h. Jest to wartość niższa niż minimalna 
prędkość samolotu oszacowana na 235 km/h, przy realnej prędkości 
wejścia w przeciągnięcie 210 km/h. Samolot jednak nie tylko nie 
rozbił się, ale też dane te są niezgodne z FDR, gdzie prędkość jest 
wyższa niż 300 km/h. Ta rozbieżność świadczy o niekompatybilności 
CVR i FDR (s. 467). 
 
Niejednokrotnie zresztą wskazują oni na możliwość sfałszowania 
danych FDR: 
 

                                             8:18:43,5 

 
A [Kto?]?                                     

                                              8:17:00,0 

 
2P Jeszcze raz. 
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Należy mieć świadomość, że badania Komisji Millera i MAK jeśli 
chodzi o trajektorię lotu są całkowicie niewiarygodne. Jest wiele 
przesłanek wskazujących na dogłębną modyfikację FDR. Wielu 
danych niezbędnych w tym procesie dostarczyły tajemnicze loty Tu-
154 do Smoleńska w dniach poprzedzających katastrofę. Po ostatnie 
16 sekund nagrania Miller specjalnie jechał do Moskwy. Z w miarę 
wiarygodnych danych [autorzy nie podają jednak, z jakich – przyp. 
F.Y.M.] można wnioskować, że samolot przeszedł do lotu 
poziomego na wysokości około 100 metrów (należy tu zaznaczyć, 
że rzeczywiste wysokości w terenie przewyższają wysokości podane 
na schemacie trajektorii lotu w załączniku do raportu Millera – aby 
obronić teorię „radiowysokościomierza” trzeba było nawet 
sfałszować topografię terenu – w strefie lądowania istnieją 
wzniesienia w terenie przewyższające wysokość geograficznego 
środka pasa startowego w Smoleńsku, na próżno ich szukać w 
trajektorii Millera). (s. 640) 
 
Podobnie kwestionowane są przez autorów Zbrodni smoleńskiej 
dane TAWS-a i FMS-a: 
 
Podmiana TAWS, prawdopodobnie przy użyciu części awaryjnych na 
stanie zakładów w Rosji (do celów serwisowych używa się części 
zamiennych, wśród których jest moduł pamięci i pamięć flash) 
świadczy o tym, że strona rosyjska była do tych czynności skutecznie 
i starannie przygotowana. Wiele danych pozwalających dostrzec 
niespójności w parametrach lotu dostarcza nie tylko zapis UNS 
(notabene potwierdzający zmianę wysokości przez dowódcę załogi), 
który „zamarzł” na wysokości 15 metrów nad poziomem pasa 
startowego, ale także baza danych QAR. Zarejestrował on zdarzenie 
pojawienia się sygnału AUASP, czyli urządzenie ostrzegającego o 
nadmiernym kącie zadarcia nosa maszyny oraz o nadmiernych 
przeciążeniach. Jest to jedno z podstawowych urządzeń Tu-154M 
odpowiadających za utrzymanie bezpieczeństwa lotu – zapobiega 
między innymi przeciągnięciu. W CVR z katastrofy samolotu Tu-
154M w roku 2006 w pobliżu Doniecka, wyraźnie słyszalne są liczne 
przeciągłe sygnały dźwiękowe wydawane przez AUASP. Ani MAK, 
ani Komisja Millera nie dostarcza informacji, dlaczego ten sygnał nie 
zabrzmiał w kabinie. (s. 527)  
 
Zdaniem tychże autorów, spreparowanie danych FDR nie byłoby dla 
Moskwy trudne ze względu na 1) „techniczne” loty tupolewami, 
wykonywane nad XUBS w dniach przed 10-04, jak też 2) dostęp do 
specjalistycznego oprogramowania związanego z rus. symulatorami 
lotów: 
 
Nie bez znaczenia w kwestii modyfikacji danych zapisanych w 
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pamięci rejestratorów pokładowych polskiego samolotu są liczne 
loty odbywane przez maszyny Tu-154M w dniach od 2 do 10 
kwietnia na lotnisku w Smoleńsku, wliczając loty treningowe z 
odejściem na drugi krąg i loty oznaczone jako „techniczne”. W 
okresie bezpośrednio poprzedzającym katastrofę smoleńską szereg 
takich lotów wykonano bez pasażerów i załadunku na trasie 
Wnukowo-Smoleńsk-Wnukowo, co znajduje potwierdzenie w 
dzienniku kierowania lotami lotniska Smoleńsk [niestety, autorzy nie 
zamieszczają żadnego skanu jakiejkolwiek bumagi z tymi lotami 
związanej – przyp. F.Y.M.]. (…) można domniemywać, że samoloty 
te, wyposażone w praktycznie identyczne systemy rejestracji 
parametrów lotu, jak polski Tu-154M, wypracowały w dniach 
poprzedzających katastrofę olbrzymią ilość danych mogących 
posłużyć jako niemalże gotowy materiał, tylko do naniesienia na 
taśmy magnetyczne i kasetę rejestratorów rozbitej maszyny. 
 
Rejestratory oparte na taśmie filmowej zamontowane na polskim 
samolocie, trudne do podrobienia, nie zachowały się. Nagrania z 3 
kamer analogowych (sowieckich) i cyfrowej (japońskiej) z wieży w 
Smoleńsku, także właściwie niemożliwe do podrobienia – nie 
zachowały się. Dowody te były jedynym obiektywnym odniesieniem 
mogącym pozwolić na zweryfikowanie autentyczności zapisu 
rejestratorów w końcowych, krytycznych sekundach lotu. 
 
Niestety, zachowały się tylko te rejestratory, których zapis jest łatwy 
w obróbce. Firmy rosyjskie proponują zresztą oprogramowanie 
służące do dostosowywania do siebie parametrów lotów, niezbędne 
do niewykrywalnej ingerencji w parametry odnotowywane przez 
czarną skrzynkę. Jego rola jest nieoceniona w stworzeniu 
perfekcyjnego zapisu FDR identycznego z tym, jaki wgrywany jest na 
QAR i KBN. Wszystkie te urządzenia w samolocie korzystają z tego 
samego źródła danych, ich zapis można więc podrobić jednocześnie, 
mając pewność niezawodności swoich działań.  
 
Parametry lotu od lat są ważnym puktem zainteresowania 
informatyków tworzących matematyczne modele samolotów – bez 
nich nie byłoby na świecie żadnego symulatora lotu. Rosjanie 
tworzyli zaawansowane modele nawet dla systemów opartych na 
lampach próżniowych z poprzedniej epoki. Obecnie zarówno w Rosji, 
jak i w Polsce powstają symulatory lotów typu FFS, bardzo 
nowoczesne, pozwalające na perfekcyjne odtworzenie wszystkich 
wrażeń i wszystkich parametrów lotu. 
 
MAK po próbie symulatorowej w Moskwie przedstawił parametry 
lotu Tu-154M w czasie odejścia na drugi krąg. Nie ulega 
wątpliwości, że mógłby w ten sam sposób wytworzyć i przedstawić 
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parametry samolotu rozbijającego się w dowolnych okolicznościach, 
z powodu każdego błędu pilota (…). (s. 469-470) 
 
Niezwykle intrygująca informacja o „technicznych lotach” 
tupolewów w tygodniu przed „katastrofą” domaga się jednak 
jakiegoś fizycznego potwierdzenia – w postaci jakichś zdjęć/zapisów 
wideo z tego typu manewrów ]  

                           8:40:39,4-8:40:42,0 

TAWS: Terrain Ahead, Terrain Ahead* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat „Terrain Ahead” pojawia się 
(ponownie) – por. 4 rubryki wyżej – o 8:40:32,4, zaś ten podwójny o 
8:40:39,4 – co daje różnicę 7 s. Z kolei następny tego typu pojawi się 
o 8:40:46,6 (por. 4 rubryki niżej), a więc po 7,2 s.  

                           8:18:44,0-8:18:44,5 
 
[b. d.]   

                                              8:17:00,6 

 
A [Myślisz(?)]? 

                            8:40:41,3-8:40:42,6 

A 100 metrów. 
 

                                              8:18:45,0 

A (niezr.)                 
                                              8:17:01,2 

A Planowo… czwartej, nie?... 

                        8:40:42,6-8:40:42,7* 

N 100. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jakby wypowiedź trwała 0,1 s 
(zwróciła na to uwagę już „komisja płk. Latkowskiego w swych 
wczesnych analizach (por. OL-1, s. 276)] 

                           8:18:45,5-8:18:46,5 
[b. d.]   

                                              8:17:01,9 

A (niezr.) 

                            8:40:42,6-8:40:44,1 

TAWS: Pull Up. Pull Up* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat „Pull Up. Pull Up” pojawia 
się po raz pierwszy o 8:40:42,6, następne zaś (por. odpowiednie 
rubryki poniżej) o 8:40:44,5, o 8:49[?]:49,8, o 8:40:51,7, o 8:40:53,7, 
o 8:40:56,6, o 8:40:58,6 i o 8:41:00,5. Odcinki czasowe między tymi 
komunikatami są nieregularne: 1,9 s, 5,3 s (zakładając błąd w druku 
przy opisie 8:49, a nie 8:40), 1,9 s, 2,0 s, 2,9 s, 2,0 s, 2,9 s.  

                                             8:18:47,0 
 

A (niezr.)                 
 
 
 
 

                                              8:17:03,2 

 
A-K Tak. 

                            8:40:44,5-8:40:46,1 

TAWS: Pull Up. Pull Up 

               8:18:47,5-8:18:48,0 
[b. d.]   

                                              8:17:03,5 

A (niezr.) 
                           8:40:46,6-8:40:49,2 

TAWS: Terrain Ahead, Terrain Ahead* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak następnych komunikatów typu 
„Terrain Ahead”, choć zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej 
komunikaty powyższe pojawić się mogły po… wyrównaniu 
(horyzontalnym) lotu przez 2P:  
 

                           8:18:48,5-8:18:49,0 
 

A A Jaczek wylądował już?                                     

                                              8:17:04,8 

 
A-M (niezr.) 
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po osiągnięciu wysokości decyzji ppłk. Grzywna wyrównał, znajdując 
się nieco pod ścieżką (ścieżki tej nie widać, pilot nie czuje precyzyjnie, 
czy jest kilkanaście metrów pod, czy może nad ścieżką – powinien 
być naprowadzany przez kontrolera) i realizował lot poziomy, 
podczas gdy wysokość radiowa przejściowo spadła do 90 metrów na 
skutek lotu ponad szczytem wzniesienia. TAWS wycofał się z danej 
chwilę wcześniej komendy „Ciągnij w górę!”, wrócił do odtwarzania 
informacji „Ziemia przed tobą!” (s. 640) 
 
Według autorów Zbrodni smoleńskie zastanawia brak niektórych 
komunikatów TAWS-a, jeśli „prezydencki tupolew” miałby się np. 
obrócić do „pozycji plecowej”: 
 
Jeśli według MAK samolot obrócił się o ponad 180 stopni, to czemu 
stoi to w sprzeczności z FDR: a) FDR – odnotowany przechył tylko 60 
stopni, b) CVR – nie było sygnału dźwiękowego kontrolki o 
nadmiernym przechyle, choć miała się ona zaświecić; c) CVR – brak 
komunikatu „Przechył boczny! Przechył boczny!” („Bank angle! Bank 
angle!”) wydawanego przez TAWS. 
 
W momencie gdy dowódca załogi miał zadać moc startową, lecz 
samolot nadal zbliżał się do terenu, TAWS zareagowałby okrzykiem: 
„Nie przepadaj! Nie przepadaj!” („Dont’ sink! Don’t sink!”) (s. 466-
467)] 

                         8:40:48,7-8:40:49,4 

N 100*. 
 
[*Ta sama wypowiedź N po ca. 7 s od poprzedniej. Miała ona 
stanowić jeden z koronnych dowodów na „przeoczenie 
smoleńskiego jaru” przez załogę PLF 101: 
 
Nawigator w ciągu siedmiu sekund po raz drugi powtarza wysokość 
100 metrów. To potwierdza fakt, że załoga korzystała wyłącznie ze 
wskazań radiowysokościomierza, bez kontroli wysokości na 
wysokościomierzu barycznym. Utrzymywanie tej samej wysokości 
nad ziemią, mimo ciągłego opadania, wynikało z tego, że samolot 
wleciał wówczas w dolinę i przecinał ją w poprzek. Na przyrządach 
utrzymywała się ta sama wysokość, ponieważ zbocze opada tam 
mniej więcej równolegle do ścieżki podejścia. Nadszedł krytyczny 
moment. Tupolew opadał z prędkością 6,8 metra na sekundę ku 
ziemi. Nikt z załogi nie obserwował wysokościomierza 
barometrycznego, ani dowódca, ani drugi pilot, ani technik 
pokładowy. Wszystkie osoby w kokpicie cały czas opierały się 
wyłącznie na odczytach z radiowysokościomierza, który pokazywał 
w tej chwili wysokość nad opadającym zboczem doliny. Na dodatek 

                           8:18:49,5-8:18:51,0 
 
[b. d.]   
 

                                              8:17:04,9 

 
A-K O nie. 
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żaden z członków załogi nie zastanawiał się, że coś jest nie tak, bo 
wysokość nie ma prawa stać w miejscu, skoro samolot kontynuuje 
zniżanie (OL-1, s. 276-277)]        

                          8:40:49,2-8:40:49,6 

2P W normie*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ta wypowiedź, zdaniem „komisji płk. 
Latkowskiego” świadczyć ma o tym, że:  
 
Drugi pilot nadal bagatelizował alarm TAWS, a przede wszystkim 
fakt, co jest niezrozumiałe, że wysokość stoi w miejscu, mimo że 
samolot cały czas się zniża. (…) Wszystko wskazuje na to, że pilotów 
przestały interesować przyrządy – chcieli za wszelką cenę złapać 
kontakt wzrokowy z ziemią (OL-1, s. 277). 

                           8:18:51,5-8:18:52,0 
 

A Nie wiem, czy [wylądował/wylądowali(?)].* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 o godz. 8:18:51,1 1P? mówi: 
Nie wiecie.] 
                                     

                                              8:17:05,2 

 
A (niezr.)? 

8:40:49,6-8:40:50,1 

N 90.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak piszą autorzy Zbrodni smoleńskiej w 
swych komentarzach do CVR: O godz. 10:40:50,1 [rus. czasu – przyp. 
F.Y.M.] nawigator skończył mówić „90”, a o godz. 10:40:50,0 
rozpoczął już mówić „80”, więc wypowiadał dwa wyrażenia 
jednocześnie (s. 465). 
 
Podobnie jest z wypowiedziami późniejszymi nawigatora. 
Najwyraźniej konstruktorzy zapisu CVR przesadzili z „kondensacją 
treści”] 

                           8:18:52,5-8:18:54,5 
 
 
[b. d.]   

                                              8:17:06,9 

 
 
A-M (niezr.) 

                         8:49*:49,8-8:40:51,3 

TAWS: Pull Up. Pull Up 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – zamiast „8:40”] 

                           8:18:55,0-8:18:56,5 

1P? Może wylądował. Może zdążył przed tymi 
mgłami. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Mimo to nie dochodzi w tym 
momencie do prób nawiązania łączności radiowej z PLF 031]                          

                                              8:17:08,6 

A-K Osiem… 

8:40:50,0-8:40:51,3 

 
N 80. 

                           8:18:57,0-8:19:05,0 

TSO331 Minsk-Kontrol, dobroje ranieco, 
Transaero, trista tridcat’ odin. A-a… Podchożu k 
toczkie ASKIL, eszelon diewiat’ tysiacz szest’sot 
na smienu tri-dwa-nol./ 
A (niezr.)/ 
2P* A nasze [meteo(?)] się martwiło bardziej o 
Jaka niż o nas, bo mówili, że ma być lepiej. Im 

                                              8:17:03,0 

 
A-M …ważne, no nie? 
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później, tym lepiej./ 
A (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  W CVR-3 o godz. 8:18:59,4 N mówi: 
…się martwił o, bardziej o „Jaka” niż o nas… ma być lepiej. Im 
później, tym lepiej]                                                         

8:40:50,5-8:40:51,2 
 

2P Odchodzimy. 

                           8:19:05,5-8:19:06,5 
 
[b. d.]   

                                              8:17:09,3 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: One-two-zero, one-
two-five, Delta-Charlie-Mike-Hotel-Sierra, good bye., zarejestrowana 
o godz. 8:04:48,9] 

8:40:51,5-8:40:58,0 
[sygnał dźwiękowy, F=400. (Wysokość niebezpieczna)] 

                                             8:19:07,0 

A (niezr.)                 
                                              8:17:10,6 

A-K …[osiemset trzy(?)]… 
                            8:40:51,7-8:40:53,4 

TAWS: Pull Up. Pull Up 

                           8:19:07,5-8:19:08,0 
[b. d.]   

                                              8:17:11,6 

A-M (niezr.) 
                            8:40:51,8-8:40:52,4 

N 60*. 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie pojawia się „70” między „80” a 
„60” – w przeciwieństwie do rekonstrukcji dokonanych w ramach 
CVR-2 i CVR-3.]        

                           8:19:08,5-8:19:12,0 

K-3 Dobroje ranieco, y, Transaero tri-tri-odin, 
Minsk-Kontrol, kontrol wtoricznyj. 

                                              8:17:13,3 

A-M (niezr.) 

8:40:52,3-8:40:53,1 

N 50. 
                                              8:19:12,5 

[b. d.]   
                                              8:17:13,4 

A-K …wybieram czterdzieści osiem… 
8:40:52,4-8:40:53,4 

K Horyzont 101*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak 10 Kwietnia opowiadał podczas 
konferencji prasowej gen. A. Aloszyn (ówczesny z-ca szefa sztabu 
rus. sił powietrznych): 

- Samolot Tu-154M z prezydentem Polski na pokładzie w odległości 
50 km wszedł do strefy i przez szefa lotów został poinformowany o 
złych warunkach atmosferycznych w rejonie planowanego 
lądowania. Zarekomendowano mu, by udał się na lotnisko 
zapasowe. Załoga podjęła decyzję, że wykona podejście do 
lądowania, a później zdecyduje, czy lądować, czy też lecieć na 
lotnisko zapasowe  - relacjonował Aloszyn. - Nie jest to sprzeczne z 
międzynarodową praktyką. Ostateczną decyzję o lądowaniu bądź 
udaniu się na lotnisko zapasowe podejmuje kapitan samolotu - 
dodał. - Podejście do lądowania załoga wykonywała regulaminowo 
do wysokości 100 metrów i odległości 2 km. W odległości 1,5 km 

                           8:19:13,0-8:19:15,0 

K-3 Razrieszion kursom LETKI, nabirajtie eszelon  
                                              8:17:15,5 

A-M …nie wiem, czy coś da. 



86 
 

szefostwo lotów spostrzegło, że samolot zbyt szybko schodzi do 
lądowania. Szef lotów polecił załodze ustawienie samolotu w 
położenie horyzontalne. Gdy załoga nie wykonała dyspozycji, 
kilkakrotnie wydał komendę, by samolot udał się na lotnisko 
zapasowe - podał generał. - Załoga - niestety - nie przerwała 
zniżania i wszystko skończyło się tragicznie - zauważył. 
http://polska.newsweek.pl/gen--aloszyn--zaloga-kilkakrotnie-

zignorowala-polecenia,56511,1,1.html ]        

8:40:53,0-8:40:53,6 

N 40*. 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Samolot ma opadać mimo decyzji 
„Odchodzimy”, a w kokpicie nie ma na ten temat ani słowa. Kpt. J. 
Więckowski w książce List z Polski nie krył swego zdumienia tą 
sytuacją: 
 
Uważam, że jest niemożliwe, aby młody i dobry pilot, o zdrowych 
zmysłach, wygenerował takie podejście, jakie pokazują te 
stenogramy i inne dostępne materiały. Czegoś mi tu brakuje. 
Myślałem, że gdy minister Miller przywiezie z Moskwy te brakujące 
sekundy, to będą tam głosy w rodzaju: „Uważaj! Nie mamy ciśnienia 
w instalacji!” albo „Stery nie działają!”. Rozmawiałem o tym z 
Markiem Szufą, wielokrotnym mistrzem akrobacji lotniczych Polski i 
Europy. Podobnie uważa on za niemożliwe, aby piloci nie reagowali 
na taką sytuację, że krzyczeliby, gdyby samolot tak się zachowywał. 
(…) 
Również spokój, z jakim według tego zapisu nawigator dyktuje 
wysokość do dwudziestu metrów, nie wygląda normalnie. A z drugiej 
strony wiadomo, że teraz można zapisać na taśmie, co się tylko chce. 
(…) 
(M. Pilis, A. Dmochowski, List z Polski, Poznań 2011, s. 96-98)].    
 
Niewykluczone, że nagranie komend z podejścia do lądowania 
pochodzi z innego miejsca i/lub dnia. Wedle ustaleń „komisji płk. 
Latkowskiego”: 
 
Załoga w takim składzie pracowała tylko raz. W styczniu 2010 roku 
wiozła na Haiti grupę ratowników (OL-2, s. 63).  
 
Był to jednak i bardzo długi lot, i pełen przygód, np. ze sterami. Z 
kolei, według ustaleń K. Galimskiego i P. Nisztora, dwaj piloci (PLF 
101) brali udział w grudniowych (2009) oblotach w Samarze (Kto 
naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 29), podczas których 
przecież nic nie stało na przeszkodzie, by zarejestrować rozmowy w 
kokpicie. Co więcej – sięgając znów do prac „komisji płk. 
Latkowskiego”: 

                           8:19:15,5-8:19:16,0 
 
 
[b. d.]   

                                              8:17:15,7 
 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Contact Minsk one-
two-zero, one-two-five, zarejestrowana o godz. 8:04:43,9] 

http://polska.newsweek.pl/gen--aloszyn--zaloga-kilkakrotnie-zignorowala-polecenia,56511,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/gen--aloszyn--zaloga-kilkakrotnie-zignorowala-polecenia,56511,1,1.html


87 
 

 
Z informacji zapisanych w jego osobistym dzienniku lotów oraz z 
ewidencji lotów w 36. SPLT wynika, że Arkadiusz Protasiuk po raz 
ostatni przedłużał uprawnienia do lądowania według dwóch NDB w 
2008 roku w Samarze (OL-2, s. 35).        

                            8:40:53,7-8:40:55,5 

TAWS: Pull Up. Pull Up 

                           8:19:16,5-8:19:19,5 

K-3 tri-dwa-nol, SKWOK piat’diesiat’ odin 
tridcat’ piat’. 

                                              8:17:17,2 

A (niezr.) 

8:40:54,5-8:40:55,2 

N 30. 
                           8:19:20,0-8:19:21,0 

2P Ale my [idziemy(?)] tam, nie?                   
                                              8:17:18,4 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Go ahead., 
zarejestrowana o godz. 8:04:42,6] 

8:40:54,7-8:40:56,4 

K Kontrola wysokości, horyzont. 
                                              8:19:21,5 

TS0331 Kurs LETKI, 
                                              8:17:19,4 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Delta-Charlie-Mike-
Hotel-Sierra. , zarejestrowana o godz. 8:04:39,0] 

8:40:55,2-8:40:56* 
 

N 20. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                             8:19:22,0 
 
[b. d.]   

                                              8:17:33,1 
[radio on] 
[zakłócenia]  

K-3 Aerofłot dwa wosiem piat’,  rabotajtie, 
Minsk-Kontrol, sto dwadcat’ zapiataja, sto 
dwadcat’ piat’ zapiataja. [niezrozumiałe wypowiedzi w 

pobliżu K-3] 
[radio off] 

8:40:56*-8:40:58,2 
 
[sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                           8:19:22,5-8:19:25,5 

TS0331 nabiraju tri-dwa-nol, SKWOK 
piat’diesiat’ odin tridcat’ piat’. Transaero/ 
A No…/ 
A [My będziemy(?)]…                                 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:40:56*-8:40:58,1 
[sygnał dźwiękowy, F=800. Bliższa prowadząca] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

                                             8:19:26,0 
[b. d.]   

                                              8:17:38,8 
[radio on]  

A285 Sto dwadcat’, sto dwadcat’ piat’, wsjo 
dobro, Aerofłot dwesti-wosiemdiesiat’-piat’. 
[radio off] 

                            8:40:56,6-8:40:57,7 
[sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU] 

                           8:19:26,5-8:19:27,0 

TS0331 tri-tridcat’ odin. 
                                              8:17:39,3 

S Pokład mam przygotowany. 
                            8:40:56,6-8:40:58,2 

TAWS: Pull Up. Pull Up 

                           8:19:27,5-8:19:29,0 
[b. d.]   

                                              8:17:41,5 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:40:57,9-8:40:59,0 
[sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU*] 

        8:19:29,5-8:19:30,5/8:19:31,5 

1P Zobaczymy. Podejdziemy i zobaczymy./ 
                                              8:17:42,6 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Delta-Hotel-Sierra, 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komentarz Pietruczuka: ABSU oznacza 
sygnały autopilota. Dwa pierwsze sygnały to kolejno: odłączenie 
kanału podłużnego autopilota (pociągnięcie za stery) oraz 
odłączenie kanału poprzecznego autopilota (ręczne dodanie gazu).] 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html  
 
Jak zaś zwracają uwagę autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 463 przyp. 
467) w tym miejscu Nie słychać mocy startowej silników] 

2P Podejdziemy – zobaczymy, no.                                contact, y,  Minsk, one-one-eight, y, correction, one-two-zero, one-
two-five., zarejestrowana o godz. 8:04:11,6] 

                            8:40:58,6-8:41:00,2 

TAWS: Pull Up. Pull Up 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat urywa się na niespełna 5 
sekund przed końcem zapisu] 

                           8:19:32,0-8:19:45,0 
 
[b. d.]   

                                              8:17:43,2 

 
1P Basiu… 

8:41:59,3-8:41:04,6 
 
[odgłos zderzenia z drzewami*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W rus. rubryce nawet dopisano więcej: 
Szum ot stołknobienia s liesnym masywom – zamieniając „drzewa” 
w „masyw leśny”. Jak wiemy z lektury CVR-3 ani dźwięku „zderzenia 
z drzewami”, ani z „masywem leśnym” nie udało się znaleźć IES-owi 
podczas analiz zapisów z kokpitu PLF 101. 
 
Autorzy Zbrodni smoleńskiej piszą przy tej okazji: 
 
Według oficjalnego schematu MAK z 19 maja 2010 roku, 
opublikowanego także w Raporcie Końcowym, samolot zderzył się z 
jednym drzewem, a dopiero sekundę lotu później natrafił na kolejną 
grupę drzew. W CVR i stenogramie brak jest tej sekundy przerwy – 
zamiast tego mamy ciągły szum oznaczony jako „zderzenie z 
masywem leśnym” (s. 467). 
 
W CVR-2 i CVR-3 nie ma ani odgłosu „zderzenia z drzewami” ani z 
„masywem leśnym”, natomiast w relacji min. J. Sasina (Namiot 
Solidarnych, lato 2011), który powoływał się na rozmowę z 
emerytowanym pilotem tupolewów (czyżby z płk. Latkowskim?) 
odgłos zinterpretowany jako „zderzenie z drzewami” to dźwięk kół 
uderzających o podłoże przy lądowaniu]  

                           8:19:45,5-8:19:47,5 
 

1P (niezr.) może być ładnie, a może być nie 
widać tej ziemi, 

                                              8:17:43,8 

 
A-M Nie, inaczej, inaczej… 

8:41:00,3-8:41:01,4 

2P Kurwa mać!* 
 

                                             8:19:48,0 
[b. d.]   

8:17:44,1 

A-M (niezr.) 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  Jak piszą autorzy Zbrodni smoleńskiej:  
Według Romualda Szeremietiewa, byłego ministra obrony 
narodowej, podczas transmitowanej oficjalnie w telewizji 
konferencji prasowej rosyjski prokurator powiedział, że ostatnimi 
słowami, jakie słychać było w kokpicie, było „Jezu! Jezu!” co odnosi 
się do Jezusa Chrystusa. Natomiast w stenogramie widoczny jest 
zdwojony wulgaryzm „kurwa mać”. Skąd ta rozbieżność? (s. 466). 
 
Sprawę nagłaśniał 13 maja 2010 Fakt: 
 
Prawie do końca nie wiedzieli, że podeszli do lądowania po złym 
kursie, zbyt nisko i zbyt wcześnie. Prawie do końca nie zdawali sobie 
sprawy, co im grozi. A gdy już zdali sobie z tego sprawę, zdążyli tylko 
wykrzyczeć ostatnie słowa przerażenia: Jezu, Jezu!!! Te wstrząsające 
informacje ujawnił Faktowi rosyjski prokurator, który należy do 
zespołu badającego przyczyny katastrofy prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem. Nasz rozmówca to jeden z bliskich 
współpracowników pierwszego zastępcy prokuratora generalnego 
Federacji Rosyjskiej, szefa komitetu śledczego przy prokuraturze, 
Aleksandra Bastrykina (57 l.). Słyszał zapis z czarnej skrzynki, 
rejestrującej rozmowy w kokpicie pilotów, z ostatnich 30 minut 
tragicznego lotu. A to, co opowiedział, potwierdza wstępne 
ustalenia śledczych, że załoga prezydenckiego tupolewa nie miała 
żadnych kłopotów technicznych i nie orientowała się, że leci za nisko, 
aż do chwili, gdy z kabiny zobaczyła las i ziemię. (…) 
 
W pewnej chwili piloci przerywają pogawędkę i zaczynają 
przekazywać sobie komendy. – Było słychać, jak mówią miedzy sobą 
o parametrach lotu, o ustawieniu samolotu, o jego kierunku i 
wysokości. Wszystko jest w porządku – relacjonuje nasz rozmówca. 
Nie pamięta dokładnie, jakie to było komendy, ale jest przekonany, 
że była to rutynowa rozmowa dotycząca przygotowania do 
podchodzenia do lądowania. Trwa wymiana komunikatów z wieżą, 
padają klasyczne komunikaty i normalne odpowiedzi. I z pewnością, 
jak dodaje, nic z tej rozmowy nie wskazywało, że załoga ma jakiś 
problem, czy choćby jest czymś zaniepokojona. 

(…) I nagle sytuacja się całkowicie zmienia. – Daj drugi, drugi... W 
drugą! – słuchać podniesiony głos w kabinie. Rosyjski prokurator nie 
jest pewny, co to znaczy. Przypuszcza, że może to być polecenie 
wykonania jakiegoś manewru na podstawie poprzedniej, pierwszej 
komendy, np. ze smoleńskiej wieży kontrolnej. Polscy specjaliści, 
którym opisaliśmy tę wypowiedź, nie wykluczają też, że to może być 
wykrzyczane polecenie przestawienia jakiegoś przełącznika. To 
będzie można ustalić dopiero po nałożeniu zapisu z rozmów w 
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kabinie z zapisem parametrów lotu, czyli dokładnego czasu 
uruchomienia każdego urządzenia w kokpicie. 

– Zawracaj! – kolejny okrzyk. Tu specjaliści sądzą, że rosyjski 
prokurator coś źle zrozumiał. Mało prawdopodobne, by chodziło po 
prostu o zawrócenie samolotu. – Ustawienie? – pada pytanie. – 
Wysokość? – za chwilę kolejne. Ale te słowa są już wykrzyczane. 
Mieszają się z odpowiedziami, ktoś krzyczy jakieś liczby, słuchać 
szum, dużo niezrozumiałych słów... 
Nasz rosyjski rozmówca opowiada, że zamieszanie sięgnęło zenitu. – 
Trudno było cokolwiek zrozumieć, słychać było tylko krzyki – 
opowiada. – I wtedy usłyszałem wyraźne, przerażające okrzyki: 
„Jezu, Jezu!”. I było po wszystkim. I koniec, tyle. Tylko tyle... – mówi 
smutno prokurator. http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-
,artykuly,71784,1.html] 

                            8:41:00,5-8:41:03,4 

TAWS: Pull Up. Pull* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat urywa się na niespełna 5 
sekund przed końcem zapisu. Autorzy Zbrodni smoleńskiej tak 
zjadliwie komentują nagłe zamilknięcie TAWS-a:  
 
O godz. 10:41:00,5 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] więc na 5 sekund 
przed zderzeniem z ziemią System Ostrzegania o Bliskości Terenu 
Universal Avionics TAWS zdał sobie sprawę, że zginie i nie dokończył 
swojej komendy – zamilkł zaledwie chwilę po nawigatorze. To 
nietypowe – zwykle TAWS mówi do końca. Matematyka, która jest 
podstawą algorytmu działania oprogramowania tego systemu nie 
służy do generowania subiektywnych odczuć, lecz konkretów, a nie 
ma nic bardziej konkretnego niż liczby. To nie sztuczna inteligencja. 
Albo wysokość jest poniżej pewnej wartości, przy której TAWS 
reaguje albo nie. Albo „ziemia” jest „przed tobą!”, albo nie jest 
„przed tobą!”. Jeśli TAWS nagle milknie, wymaga to zbadania, a nie 
przejścia nad sprawą do porządku dziennego (s. 465)] 

        8:19:48,5-8:19:50,0/8:19:53,5 
 

A (niezr.) w miarę (niezr.)/ 
2P Miałem tak. - - Miałem tak. - - Ale [nie/my(?)]  
wylądowaliśmy. - - Jaczkiem. 
 
                                     

8:17:46,6 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:41:02,0-8:41:03,4 

K Odejście na drugi krąg. 
       8:19:54,0-8:19:55,0/8:19:58,0 

A (niezr.) [przeszył mgłę(?)]./ 
N? Wtedy to w Gdańsku byliśmy... Ale w 
Gdańsku (niezr.)/ 
2P [Przeszył/Przeszły(?)] chmury…                                                                      

                                             8:17:47,0 

1P Jest nieciekawie, wyszła mgła… 

8:41:02,7-8:41:04,6 

A [krzyk] Kurwaaaaaa…* 
 

                                              8:19:58,5 
[b. d.]   

                                              8:17:48,8 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html
http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W rus. rubryce odnotowano tylko 
delikatnie: krik [nb], czyli „niecenzuralne wyrażenie”, co warto 
przypomnieć w kontekście wielokrotnego przywoływania w 
„raporcie MAK” w pełnym brzmieniu (Wosztylowego) 
sformułowania to pizda tutaj jest]                                       

                                             8:41:05,4 
[koniec zapisu*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W przypadku CVR-2 „koniec zapisu” 
przypada na: 8:41:07,5, zaś w CVR-3 na: 8:41:07,4, co daje 
odpowiednio różnice: 2,1 s i 2,0 s] 

                                            8:19:59,0 
 

A Tak.                                     

                                              8:17:49,1 

 
A-M (niezr.) 

 

       

                                             8:19:59,5 

A No.                                     
                                              8:17:49,2 

1P …nie wiadomo,… wylądujemy. 
                                             8:20:00,0 

[b. d.]   
                                              8:17:49,6 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
                           8:20:00,5-8:20:01,0 

[gwizd]   
                                              8:17:50,5 

S Tak? 
                                              8:20:01,5 

[b. d.] 

    

                                              8:17:51,1 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:20:02,0-8:20:02,5 
[śmiech]   

                                              8:17:51,3 

S Nie zdążą. 
                                             8:20:03,0 

A (niezr.)                 
                                              8:17:53,0 

1P Wiem. 
                           8:20:03,5-8:20:12,5 

[b. d.]    

 

                                              8:17:53,9 

A-M (niezr.)? 

                           8:20:13,0-8:20:16,5 

2P [Tu(?)] jakby było dwa-pięć-dziewięć, byłoby 
nawet lepiej, boby było nie pod słońce.                  

                                              8:17:54,8 

A-M Nie ma… 

                           8:20:17,0-8:20:17,5 
 
[b. d.]    

                                              8:17:55,6 
[niezidentyfikowany sygnał o częstotliwości około 450 Hz, trwający 
około 0,4 s – do 8:17:56,0] 

                                             8:20:18,0 

A Yhy. 
 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                         8:20:18,5-8:20:40,0* 
[b. d.]    
[*tak w oryg. – 21,5 s bez czyichkolwiek wypowiedzi]    

                                              8:18:00,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 
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                                              8:20:40,5 

1P Siedem-sześć. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

                           8:20:41,0-8:20:41,5 
[b. d.]    

 

                                              8:18:05,4 
[odgłosy najprawdopodobniej zmiany położenia fotela lub 
podłokietnika fotela jednego z członków załogi] 

8:20:42,0 

T Siedem-sześć.                
                                              8:18:07,2 

1P A żeby cię… 
8:20:42,5-8:20:43,0 

N I jeden poziom.                
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:20:43,5-8:20:44,0 

A (niezr.)                 
                                              8:18:15,9 

2P A jak nie wylądujemy, to co? 
                           8:20:44,5-8:20:48,5 

[b. d.] 
                                              8:18:16,1 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:20:49,0-8:20:49,5 

1P A nawet siedem-osiem.              
                                              8:18:17,3 

[niezidentyfikowany odgłos] 

                           8:20:50,0-8:20:50,5 
[b. d.] 

                                              8:18:17,6 

A-M (niezr.) 
                                              8:20:51,0 

T Siedem-osiem.                
                                              8:18:19,5 

1P No, odejdziemy… 
                           8:20:51,5-8:20:59,5 

[b. d.] 
                                              8:18:20,8 

2P …Bo jak nie, to też po co… 
                                              8:21:00,0 

T? Jest siedem-osiem.                
                                              8:18:22,5 

A [Myślisz(?)]? 
         8:21:00,5-8:21:04,0/8:21:04,5 

S (niezr.) - - dowódco! - - Czy [zaczynamy(?)] 
schodzić?/ 
1P Tak już [zapinać/zaczynamy(?)*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wydaje się jednak, że „zapinać” to 
wyraz trzysylabowy – w przeciwieństwie do „zaczynamy” (4 sylaby). 
Dziwaczna jest więc ta alternatywa zaproponowana przez 
ekspertów od fonoskopii]                    

                                              8:18:23,6 

1P Da się im znać wtedy, co oni robią. 

8:21:05,0-8:21:12,0 
[b. d.] 

                                              8:18:25,0 

A (niezr.)? 
8:21:12,5-8:21:13,0 

A (niezr.)                 
                                              8:18:25,7 

A Do Warszawy? 
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8:21:13,5-8:21:21,5 
[b. d.] 

                                              8:18:26,1 

A …siódmej… 
8:21:22,0-8:21:25,0 

2P Ty patrz po kierunku. - - Arek – wysokość po 
odległości ci czytać?           

                                              8:18:28,0 

A-M Chcecie…? 

8:21:25,5-8:21:26,5 
[b. d.] 

                                              8:18:28,6 

1P Ile mamy paliwa? 
8:21:27,0 

A (niezr.)                 
                                              8:18:30,5 

A-M [Technik(?)]… 
8:21:27,5-8:22:15,0* 

[b. d.] 
[*tak w oryg. – 48 s bez jakichkolwiek wypowiedzi w kabinie] 

                                              8:18:31,2 

T Mamy około trzynaście, dwanaście i pół tony 
paliwa. 

8:22:15,5-8:22:22,0 

K-3 Polish Air Force one-zero-one, position 
ASKIL, contact Moscow-Control on one-two-
eight decimal eight. Goodbye. 

                                             8:18:32,7 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:22:22,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:22:23,0-8:22:26,0 

N One-two-eight decimal eight, Polish Air Force 
one-zero-one, thank you, bye.  
 

                                              8:18:38,7 

2P …dzisiaj… 

8:22:26,5-8:22:32,0 
[b. d.] 

                                              8:18:39,1 

1P …to wtedy zobaczymy, no. 
8:22:32,5-8:22:33,0 

1P I jeszcze po angielsku. 
              

                                              8:18:40,1 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:22:33,5-8:22:35,0 
[b. d.] 

                                              8:18:40,1 

A-M (niezr.) 
8:22:35,5 

A Słucham?                                     
                                              8:18:41,1 

A-M …Y, jakie mieli lądowanie…? 
8:22:36,0-8:22:36,5 

1P I jeszcze po angielsku./ 
A No, po angielsku.                                                  

                                              8:18:43,9 

2P Kto? 
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8:22:37,0 
[b. d.] 

                                             8:18:45,3 

A-M (niezr.) 
8:22:37,5-8:22:46,0 

N Moscow-Control, Polish Air Force, y, one-zero-
one, a… Good day. Y, flight level three thousand 
niner hundred feet. Over ASKIL and we are 
ready for further descent./ 
2P I w dół, panie Arek./ 
1P Mały gaz./ 
T Mały gaz.                                               

                                             8:18:47,0 

A-M (niezr.) 

8:22:46,5 
[b. d.] 

                                              8:18:48,6 

2P Ale „Jaczek” wylądował już? 
8:22:47,0 

2P? (niezr.)                   
                                              8:18:49,9 

A-M [Mam nadzieję(?)]. 
8:22:47,5-8:22:48,5 

[b. d.] 
                                              8:18:51,7 

1P? Nie wiecie. 
8:22:49,0 

A (niezr.)/ 
A (niezr.)/ 
1P Meters. 
                                              

                                              8:18:52,5 

A (niezr.) 

8:22:49,5 

N? (niezr.) 
                

                                              8:18:53,0 

A-M (niezr.) 

8:22:50,0 

A (niezr.)                 
                                              8:18:55,2 

1P Może wylądował, może zdążył przed tymi 
mgłami. 

8:22:50,5 

KM Y… 

                                              8:18:57,1 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:22:51,0 

A (niezr.)                 
                                              8:18:57,1 

[radio on]  

TSO331 Minsk-Kontrol, dobraj ranica, y, 
Transaero, trista tridcat’ odin, a podchożu k 
toczkie ASKIL, eszelon diewiat’ tysiacz szest’sot 
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na smienu tri-dwa-nol. 
[radio off] 

8:22:51,5-8:22:57,5 

KM Papa Lima Foxtrot one-zero-one, Moscow-
Control, good morning. Descend to three 
thousand six hundred meters and then contact 

                                              8:18:57,5 

A-M (niezr.)? 

8:22:58,0 
[b. d.] 

                                              8:18:59,2 

A (niezr.) 
8:22:58,5-8:22:59,0 

KM e, Korsaż  
                                              8:18:59,4 

N …się martwił, o, bardziej o „Jaka” niż o nas, …, 
ma być lepiej. Im później, tym lepiej.  

8:22:59,5 
[b. d.] 

                                              8:19:03,1 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:23:00,0-8:23:02,0 

KM frequency one-two-four decimal zero./ 
DPD Panie kapitanie!                  

                                              8:19:05,3 

A-M No. 
 
 

8:23:02,5-8:23:03,0 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:23:03,5-8:23:12,0 

N Descending three thousand six hundred 
meters and contact one-two-four decimal zero, 
Papa-Lima-Fox one-zero-one, thank you, bye./ 
DPD Dowódco! - - Dowódco! Panie kapitanie! - - 
Pyta [się chorąży/podchorąży(?)] rezerwy – 
uprzejmie - - prosi o pozwolenie – czy ja mogę tu 
[przysiąść(?)]?*/ 
A (niezr.)/ 
1P Bardzo proszę.                                               
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. DPD pojawia się więc niespełna 10 
minut po uzyskaniu przez załogę (o 8:14 od K-2) informacji o mgle w 
Smoleńsku i widoczności 400, jak też po przedyskutowaniu tej 
sprawy w kokpicie oraz wymianie zdań między 1P a S na ten temat 
(Jest nieciekawie. Wyszła mgła i nie wiadomo, czy wylądujemy). 
Mimo to załoga nie informuje DPD o tym, czego się już dowiedziała. 
Komunikat Panie dyrektorze, wyszła mgła – w tej chwili – i w tych 

                                              8:19:07,2 
 
 
[gwizdanie trwające 1,9 s – do 8:19:09,1] 
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warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść pojawić się ma 
dopiero o 8:26:18,5, a więc po wstępnym połączeniu z Korsażem 
oraz rozmowie Grzywny z Wosztylem.  
 
To wszystko wydaje się dość dziwne. Gdyby DPD faktycznie pojawił 
się o 8:23, to naturalną koleją rzeczy byłoby powiadomienie go 
przez kogoś z załogi, np. 1P, o tym, że już dotarły informacje, iż na 
docelowym lotnisku są TWA, a w związku z tym, że istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, iż na XUBS nie dojdzie do lądowania (co 
wymagałoby z kolei poinformowania osób oczekujących w 
Smoleńsku o zmianie planów). Takiej rozmowy jednak nie ma w 
„stenogramach”. Poza tym DPD ma siedzieć w kokpicie od godz. 
8:23, kilka chwil później odbywa się rozmowa Grzywna-Wosztyl, zaś 
1P informuje po niej DPD o TWA na XUBS i potrzebie podjęcia 
decyzji w sytuacji braku możliwości lądowania, jakby DPD tej 
rozmowy nie słyszał. DPD zresztą w ogóle nie komentuje tego, o 
czym miał mówić dowódca PLF 031]        

8:23:12,5-8:23:13,0 
 
[b. d.] 
 

                                              8:19:08,1 
[radio on] 
[zakłócenia]  

K-3 N, dobraj ranica, y, Transaero tri-tri-odin, 
Minsk-Kontrol, kontrol wtoricznyj, razrieszion 
kursom LETKI, nabirajtie eszelon tri-dwa-nol, 
SKWOK piat’diesiat’ odin tridcat’ piat’. 

[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu K-3] 
[radio off] 

8:23:13,5 

A Trzy tysiące…                                     
                  [brak danych czasowych] 

 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:23:14,0 
[b. d.] 

                                             8:19:20,0 

A No, a my idziemy tam, nie? 
8:23:14,5-8:23:15,5 

2P? Trzy tysiące trzysta - tak?                   
                                              8:19:03,0 

[radio on]  

TS0331 Kurs LETKI, nabiraju tri-dwa-nol, SKWOK 
piat’diesiat’ odin tridcat’ piat’. Transaero tri-
tridcat’ odin. 
[radio off] 

8:23:16,0-8:23:17,5 

N Trzy tysiące/ 
1P Sześćset./ 

                                              8:19:21,9 

A-M (niezr.) 
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N sześćset metrów...                                           
8:23:18,0 

A Zgadza się.                                     
                                              8:19:22,9 

A No. 
8:23:18,5-8:23:19,0 

A Tam są y…                                     
                                              8:19:23,9 

A (niezr.) 
8:23:19,5-8:23:20,0 

A (niezr.)/ 
A Będziemy mówić po rusku!                                                     

                                              8:19:24,7 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:23:20,5 
[b. d.] 

                                              8:19:26,6 

A-M …[być gorzej(?)]. 
8:23:21,0-8:23:21,5 

A O, to będzie wyzwanie.                                     
                                              8:19:28,6 

A-M (niezr.) 
8:23:22,0-8:23:22,5 

A?* Będzie [trochę za późno(?)].                  
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie za bardzo wiadomo, co miałby 
oznaczać znak zapytania przy „anonimowym” rozmówcy]        

                                              8:19:29,6 

1P Zobaczymy. Podejdziemy i zobaczymy. 

8:23:23,0 
 
[b. d.] 
 

                                              8:19:30,6 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Dwa, na kursje, 
glisadie, zarejestrowana o godz. 8:40:41,6*] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Poprzedni „przesłuch” dotyczył 
wypowiedzi z 8:04:11,6] 

8:23:23,5-8:23:25,5 

N I to jest… - - Tak, tu.                
                                              8:19:30,6 

2P …Podejdziemy, zobaczymy. 
8:23:26,0 

[b. d.] 
                                              8:19:32,1 

A-M (niezr.)? 
8:23:26,5 

A (niezr.)                 
                                              8:19:33,2 

A-M (niezr.) 
8:23:27,0 

[b. d.] 
                                              8:19:34,4 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:23:27,5 

A (niezr.)                 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:23:28,0-8:23:28,5 
[b. d.] 

                                              8:19:38,0 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Fary wkljuczitie, 
zarejestrowana o godz. 8:40:31,2] 

8:23:29,0-8:23:31,0 

2P Pamiętaj, w metrach*. [W metrach(?)]./                    
                                              8:19:42,3 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Tri, na kursje, 
glisadie, zarejestrowana o godz. 8:40:29,7] 
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N? Tak, tak, tak.                
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź najwyraźniej skierowana 
do N, który, wedle oficjalnej narracji przynajmniej, z XUBS w ogóle 
nie będzie korespondował]        

8:23:31,5-8:23:32,5 
 
[b. d.] 

                                             8:19:45,8 

1P …może być ładnie lotnisko widać, jeżeli… 

8:23:33,0-8:23:34,5 

1P Korsaż-start, polskij sto odin, dobryj dien’. 
                                              8:19:46,7 

[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:23:35,0-8:23:36,0 
[b. d.] 

                                              8:19:49,0 

2P Miałem tak. [po chwili] Miałem. 

8:23:36,5-8:23:37,0 

KK-1 A polskij 
                                              8:19:51,7 

A No. 
8:23:37,5 

[b. d.] 
                                              8:19:52,1 

2P Ale nie wylądowaliśmy [po chwili] 
[„Jaczkiem”(?)]… 

8:23:38,0-8:23:40,0 

KK-1 a, odin-nol-odin, Korsaż otwietił. 
                                              8:19:54,2 

A …w mgle? 
8:23:40,5-8:23:42,0 

[b. d.] 
                                              8:19:55,1 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Czietyrje, na kurje, 
glisadie, zarejestrowana o godz. 8:40:16,4] 

8:23:42,5-8:23:45,0 

1P Na dalnyj priwod, - - sniżajem tri tysiaczi 
szest’sot metrow.              

                                              8:19:55,3 

N Tylko w Gdańsku… [Ale w Gdańsku(?)] był… 

8:23:45,5-8:23:49,5 
[b. d.] 

                                              8:19:56,8 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:23:50,0-8:23:56,0 

KK-1 A-a Polish [PLF(?)] Foxtrot y one-zero-one, 
a ostatok topliwa. Topliwa skolko u was?/ 

A (niezr.)                 

                                              8:19:57,5 

A …Przeszły chmury. 

8:23:56,5-8:23:57,0 
[b. d.] 

                                              8:19:59,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:23:57,5-8:23:59,5 

1P Y, ostałos’, y, odinnadcat’ ton.              
                                              8:19:59,4 

A A. 
8:24:00,0-8:24:00,5 

[b. d.] 
                                              8:19:59,6 

A No. 
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8:24:01,0 

1P Siedem-osiem.              
                                              8:20:00,9 

[gwizdnięcie] 

8:24:01,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:02,0 

T Siedem-osiem.                
                                         8:20:12,10* 

[niezidentyfikowany odgłos] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

8:24:02,5 
 
[b. d.] 
 

                                             8:20:13,2 

2P No jakby było dwa-pięć-dziewięć, byłoby 
nawet lepiej, bo by było nie pod słońce. 

8:24:03,0-8:24:04,5 

KK-1 A zapasnoj aerodrom u was kakoj? 

                                              8:20:16,7 

A (niezr.) 
8:24:05,0-8:24:06,0 

 
[b. d.] 

                                             8:20:16,9 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Podchoditie k 
dalniemu, na kursje, glisadie, udalienije szest’, zarejestrowana o 
godz. 8:39:52,8] 

8:24:06,5-8:24:07,0 

1P Witebsk, Minsk.              
                                              8:20:18,0 

A Mhm. 
8:24:07,5-8:24:10,5 

[b. d.] 

                                              8:20:18,3 
[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

8:24:11,0-8:24:12,0 

KK-1 A Witebsk, Minsk, prawilno*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a więc bez znaku zapytania, tak jakby 
KK-1 potwierdzał, a nie dopytywał]        

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:12,5 
[b. d.] 

                                              8:20:23,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:24:13,0-8:24:13,5 

1P Prawilno, poniał.              
                                              8:20:25,4 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Posadka 
dopołnitielno sto dwadcat’ tri metra, zarejestrowana o godz. 
8:39:43,8] 

8:24:14,0-8:24:14,5 

T Jest siedem-osiem.                
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:15,0-8:24:15,5 

 
1P Osiem-zero.              
 

                                              8:20:29,4 
[Zaburzenie sygnału we wszystkich czterech kanałach, trwające ok. 
0,4 s, wynikające ze zniekształcenia powierzchni taśmy na odcinku 
około 3 cm (karbowanie taśmy)*] 
[*nie jest wyjaśnione, czy takie „karbowanie taśmy” jest typowe dla 
rejestratorów fonicznych w statkach powietrznych – przyp. F.Y.M.] 
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8:24:16,0 

T Osiem-zero.                
8:20:30,3 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:24:16,5-8:24:18,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:19,0-8:24:21,5 

2P Chłopaki, Rafał z tej strony, przejdźcie na 
jeden-dwa-trzy-cztery-pięć. 

8:20:30,6 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Połosa swobodna, 
zarejestrowana o godz. 8:39:40,4] 

8:24:22,0-8:24:22,5 
[b. d.] 

8:20:34,8 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:24:23,0 

1P Okay.              
8:20:37,3 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Wosiem na kursje, 
glisadie, zarejestrowana o godz. 8:39:33,1] 

8:24:23,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:24,0 

T Jest osiem-zero.                
8:20:40,5 

1P Siedem-sześć. 
8:24:24,5 

1P (niezr.)/              
A (niezr.)                 

8:20:41,3 

A (niezr.) 

8:24:25,0-8:24:25,5 

KK-1 A, Papa Lima Foxtrot/ 
A (niezr.)                 

8:20:42,0 

T Siedem-sześć. 

8:24:26,0-8:24:28,0 

2P Arek – ty gadaj, a ja przejdę./ 
A (niezr.)/                                  
KK-1 one-two (sic!)*-zero-one, 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tak jakby powiedzenie two stanowiło 
„rażące narusznie zasad wymowy” (por. Zał. 8 do „raportu Millera”, 
s. 130). Jest to raczej niewłaściwe wywoływanie PLF 101. Tylko 
dlaczego ono się w korespondencji między XUBS a „prezydenckim 
tupolewem” pojawia?]        

8:20:42,8 

 
N I jeden poziom… 

8:24:28,5 
[b. d.] 

8:20:43,9 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:24:29,0-8:24:30,0 

KK-1 na Korsaże tuman, 
8:20:44,3 

T Okej. 
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8:24:30,5 
[b. d.] 

8:20:45,4 

A-M (niezr.) 
8:24:31,0-8:24:32,0 

KK-1 widimost’ czietyrjesta metrow 

8:20:47,6 

A-M (niezr.) 
8:24:32,5-8:24:35,0 

 
[b. d.] 

8:20:38,3* 

A-M (niezr.) 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Być może zamiast „38,” winno być 
„48,”] 

8:24:35,5-8:24:36,5 

1P Ja poniał. Dajtie, pożałujsta              
8:20:38,4* 

[niezidentyfikowany odgłos] 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

8:24:37,0 
[b. d.] 

8:20:49,3 

1P A nawet siedem-osiem. 
8:24:37,5-8:24:38,0 

1P y, meteousłowija.              
8:20:50,4 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:24:38,5-8:24:39,0 
[b. d.] 

8:20:51,0 

A [Siedem-osiem(?)]. 
8:24:39,5 

2P Artur!                   
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:40,0-8:24:41,5 
[b. d.] 

8:20:55,7 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:24:42,0-8:24:42,5 

 
KK-1 Na Korsaże 

8:20:57,7 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, sto pierwyj, 
udalienije diewiat’, wchod w glisadu., zarejestrowana o godz. 
8:39:11,7] 

8:24:43,0-8:24:43,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:44,0 

KK-1 tuman. 
8:20:59,7 

A (niezr.) 
8:24:44,5 

[b. d.] 
8:21:01,3 

S Dowódco, …będziesz schodził?... 
8:24:45,0 

KK-1 Widimost’ 
8:21:02,5 

A-M (niezr.) 
8:24:45,5 

[b. d.] 
8:21:04,4 

1P …zapinamy. 
8:24:46,0-8:24:46,5 

KK-1 czietyrjesta metrow. 
8:21:05,1 

A-M (niezr.) 
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8:24:47,0 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:47,5-8:24:48,5 

KK-1 Four-zero-zero meters. 
8:21:06,7 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

8:24:49,0-8:24:50,0 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:24:50,5-8:24:51,0 

2P Artur! Jestem.                   
8:21:08,2 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:24:51,5-8:25:03,5 

1P Tiempieratura*, dawlienije, pożałujsta./ 
1P No witamy ciebie serdecznie. Wiesz co, 
ogólnie rzecz biorąc, to pizda tutaj jest. Y, widać 
jakieś czterysta metrów około i na nasz gust, y, 
podstawy są poniżej pięćdziesięciu metrów 
grubo./ 
KK-1 Tiempieratura pljus dwa, dawlienije siem’-
sorok-piat’, siem’-czietyrje-piat’. Usłowij dla 
prijoma niet./ 
A (niezr.)                 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  
W CVR-3 o 8:24:51,5 1P mówi Tiempieraturu i dawlienije, 
pożałujsta.  
Z kolei w CVR-1 o 8:24:49,2 (w rus. rubryce) jest Tiempieratura i 
dawlienije, pożałujsta] 

                     

                  [brak danych czasowych] 
 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:25:04,0-8:25:06,5 

1P Spasibo. No jesli wozmożno poprobujem 
podchod, y/ 
2P A wyście wylądowali już?                                

8:21:11,7 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:25:07,5-8:25:14,0 

1P no jesli nie budiet y pogody, togda, otojdiom 
na wtoroj krug./             
1P No, nam się udało tak w ostatniej chwili 
wylądować, no. Natomiast powiem szczerze, że 
możecie spróbować, jak najbardziej. 

                  [brak danych czasowych] 
 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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8:25:14,5-8:25:15,5 

KK-1 Odin-nol-odin y poslie/ 
1P Dwa* APM-y są 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a więc tak jak CVR-1, lecz nie jak w 

CVR-3, gdzie – wedle ustaleń IES-u – Wosztyl ma mówić o 8:25:08,1: 

A, APM-y są (itd.)]        

8:21:22,2 

 
2P Ty patrz po kierunku… Arek, wysokość po 
odległości ci czytać? 

8:25:16,0 
[b. d.] 

8:21:25,7 

A-M (niezr.) 
8:25:16,5-8:25:19,0 

KK-1 kontrolnogo zachoda u was topliwa chwatit 
na zapasnoj?/ 
1P y bramkę zrobili, tak że możecie spróbować, 

ale 

8:21:27,3 

1P? Tak, tak. 

8:25:19,5-8:25:20,0 
[b. d.] 

8:21:29,6 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:25:20,5-8:25:00,5 

1P Chwatit./ 
1P jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to 
proponuję wam lecieć y na przykład do 
Moskwy/ 
KK-1 Ja was poniał.              

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:25:24,5 
 
 
[b. d.] 

8:22:15,1 
[brak wyraźnego radio on] 

K-3 Polish Air Force one-zero-one, position 
ASKIL, contact Moscow-Control on one-two-
eight decimal eight, good bye. [niezrozumiałe 

wypowiedzi w pobliżu K-3] 
[radio off] 

8:25:25,0-8:25:26,0 

 
1P Razrieszitie dalsze zniżanie, pożałujsta./ 
1P albo gdzieś./              

8:22:23,4 
[radio on]  

N One-two-eight decimal eight, Polish Air Force 
one-zero-one, thank you, bye.  
[radio off] 
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8:25:26,5-8:25:32,0 

2P No dobra. Przekażę to Arkowi. Dzięki. Na 
razie. Heja./ 
KK-1 Odin-nol-odin s kursom - - y sorok 
gradusow, sniżenije tysiacza piat’sot./ 
1P No na razie (niezr.) - - piat’sot*.    
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy w druku powstał 
błąd i ostatnie słowo z wypowiedzi Plusnina przeklejono do rubryki 
Wosztyla, czy też faktycznie w „zapisie” pojawia się równocześnie i 
na częstotliwości XUBS i tej zaproponowanej załodze PLF 101 przez 
PLF 031, a więc na dwóch niezależnych od siebie częstotliwościach 
radiowych, słychać słowo piat’sot. Z kolei w CVR-3 Wosztyl żegna się 
frazą: No na razie Robek, a w CVR-1: No, heja.  
 
Gdyby tego było mało, to z kolei wedle ustaleń „komisji płk. 
Latkowskiego” o godz. 8:25:30, a więc zaraz po rozłączeniu się z PLF 
031 2P ma stwierdzić: I tak za (niezr. [prawdopodobnie: lot], kurwa, 
to paragrafy są (OL-2, s. 437), co „komisja” ta następująco kwituje: 
Drugi pilot Tu-154M zdaje sobie sprawę z tego, że nawet przy 
próbnym podejściu załoga złamie przepisy]                      

8:22:28,3 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:25:32,5-8:25:33,5  
[b. d.] 

8:22:30,4 
[kilkukrotne radio on i radio off w czasie 1,1 s] 

8:25:34,0-8:25:35,5 

1P Tysiacza piat’sot s kursom sorok gradusow.               
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:25:36,0-8:25:38,5 
[b. d.] 

8:22:32,7 

A No jest… 
8:25:39,0 

1P Mały gaz.              
8:22:34,5 

A (niezr.) 
8:25:39,5-8:25:40,0 

T Mały gaz. 
                

8:22:35,5 

A Słucham? 

8:24:40,5-8:24:41,5 

N Tysiąc pięćset – ile to będzie?                
8:22:35,6 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:25:42,0-8:25:43,0 
[b. d.] 

8:22:36,1 

A (niezr.) 
8:25:43,5-8:25:44,0 

2P Czterdzieści dziewięć.                   
8:22:36,1 

A …[Jest dwa-jeden(?)]. 



105 
 

8:25:44,5-8:25:45,0 
 
 
[b. d.] 

8:22:37,9 
[radio on]  

N Moscow-Control, Polish Air Force, y, one-zero-
one, y, good day, y, flight level three thousand 
nine[-] hundred feet over ASKIL and we are 
ready for further descent. [w tle prawdopodobnie 

interferencja] 
[radio off] 

8:25:45,5 

A [Stóp(?)].                 
8:22:38,1 

A (niezr.) 
8:25:46,0-8:25:51,0 

N? I tysiąc pięćset (niezr.) 
[poziomem/poziom(?)]…                

8:22:38,7 

2P W dół, panie Arek. 

8:25:00,0-8:24:00,5 

A [Tysiąc pięćset(?)] (niezr.)                                     
8:22:40,0 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:25:52,5 
[b. d.] 

8:22:41,1 

A-M (niezr.) 
8:25:53,0 

2P Areczku..!                  
8:22:42,6 

1P Mały gaz. 
8:25:53,5-8:24:54,5 

[b. d.] 
8:22:43,5 

T Mały gaz. 
8:25:55,0-8:25:59,0 

2P Y, Artur mówi tak: - - Na ich oko [jest ze(?)] 
czterysta widać, pięćdziesiąt metrów podstawy.              

8:22:43,8 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:25:59,5 

1P Ile?              
8:22:45,5 

A-M (niezr.) 
8:26:00,0 

[b. d.] 
8:22:47,2 

A Nie ty… 
8:26:00,5-8:26:03,5 

2P Czterysta metrów widać, pięćdziesiąt metrów 
podstawy, (niezr.)                   

8:22:48,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:26:04,0-8:26:05,0 
[b. d.] 

8:22:48,0 

1P? Weźcie się(?)… 
8:26:05,5-8:26:06,5/8:26:07,5 

1P Ale [on(?)] usiadł – co mówi?*/ 
8:22:48,7 

[radio on] [najprawdopodobniej zniekształcona wypowiedź i 
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2P Nie, no im się udało.                   
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 1P o godz. 8:26:05,8 mówi: 
Ale oni wiszą czy nie (niezr.)? zaś wedle „komisji płk. Latkowskiego” 
wypowiedź 1P brzmi: Ale on usiadł? Co mówił? – co „komisja” ta w 
następujący sposób komentuje: Arkadiusz Protasiuk chce wiedzieć, 
czy załodze Jaka-40 udało się wylądować w Smoleńsku. Wie, że 
gdyby dziennikarze czekali na lotnisku zapasowym, delegacja nie 
wywierałaby aż takiej presji, żeby wylądować na Siewiernym (OL-2, 
s. 438). 
 
Komentarz ten jest o tyle zdumiewający, że jak wiemy dziennikarze 
nie mieli oczekiwać na docelowym lotnisku – a co dopiero na 
zapasowym]                     

interferencja] 
[radio off] 

8:26:08,0 

A (niezr.)                 
8:22:48,9 

1P Meters. 
8:26:08,5-8:26:09,0 

[b. d.] 
8:22:49,8 

A Aha. 
8:26:09,5-8:26:13,5 

2P Mówili tylko, że, że jak za drugim razem nie 
[usiądziemy(?)], to… [On mówi, że na 
Moskwę(?)].                     
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 wypowiedź 2P z 8:26:09,7 
brzmi Mówi, że jak za drugim razem, to gdzie by było. Kombinuje - 
wersja z CVR-2 wygląda więc na sensowniejszą. W CVR-1 wypowiedź 
2P (po Nie, im się udało) to: Mówi też, że mgła (niezr.) 
 
Niewykluczone, iż pierwotnie relacja Grzywny składała się z wielu 
zdań, zaś podczas prac nad „zapisami” zostały z niej strzępy i to 
różne w zależności od „kopii”. Zakładając jednak, że rekonstrukcja w 
CVR-2 byłaby najbliższa prawdy (biorąc pod uwagę lakoniczność tej z 
CVR-1 i wątpliwą sensowność tej z CVR-3), to i tak zagadką 
pozostaje ten komunikat dotyczący „Moskwy”. Pomijając to, że 
dowódca „Wosztyla” nic nie miał do gadania a propos wyboru 
zapasowych lotnisk przez PLF 101, to zachęta, by kierować się na 
Moskwę brzmi równie tajemniczo, jak możecie spróbować jak 
najbardziej (podejść do lądowania na XUBS) przy widoczności 400m. 
Co jeszcze bardziej zastanawiające, ta moskiewska propozycja 
Wosztyla nie zostaje skomentowana ani przez Grzywnę, ani 
Protasiuka (choćby na zasadzie: co on opowiada o jakiejś Moskwie, 
gdy mamy tu Witebsk w okolicy?]        

8:22:50,7 
[radio on]  

KM E, Papa Lima Foxtrot one-zero-one, Moscow-
Control, good morning. Descend to three 
thousand six hundred meters and then contact, 
e, Korsaż frequency one-two-four decimal zero. 

[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu KM] 
[radio on*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy to literówka w 
tekście CVR-3, czy oznaczenie ponownie zapisanego sygnału 
włączenia łączności radiowej, który mógłby świadczyć, że 
komunikacja między PLF 101 a KM nie ograniczyła się do wymiany 1 
komunikatu. Moskiewska „kontrola obszaru” (w oficjalnej narracji) 
w ogóle nie podejmuje wątku mgły (TWA) na XUBS oraz dalszych 
decyzji załogi w związku z TWA na docelowym lotnisku]  
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8:26:14,0-8:26:14,5 
[b. d.] 

8:22:51,1 

A (niezr.) 
8:26:15,0 

A [Nie ma(?)]…                                     
8:22:51,6 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

8:26:15,5-8:26:18,0 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:26:18,5-8:26:35,0 

1P 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. - - 
Tak że proszę [już myśleć/pomyśleć (?)] nad 
decyzją, co będziemy robili. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: przy tych [warunkach etc.]. 
Wypowiedź 1P świadczy raczej o tym, że DPD nie był obecny przez 
ostatnie minuty w kokpicie, a więc nie był świadkiem prowadzonych 
rozmów, w przeciwnym razie pojawiłaby się fraza typu: jak pan 
słyszał przed chwilą. Tymczasem, wg „stenogramów”, o 8:23 DPD 
miał właśnie „dosiąść się” w kabinie. 
 
Wg „komisji płk. Latkowskiego” wersji wypowiedzi 1P jest cztery: 
 
Więc niech pan zapyta, proszę, (szefa), co będziemy robili. 
Tak że proszę pomyśleć nad decyzją, co będziemy robili. 
Tak że bardzo proszę zwrócić się do (niezr.), co będziemy robili. 
Tak że proszę już myśleć nad decyzją, co będziemy robili – (OL-2, s. 
439) – ale w „raporcie MAK” (s. 165) pojawia się wersja: Tak, że 
proszę zapytać (szefa), co będziemy robili, więc wypadałoby ją 
potraktować jako 5-tą.  
 
Nie jest jednak przesądzone, że przy następnych „kopiowaniach” i 
„odczytaniach” pojawiłyby się jeszcze ciekawsze pod względem 
fonetycznym i semantycznym. Może to zarazem ślad, że 
„ostatecznej wersji” słynnych „zapisów CVR” nigdy nie było?]                     

8:22:59,6 

A-M …wycieczka. 

8:26:35,5-8:26:36,5 
[b. d.] 

8:23:00,7 

A-M …Panie kapitanie. 
8:26:37,0-8:26:37,5 

A Będziemy (niezr.)*? 
8:23:01,8 

A-M (niezr.) 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W „raporcie MAK” na s. 165 w tabeli z 
fragmentami „stenogramów” pojawia się: 
 
8:26:35,6 (pol. czasu) A Będziemy próbowali? [dyrektor Kazana]  
 
– co jest intrygujące choćby z tego względu, że nawet w CVR-1 nie 
ma tej wypowiedzi]                                            

8:26:38,0 
[b. d.] 

8:23:02,7 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:26:38,5-8:26:00,5 

1P Y, - - paliwa nam tak dużo nie starczy, żeby 
(niezr.)*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zarówno w tej odpowiedzi, jak i w 
poprzedzającym je wyżej pytaniu, akurat nie zachowało się to, co 
najistotniejsze – to, o czym się mówi. O ile więc jeszcze chwilę temu 
obszerna wypowiedź 1P zachowała się w całości, to tu znów nie 
wiadomo, co zostało pominięte (czy pytanie brzmiało np.: Będziemy 
przeczekiwać do poprawy pogody?, a odpowiedź Paliwa nam tak 
dużo nie starczy, żeby czekać zbyt długo). Jest to ważne choćby z 
tego względu, że po tej wymianie zdań DPD ma mówić No to mamy 
problem. 
 
W „raporcie MAK” na s. 165 mamy tabelę ze zwrotami (nie 
wiadomo jak „pozyskanymi”), których nie znajdziemy w CVR-1: 
 
A Będziemy próbowali? [dyrektor Kazana] 
1P Paliwa nam tak dużo nie starczy, żeby do skutku. 
 
Jak informuje nas ów „raport”, istniała jeszcze wersja-2 
„stenogramów” (por. s. 71): niniejsze sprawozdanie opracowano z 
uwzględnieniem wersji 2 transkrypcji (protokołu) rozmów, 
podpisanej przez rosyjskich i polskich specjalistów 17 czerwca 2010 
roku. Wydaje się jednak, że nigdzie ta wersja 2 nie została w całości 
opublikowana – nawet, a może zwłaszcza jako załącznik do „raportu 
MAK”]                     

8:23:03,7 

A Dowódco… 

8:26:41,0-8:26:44,5 
 
 
[b. d.] 

8:23:03,08 
[radio on]  

N Descending three thousand six hundred 
meters and contact one-two-four decimal zero, 
Papa-Lima-Fox one-zero-one, thank you, bye. 
[radio on*] 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

8:26:45,0 
 

DPD No to mamy problem.                  

8:23:04,6 

A-M Dowódco, panie kapitanie, [pyta(?)] 
podchorąży rezerwy i uprzejmie prosi o 
pozwolenie, czy ja mogę… posłuchać? 

8:26:45,5 
 
[b. d.] 

8:23:11,7 
[radio on] [zniekształcona wypowiedź] [radio on*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

8:26:46,0-8:26:47,5 

1P Możemy pół godziny powisieć i odchodzimy 
na zapasowe.              

8:23:11,9 

1P Bardzo proszę. 

8:26:48,0-8:26:48,5 
[b. d.] 

8:23:12,3 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:26:49,0-8:26:49,5 

DPD [A gdzie jest(?)] zapasowe?                  
8:23:12,5 

A-M (niezr.) 
8:26:50,0-8:26:50,5 

1P Mińsk albo Witebsk.              
8:23:13,6 

A-M (niezr.) 
8:26:51,0-8:26:52,0 

[b. d.] 
8:23:14,1 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:26:52,5-8:26:53,0 

A? (niezr.)                 
8:23:14,6 

2P Trzy tysiące trzysta, tak? 
8:26:53,5-8:27:04,0 

 
[b. d.] 

8:23:16,1 

N Trzy tysiące sześćset metrów… 

8:27:04,5 

2P Do ilu schodzimy?                   
8:23:17,1 

1P (niezr.) 
8:27:05,0-8:27:05,5 

[b. d.] 
8:23:18,1 

2P [Zgadza się(?)]. 
8:27:06,0-8:27:06,5 

2P Do sześciuset?/ 
A (niezr.)                                   

8:23:18,7 

A-M Tam są te… 

8:27:07,0 

1P Tysiąc pięćset.              
8:23:19,2 

2P Będziemy mówić po rusku? 
8:27:07,5 

[b. d.] 
8:23:19,6 

[najprawdopodobniej radio on i radio off] 
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8:27:00,0-8:27:09,5 

N (niezr.) cztery [tysiące(?)] dziewięćset…                
8:23:21,0 

A-M O, to będzie wyzwanie. 
8:27:10,0 

[b. d.] 
8:23:22,0 

[najprawdopodobniej radio on i radio off] 
8:27:10,5-8:27:11,0 

1P Na siedem-cztery-pięć.              
8:23:22,1 

A-M (niezr.) 
8:27:11,5-8:27:12,0 

[b. d.] 
8:23:23,0 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
8:27:12,5 

2P Ile?                   
8:23:23,9 

A I to jest… 
8:27:13,0 

[b. d.] 
8:23:25,0 

A Tak. Tu. 
8:27:13,5-8:27:14,0 

1P Siedem-cztery-pięć.              
8:23:25,9 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:27:14,5-8:27:16,0 
[b. d.] 

8:23:26,1 

A (niezr.) 
8:27:16,5 

N? [Prawilno(?)].                
8:23:26,7 

1P E… 
8:27:17,0-8:27:18,5 

[b. d.] 
8:23:27,1 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:27:19,0-8:27:20,0 

2P Siedem-cztery-pięć, tak?                   
8:23:27,7 

A-M (niezr.) 
8:27:20,5-8:27:21,5 

1P Dwa stopnie, siedem-cztery-pięć.              
8:23:29,2 

2P Pamiętaj w metrach. 
8:27:22,0-8:27:22,5 

A Dwa stopnie!?                                     
8:23:30,3 

A-M (niezr.) 
8:27:23,0-8:27:24,0 

[b. d.] 
8:23:30,6 

A …Czekaj. Połóż. 
8:27:24,5-8:27:25,5 

T Dwa stopnie, siedem-cztery-pięć.                
8:23:31,4 

A-M (niezr.) 
8:27:26,0-8:27:26,5 

 

A Boże kochany.                                     

8:23:33,1 
[radio on]  

1P Korsaż-start, polskij sto odin, dobryj dien’. 
[radio off] 

8:27:27,0-8:27:32,0 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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8:27:32,5 
 

A (niezr.)                 

8:23:36,7 
[brak wyraźnego radio on]  

KK-1 A, polskij, a odin-nol-odin, Korsaż otwietił. 
[radio off] 

8:27:33,0 
 
 
[b. d.] 

8:23:42,5 
[radio on]  

1P Na dalnyj [prib/priboj], s, sniżajem, tri 
tysiaczi szest’sot metrow. 
[radio off] 

8:27:33,5-8:27:34,0 

A [A ile Basi powiedziałeś(?)]                                     
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:27:34,5 

A (niezr.)                 
8:23:47,1 

[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:27:35,0 

 
A (niezr.)?                 

8:23:50,2 
[radio on]  

KK-1 A, PLF Foxtrot, one-zero-one, ostatok 
topliwa, topliwa skolko u was? [w tle sprzężenie 

wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:27:35,5 

A [Słucham(?)]?                                     
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:27:36,0 
[b. d.] 

8:23:51,7 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:27:36,5 

A Osiem.                                    
8:23:56,3 

2P [I my(?)]. 
8:27:37,0 

A (niezr.)                 
8:23:56,8 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:27:37,5-8:27:39,5 
[b. d.] 

8:23:57,1 

A (niezr.) 
8:27:40,0 

 

A (niezr.)                 

8:23:57,8 
[radio on]  

1P Y, ostałos’, y, odinnadcat’ ton. 
[radio off] 

8:27:40,5 

A (niezr.)/ A (niezr.)                                 
8:24:00,0 

A-M (niezr.)? 
8:27:41,0-8:27:46,0 

[b. d.] 
8:24:00,2 

[niezidentyfikowany odgłos] 
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8:27:46,5-8:27:47,5 

1P Spytaj Artura, czy grube są te chmury.              
8:24:01,2 

1P Siedem, osiem. 
8:27:48,0-8:27:49,0 

[b. d.] 

 

8:24:01,9 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:27:49,5 

A (niezr.)                 
8:24:02,1 

T Siedem, osiem… 
8:27:50,0 

[b. d.] 
8:24:02,2 

A-M (niezr.) 
8:27:50,5-8:27:53,5 

2P A ja nie wiem, czy oni jeszcze będą ten - - czy 
oni jeszcze będą. - - Dobra, przejdę.                   

8:24:03,1 
[radio on]  

KK-1 A zapasnoj aerodrom u was kakoj? 
[niezrozumiałe wypowiedzi w pobliżu KK-1]  
[radio off] 

8:27:54,0-8:27:56,0 
[b. d.] 

8:24:03,2 
[niezidentyfikowany odgłos] 
 

8:27:56,5-8:27:57,5 

2P Artur, jesteś tam jeszcze?                   
8:24:03,8 

A-M …telefon. 
8:27:58,0-8:27:59,0 

[b. d.] 
8:24:05,0 

A (niezr.) 
8:27:59,5-8:28:01,5 

X-1 (niezr.) zakoncził wybrosku, sniżenije na 
wostok. 

8:24:06,4 
[radio on]  

1P Witebsk, Mińsk. 
[radio off 

8:28:02,0-8:28:02,5 
[b. d.] 

8:24:07,3 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:28:03,0 
 

A (niezr.)                 

8:24:03,0 

A [Ale do mnie(?)]?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Z dalszego kontekstu – por. wypowiedź 
z godz. 8:24:17,1 – wynikałoby, że to głos kobiecy]  

8:28:03,5 
[b. d.] 

8:24:09,3 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:28:04,0 

A (niezr.)                 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:28:04,5 

A No.                                     
8:24:10,9 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
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8:28:05,0 

X-2 [Razrieszyli(?)]*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dość zawile kwestię wybroski starają 
się wyjaśnić autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 663-664): 
 
Aby zrozumieć tę komunikację należy znać slung [tak w oryg. – 
przyp. F.Y.M.] rosyjskich pilotów bojowych. Otóż wybroska – w 
podstawowym znaczeniu to oczywiście zrzut skoczków 
spadochronowych lub zrzut ładunku. Jako rzeczownik oznacza to 
również „katapultowanie”, albo – również w slungu rosyjskich 
pilotów myśliwskich… „wybrosit” – „pozwolić komuś lecieć”.  
 
Najprawdopodobniej w procesie modyfikacji treści zapisu czarnej 
skrzynki typu CVR zwyciężyły jak zwykle rosyjska pochopność i 
powierzchowność w wykonywaniu zadań. Prawdopodobnie z uwagi 
na deficyt czasu skupiono się na usuwaniu innych fraz i dźwięków, 
ponieważ ta komunikacja była cicha, częściowo przykryta 
komunikatem radiowym z PLF-101, przez co niezbyt dokładnie 
widoczna na wykresie (to znaczy na tym kanale widoczny był w 
tamtym miejscu komunikat, który eksperci uznali za rozmowę z 
wieżą i dlatego nie usunęli go. Część z nich przywróciła polska 
ekspertyza w laboratorium w Krakowie [tu akurat chyba autorzy nie 
sprawdzili CVR-3, gdzie właśnie krótkiego dialogu o wybrosce nie ma 
– przyp. F.Y.M.]. Według autorów, Rosjanie usuwając same wyrazy, 
starali się nie tracić dźwięków tła, przez co zachowały się „cienie” 
głosek i ich pogłos, co najpewniej umożliwiło odczytanie niewielkiej 
ilości słów automatycznie przez oprogramowania „metodą polską”, 
podczas gdy sama fonoskopia nie wykazała w tym miejscu po prostu 
nic – cichy szum. (…) 
 
Kwestia tych słów [dotyczących wybroski – przyp. F.Y.M.] nie jest w 
żadnej mierze niekorzystna dla strony rosyjskiej, ponieważ wpływa 
ona na podsycenie teorii spiskowych, które można z łatwością 
wykpiwać. Jedną z nich jest teoria o zrzucie sztucznej mgły, która 
osobie niewtajemniczonej w technologiczne aspekty zadymiania z 
powietrza wydaje się po prostu śmieszna. W praktyce nikt na świecie 
nie wypracował dotychczas technologii zrzucania sztucznej mgły z 
samolotu. Jest to prawdopodobnie niemożliwe. 
 
Autorzy Zbrodni smoleńskiej nie biorą, jak wiadomo, pod uwagę, 
hipotezy z możliwym zrzuceniem części samolotu, w ramach 
przygotowywania mistyfikacji „smoleńskiego wypadku lotniczego”.        

8:24:11,0 
[radio on]  

KK-1 A, Witebsk, Minsk, prawilno? [w tle sprzężenie 

wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:28:05,0-8:28:06,5 

T Jestem Remek. 
8:24:11,3 

A-M (niezr.) 



114 
 

8:28:08,0-8:28:08,5 
[b. d.] 

8:24:12,3 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:28:09,0-8:28:12,5 

2P A! Remuś spytaj Artura*, czy… A może ty 
wiesz: grube te chmury są? 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Właściwie nie wiadomo, dlaczego 
dowódca PLF 031 nie kontynuował komunikacji z PLF 101 po swej 
pierwszej rozmowie z 2P]                        

8:24:13,3 
[radio on]  

1P Prawilno poniał. 
[radio off] 

8:28:13,0-8:28:17,0 
[b. d.] 

8:24:14,2 

T Jest siedem-osiem. 
8:28:17,5-8:28:18,5 

A [Siedem-cztery-pięć(?)] (niezr.)                                     
8:24:15,2 

1P Osiem-zero. 
8:28:19,0-8:28:22,5 

[b. d.] 
8:24:15,9 

T Osiem-zero. 
8:28:23,0 

2P? Kurwa.                   
8:24:16,7 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:28:23,5 
[b. d.] 

8:24:17,1 

A-K Halo? 
8:28:24,0 

A Masz?                                     
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:28:24,5-8:28:33,0 
 
[b. d.] 

8:24:18,9 
[brak wyraźnego radio on]  

2P Chłopaki, Rafał z tej strony, przejdźcie na 
jeden-dwa-trzy-cztery-pięć. 
[radio off] 

8:28:33,5-8:28:34,0 

 
A (niezr.)                 

8:24:23,3 
[radio on]  

1P Okej. 
[radio off] 

8:28:34,5-8:28:39,5 
[b. d.] 

8:24:24,0 

1P Weź, pogadaj z [„Jakiem”(?)]. 
8:28:40,0 

 

A (niezr.)                 

8:24:24,8 
[radio on]  

KK-1 A, Papa-Lima-Foxtrot one-two-zero-one, na 
Korsaże tuman, widimost’ czietyriesta metrow.  
[radio off] 
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8:28:40,5 
[b. d.] 

8:24:25,0 

A ...tak, słucham? 
8:28:41,0 

2P Ile?                   
8:24:26,3 

2P Arek, ty gadaj, ja przejdę. 
8:28:41,5-8:28:42,5 

[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:28:43,0-8:28:43,5 
 

A (niezr.) dziewięć-dziewięć-trzy (niezr.)                                     

8:24:35,6 
[radio on]  

1P Da, ja poniał. Dajtie, pożałujsta, y, 
meteousłowija. 
[radio off] 

8:28:44,0 
[b. d.] 

8:24:36,8 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:28:44,5-8:28:45,0 

2P Dziewięć-dziewięć-…?                   
8:24:38,7 

A-M (niezr.) 
8:28:45,5 

 
[b. d.] 

8:24:39,3 
[radio on]  

2P Artur…  

[radio off] 
8:28:46,0 

 

A Trzy.                                     

8:24:40,0 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, polskij sto-odin, i 
ot sta metrow byt’ gotowym k uchodu na drugoj krug. , 
zarejestrowana o godz. 8:35:24,2] 

8:28:46,5-8:28:47,5 
[b. d.] 

8:24:42,3 
[radio on]  

KK-1 Na Korsaże tuman, widimost’ czietyriesta 
metrow. Four-zero-zero meters. [w tle sprzężenie 

wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:28:48,0-8:28:49,0 

T Około czterysta-pięćset metrów. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:28:49,5-8:28:50,5 
 
[b. d.] 

8:24:50,4 
[radio on]  

2P Artur? Jestem.  

[radio off] 
8:28:51,0-8:28:51,5 

N? Słyszałeś [Arku(?)]?                
8:24:51,5 

[radio on]  

1P Tiempieraturu i dawlienije, pożałujsta. 
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[radio off] 
8:28:52,0-8:28:53,0 

1P Nie*./ 
N? Około czterysta-pięćset metrów.                
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zastanawiające skoro – przynajmniej 
wedle „stenogramów” – nic szczególnego się wtedy nie dzieje, tj. ani 
nie ma innych połączeń radiowych, ani dodatkowych rozmów. 
Pamiętamy zaś, jak po wymianie zdań na temat czy Rosjanie już 
przylecieli, 1P na pytanie, czy słyszał, odpowie twierdząco]                     

8:24:52,2 
[radio on]  

1P No witamy ciebie serdecznie. Wiesz co, 
ogólnie rzecz biorąc, to pizda tutaj jest. Y, widać 
jakieś czterysta metrów około i na nasz gust, y, 
podstawy są poniżej pięćdziesięciu metrów 
grubo. 
[radio off] 

8:28:53,5-8:28:54,5 
 
 
[b. d.] 
 

8:24:53,8 
[radio on]  

KK-1 Tiempieratura pljus dwa, dawlienije siem’-
sorok-piat’, siem’-czietyrje-piat’. Usłowij dla 
prijoma niet. [w tle sprzężenie wynikające z użycia zestawu 

głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:28:55,0-8:28:55,5 

2P Ale to grubość?!                   
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:28:56,0-8:28:57,5 
[b. d.] 

8:24:59,8 
[gwizdanie trwające około 4 s – do 8:25:03,7] 

8:28:58,0 

A No, tak...                                     
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:28:58,5-8:29:00,5 
[b. d.] 

8:25:02,6 
[niezidentyfikowany odgłos]       

8:29:01,0 

 
T Jesteś tam? 
 
 

8:25:03,4 
[radio on]  

1P Y, spasibo. No, jeśli wozmożno, poprobujem 
podchod, y, no jeśli nie budiet, y, pogody, togda 
otojdiom na wtoroj krug. 
[radio off] 

8:29:01,5-8:29:03,0 
[b. d.] 

8:25:06,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:29:03,5-8:29:05,0 

2P Ale grubość tych chmur czterysta-pięćset 
metrów?                  

8:25:06,5 
[brak wyraźnego radio on]  

2P A wyście wylądowali już?  

[radio off] 
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8:29:05,5-8:29:08,5 
 
 
[b. d.] 

8:25:08,1 
[radio on]  

1P No, nam się udało tak w ostatniej chwili 
wylądować. No, natomiast, powiem szczerze, że 
możecie spróbować, jak najbardziej… A, APM-y 
są. Y, bramkę zrobili. Tak że możecie spróbować. 
Ale jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to 
proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy 
albo gdzieś. 
[radio off] 

8:29:09,0-8:29:11,5 

T Z tego co pamiętamy na pięćset metrach 
jeszcze byliśmy nad chmurami. 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:29:12,0-8:29:13,0 
 
[b. d.] 

8:25:14,5 
[radio on]  

KK-2 Odin-nol-odin, y, poslie kontrolnogo 
zachoda u was topliwa chwatit na zapasnoj? [w 

tle sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:29:13,5-8:29:16,5 

2P A! Na pięciuset metrach nad chmurami. 
Dobra. Dobra dzięki.                   

8:25:20,5 

1P Chwatit.* 
[radio off] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest zaznaczone, czy pojawił się 
sygnał radio on] 

8:29:17,0 
 
[b. d.] 

8:25:21,7 
[radio on]  

KK-2 Ja was poniał. [w tle sprzężenie wynikające z użycia 

zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:29:17,5-8:29:18,0 

T Jeszcze jedno: 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:29:18,5 
 
[b. d.] 

8:25:03,0 
[radio on]  

1P Razrieszytie dalsze sniżenije, pożałujsta. 
[radio off] 

8:29:19,0-8:29:21,5 

T y, APM-y są oddalone od y progu passa* 
8:25:26,0 

A (niezr.) 



118 
 

 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

8:29:22,0-8:29:22,5 
 
[b. d.] 

8:25:26,7 
[radio on]  

2P No dobra, przekażę to Arkowi, dziękuję.* 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest odnotowane radio off ani brak 
wyraźnego „radio off”]         

8:29:23,0-8:29:23,5 

T jakieś dwieście metrów. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:29:24,0-8:29:24,5 
 
[b. d.] 

8:25:27,2 
[radio on]  

KK-1 Odin-nol-odin, s kursom, a, sorok 
gradusów, sniżenije tysiacza piat’sot. [w tle 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:29:25,0 
 

2P Dzięki./ 
A (niezr.)                                  

8:25:28,8 

2P Na razie. Heja.*  

[radio off] 
 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest odnotowane radio on ani brak 
wyraźnego „radio on”]         

8:29:25,5-8:29:26,5 
 
[b. d.] 

8:25:30,4 
[radio on]  

1P No na razie, Robek. 
[radio off] 

8:29:27,0-8:29:27,5 

2P APM-y rozstawili…!                   
8:25:31,8 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:29:28,0-8:29:29,0 
 
[b. d.] 

8:25:33,8 
[radio on]  

1P Tysiacza piat’sot, s kursom sorok gradusów. 
[radio off] 

8:29:29,5-8:29:30,5/8:29:31,5 

2P …od, od progu pasa dwieście metrów!/ 
N? Dwieście metrów od progu.*     
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 2P z N niemalże na wyrywki relacjonują 
dowódcy niedawną rozmowę z T z PLF 031, tak jakby nie była ona 
słyszalna w kabinie lub jakby 1P prowadził w tym czasie 

8:25:35,7 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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korespondencję z kimś innym]                                     
8:29:32,0-8:29:33,0 

1P Spytaj, czy Rosjanie przylecieli*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: Spytaj, czy Rosjanie 
przylecieli już, a w CVR-1: Spytaj, czy Rosjanie już przylecieli. 
Przeoczenie w druku, czy kolejny przykład „plastyczności” 
fragmentów „zapisów”? 
 
Abstrahując jednak od tych „wariacji” pojawiających się co rusz w 
„stenogramach”, w przypadku tej wypowiedzi 1P istotne jest chyba 
to, że załoga PLF 101 zdaje się być poinformowana, iż „ił” wyleciał 
skądś (o jakiejś porze) – w związku z wylotem PLF 101 z EPWA. 
Pytanie zatem, skąd to polska załoga wiedziała, skoro nie 
poinformowała jej o tym ani mińska, ani moskiewska „kontrola 
obszaru”?]                     

                  [brak danych czasowych] 
 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:29:33,5-8:29:34,5 
[b. d.] 

8:25:38,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:29:35,0-8:29:36,5 

2P Y… A Rosjanie już przy, przy, y przylecieli?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: Y, a Rosjanie już przyje, y, 
przylecieli? – w CVR-1: A Rosjanie już przylecieli?]        

8:25:38,5 

A (niezr.) 

8:29:37,0 
[b. d.] 

8:25:39,0 

1P Mały gaz. 
8:29:37,5-8:29:39,0 

A (niezr.)                 
8:25:39,8 

T Mały gaz. 
8:29:39,5 

[b. d.] 
8:25:40,2 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:29:40,0-8:29:42,5 

T Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zauważmy, że T nie podaje nawet 
orientacyjnego czasu przybycia „iła” – nie mówi więc np. „przed 
godziną odchodził”]        

8:25:40,7 

N Tysiąc pięćset, to ile to będzie? 

8:29:43,0-8:29:44,0 
[b. d.] 

8:25:41,9 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:29:44,5-8:29:45,0 

2P No rozumiem. Dzięki*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Natomiast (niedługo po opublikowaniu 
CVR-1), 16 lipca 2010 pojawił się nowy wątek w „odczytaniach” – 
informował o nim dziennik Polska The Times : 

8:25:42,4 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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Jak udało się ustalić "Polsce", na nagraniach czarnych skrzynek, 
które obecnie są analizowane przez polskich ekspertów w 
Warszawie i w Krakowie, jest więcej tego typu wypowiadanych 
zdań. Jedno z nich - według osoby zbliżonej do śledztwa - nie zostało 
jednak zawarte w stenogramie upublicznionym 1 czerwca. Miało 
ono brzmieć: "To patrzcie, jak lądują debeściaki". Prawdopodobnie 
stwierdzenie to padło tuż po tym, jak załoga samolotu Jak-40 
poinformowała prezydenckiego Tu-154 o pogarszającej się 
pogodzie i nieudanej przez to próbie posadzenia na pasie 
startowym w Smoleńsku wojskowego iła. 
http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-
patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html ]                         

8:29:45,5 
[b. d.] 

8:25:43,4 

2P Czterdzieści dziewięć. 
8:29:46,0 

2P Słyszałeś?                   
8:25:43,9 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:29:46,5 

1P Tak.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. I na tym koniec omawiania kwestii 
przylotu Rosjan na XUBS, choć przecież w sytuacji, w której oni nie 
przylecieli, naturalna byłaby rozmowa z kimś z KP lub protokołu 
dyplomatycznego, że coś jest nie tak na docelowym lotnisku – 
oprócz fatalnych warunków pogodowych – lub przynajmniej 
dopytanie, czy w tej sytuacji (tj. nieobecności „iła”) nie należy już 
teraz skierować samolotu na zapasowe lotnisko. Takiej 
rozmowy/takiego zapytania w „stenogramach” brak. Nie zostaje też 
poruszona inna, równie istotna kwestia: dokąd udał się „ił”? Jeśli 
wszak miał jego przylot poprzedzać przybycie delegacji 
prezydenckiej, to chyba PLF 101 powinien był udać się na to 
lotnisko, co ów „ił” – czyż nie? Zagadnienia, dokąd poleciał „ił”, nie 
jest omawiane ani w kokpicie, ani podczas korespondencji z XUBS – 
co wygląda zupełnie nienaturalnie w stosunku do okoliczności 
związanych z planowanymi uroczystościami. 
 
Nawiasem mówiąc w polskich Uwagach do „raportu MAK”, kwestia 
zapisów parametrów lotu oraz CVR właśnie iła-76/”Frołowa” 
wielokrotnie jest poruszana (s. 7, 8, 11, 18, 23), ale beskutecznie. W 
ostateczności Moskwa oznajmia, że nie udostępni danych tego typu, 
gdyż nie mają one znaczenia do „badania przyczyn katastrofy” (s. 
10)] 

8:25:44,3 

 
A-M (niezr.) 

http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html
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8:29:47,0 

[b. d.] 
8:25:45,4 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:29:47,5-8:29:48,0 

A (niezr.) [tam jest(?)]?                                     
8:25:45,9 

A (niezr.) 
8:29:48,5-8:29:50,5 

[b. d.] 
8:25:46,5 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:29:51,0 

A (niezr.) też.                                     
8:25:46,8 

A (niezr.) 
8:29:51,5 

[b. d.] 
8:25:48,7 

A-M Dziękujemy. 
8:29:52,0 

[kaszel] 
8:25:48,8 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:29:52,5 

1P? Już jest blisko.              
8:25:49,4 

N I tysiąc pięćset już ustalisz mi do… 
8:29:53,0 

[b. d.] 
8:25:50,9 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:29:53,5-8:29:58,5 

A [Zanim zdecyduje, to może byśmy kartę zrobili 
w międzyczasie? Wszystko jedno, czy to będzie - 
- Mińsk, Witebsk?...]*/ 
1P Tak, bardzo proszę./ 
2P On mówi…**/ 
N Wysokościomierze. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  Nie wiadomo oczywiście, czy to pełna 
wypowiedź, czy nieco podretuszowana – sprawia jednak wrażenie, 
jakby decyzja, co do nielądowania na XUBS już zapadła, a pozostał 

8:25:51,0 

 
A (niezr.) 
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tylko wybór lotniska zapasowego. „Komisja płk. Latkowskiego” 
przypisuje tę wypowiedź nawigatorowi, powołując się zresztą na Zał. 
8 (por. OL-2, s. 449), ale w CVR-2 wcale nie jest to przesądzone – 
tzn. spisana jest czyjaś anonimowa (oznaczona x-em) para zdań.  
 
Co zaś najciekawsze, w CVR-3 tej wypowiedzi w ogóle nie 
znajdziemy, albowiem o „analogicznej” godzinie 8:29:53,6 jakiś A 
mówi: Najpierw wysokościomierze [bo przecież w tym wypadku(?)] – 
którą to sekwencję wyrazów trudno uznać nawet za brzmieniowo 
(fonologicznie) podobną do tej z CVR-2. Czyżby więc IES pracował 
dla NPW na „innej kopii” niż eksperci od fonoskopii „odczytujący” 
dla KBWLLP? No bo nie zakładamy, że brano jakieś frazy „z czapki” 
lub celowo tworzono nonsensowne zbitki słów] 
[**„Komisja płk. Latkowskiego” powątpiewa, by frazę tę 
wypowiedział 2P:  
Naszym zdaniem te słowa wypowiedział ktoś spoza załogi. Mógł 
sugerować, że w kwestii dalszego lotu ma na myśli kogoś z otoczenia 
prezydenta (OL-2, s. 449). Co więcej, po On mówi, zdaniem tejże 
„komisji”, pojawia się jeszcze inna wypowiedź: 
 
8:29:58,2 A  I co, lecimy dalej? 
[Prawdopodobnie ktoś z załogi pyta osobę, która weszła do kabiny 
pilotów, czy nadal lecieć do Smoleńska] (OL-2, j.w.)]                                                                                          

8:29:59,0 
[b. d.] 

8:25:51,7 

1P …Tysiąc pięćset… 
8:29:59,5-8:30:01,0 

2P Dziewięć-dziewięć-trzy, siedem-cztery-pięć./                   
A (niezr.)                 

8:25:52,8 

A Tak? 

8:30:01,5 
[b. d.] 

8:25:53,1 

2P Areczku, y… 
8:30:02,0-8:30:04,0 

N (niezr.) no niestety nie. Kurs lądowania                
8:25:53,7 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:04,5-8:30:05,5 
[b. d.] 

8:25:54,4 

A (niezr.) 
8:30:06,0-8:30:08,0/8:30:08,5 

N dwa-pięć-dziewięć jest ustawiony. ARK 
mamy/ 
1P Siedem-osiem.                             

8:25:54,8 

A-K (niezr.) 

8:30:09,0 
[b. d.] 

8:25:55,3 

2P ...Artur mówi tak: na ich oko jakieś czterysta 
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widać, pięćdziesiąt metrów podstawy. 
8:30:09,5-8:30:16,0 

N przygotowane, trzysta dziesięć, sześćset 
czterdzieści – nastrojone./ 
1P Korsaż, Polskij sto odin, sochraniajem 
tysiacza piat’sot./ 
N Piątka, szóstka – automat ciągu./ 
KK-1 A, polskij odin-nol-odin,                                            

8:25:56,3 

 
A (niezr.)? 

8:30:16,5-8:30:17,0 
[b. d.] 

8:25:57,6 
[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników]       

8:30:17,5-8:30:19,0 

KK-1 po dawlieniju siem’-czietyrje/ 
[zniekształcony znacznik czasowy]/ 
[impuls prądowy oraz zniekształcony znacznik czasowy] 

8:25:59,5 

1P Ile? 

8:30:19,5 
[b. d.] 

8:25:59,8 

A-M (niezr.) 
8:30:20,0-8:30:21,0 

KK-1 piat’, sniżenije piat’sot. 
8:26:00,0 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:21,5-8:30:22,0 
 
[b. d.] 

8:26:00,8 

2P Czterysta metrów widać, pięćdziesiąt metrów 
podstawy [chmur/w górę]. 

8:30:22,5-8:30:25,0 

1P Po dawlieniju siem’-czietyrje-piat’, sniżajem 
(sic!)* piat’sot metrow. Polskij sto odin./ 
T Jest siedem-osiem.                
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 w rus. rubryce podane jest 
sniżajemsia]                     

8:26:04,2 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:25,5 
[b. d.]              

8:26:04,8 

A-M (niezr.) 
8:30:26,0-8:30:27,0/8:30:30,0 

N [Y, Robercik(?)] (niezr.)/ 
KK-1 A, polskij odin-nol-odin, kurs siem’diesiat’ 
diewiat’. 

8:26:05,8 

1P Ale oni wiszą czy nie…? 
 
[Wedle ustaleń „komisji płk. Latkowskiego o 8:26:04,5 1P 
wypowiada Ale on usiadł? Co mówił? (OL-2, s. 438) – przyp. F.Y.M.]        

8:30:30,5-8:30:31,0 
[b. d.] 

8:26:06,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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8:30:31,5-8:30:32,5 

1P Kurs siem’diesiat’ diewiat’. Polskij sto odin.              
8:26:06,08 

2P …Nie. No im się udało. 
8:30:33,0-8:30:35,5 

DPD Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej 
robimy.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jedno z najsłynniejszych zdań z 
„zapisów CVR” – pytanie tylko, kiedy zostało wygłoszone i w jakim 
kontekście. Nie ma wszak żadnej dyskusji na temat fatalnych 
warunków na XUBS, nieobecności „iła” oraz konieczności wyboru 
zapasowego lotniska. Poza tym wypowiedź ta jest wyjątkowo 
oszczędna, jeśli chodzi o okoliczności – nie można więc mieć żadnej 
pewności, czy jest kompletna. DPD wszak, jeśliby faktycznie w owej 
(jak chce oficjalna narracja) chwili, miał relacjonować „brak decyzji”, 
to – zdając się tym samym na decyzję pilotów – dodałby coś w stylu: 
niech panowie ocenią sytuację nad lotniskiem, a następnie przekażą 
ostateczną swoją opinię Prezydentowi. Pewne jest zaś, że DPD nie 
mówi o żadnej decyzji, by lądować w takich a nie innych warunkach 
– tym bardziej wątpliwe wydaje się, by piloci chcieli podejmować się 
ryzyka przyziemiania w gęstej mgle, lądowania pociągającego za 
sobą zagrożenie życia dla pasażerów]                         

8:26:07,3 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:36,0-8:30:36,5 

A (niezr.)/ 
A Siem’diesiat’ diewiat’*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 zaś o 8:30,36,1 A mówi: …ja 
nic nie wiem. Znowu zatem nie wiadomo, czy w polskich 
laboratoriach zajmujących się fonoskopią dysponowano tymi 
samymi kopiami „zapisów”, czy może w dość swobodny sposób 
dekodowano pewne sekwencje głosek – w tym wypadku jednak 
wydaje się zupełnie kuriozalne odczytanie przez jeden zespół 
ekspertów frazy po rusku, a przez drugi frazy po polsku]                                                            

8:26:08,2 

 
 
A (niezr.)  

8:30:37,0-38,0 
[b. d.] 

8:26:08,6 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:38,5-8:30:44,0 

N Y… - - [Jest napisane(?)] pięćset metrów. 
Dostaliśmy zgodnę*. Czyli do…?/ 
1P Tak./ 
N - - Do [mniej więcej ilu(?)]?/ 
1P Do wysokości kręgu. 

8:26:09,7 

2P Mówił tylko, że że jak za drugim razem, to 
gdzie by było. Kombinuje. 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                                                

8:30:44,5 

2P Do wysokości kręgu.                   
8:26:14,1 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:45,0-8:30:54,0 

N [I nastawiam nastawiniki*(?)]/ 
2P A najgorsze, że [tak - tu(?)] jest dziura, - - tu 
są chmury - - - i wyszła mgła./ 
N Arku! - - Nastawienie nastawników?/ 
1P [Tak. Dla ciśnienia(?)] - - - dziewięć-dziewięć-
trzy, sto trzydzieści… Sto dwadzieścia [pięć(?)].                                                
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                       

8:26:14,7 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:30:54,5 
[b. d.] 

8:26:15,1 

A-M Nie… 
8:30:55,0-8:30:55,5/8:30:58,5 

N No i… - - …i do pięćset metrów zejdziemy. 
Wpiszecie to, czy nie, czy ja (niezr.)?/ 
1P (niezr.)              

8:26:15,9 

A-M …a może…? 

8:30:59,0-8:31:00,0 

2P Do pięciuset metrów zejdziemy.                   
8:26:18,9 

1P Panie dyrektorze, wyszła mgła, w tej chwili… 

8:31:00,5 

A Yhy.                                     
8:26:20,3 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: PLF odin-nol-odin, 
wysota piat’sot?, zarejestrowana o godz. 8:33:42,1] 

8:31:01,0 

A Dobra.                                     
8:26:21,4 

A-M (niezr.) 
8:31:01,5-8:31:03,0 

N Y, piątka, szóstka, automat ciągu!                
8:26:22,6 

1P ...przy tych warunkach, które są obecnie, nie 
damy rady usiąść.  

8:31:03,5-8:31:04,0 
[b. d.] 

8:26:25,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:31:04,5-8:31:06,0 

1P Piątka przygotowana, szóstka i 
[automat/automatem(?)] (niezr.) do 
lądowania.* 
 

8:26:26,5 

A-M (niezr.) 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jeszcze chwilę temu załoga zgodnie 
potwierdzała zejście wyłącznie do wysokości 500 (krąg 
nadlotniskowy) – tu zaś pojawia się ni stąd ni zowąd (ucięta nieco) 
fraza do lądowania. W CVR-3 o 8:31:04,9 1P mówi: Piątka 
przygotowana, szóstka i automat [mam przygotowany(?)] – a więc 
frazy do lądowania  w tej wypowiedzi brak, aczkolwiek słowo 
lądowania pojawia się w CVR-3 o 8:31:25,7 jako fragment 
anonimowej wypowiedzi mężczyzny]                     

8:31:08,0-8:31:09,5 

A Y…/ 
N Nastawnik statecznika./ 
A (niezr.)/ 
1P Nie. Tak zostanie.                                                                                 

8:26:27,2 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:31:10,0-8:31:13,5 

N [Zaznaczę(?)], że będzie taki rodzaj [który 
widzę(?)]. Dziękuję, - - karta zakończona./ 
A (niezr.)                                

8:26:27,6 

1P Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, 
ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie… 

8:31:14,0-8:31:20,0 
[b. d.] 

8:26:31,8 

A-M (niezr.) 
8:31:20,5-8:31:23,0 

N I w tym momencie mamy pięć mil – y – od 
centralnej*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego tak 
komentuje tę sytuację:  
 
Samolot znajduje się na kursie odwrotnym do kierunku podejścia. 
Nawigator podaje szerokość kręgu od osi pasa. „Centralna” to oś 
pasa (kierunek lądowania). Krąg nadlotniskowy według schematu 
podejścia ma szerokość 12 kilometrów. Tupolew leci w tym 
momencie nieco bliżej centralnej niż na schemacie (5 mil to 9,260 
kilometra), kursem 70 stopni, a nie 79, jak nakazał Paweł Plusnin, i 
w rezultacie z biegiem czasu będzie się nieco od niej oddalał (OL-2, s. 
458)]                       

8:26:33,1 

1P Tak że proszę już myśleć nad decyzją, co 
będziemy robili. 
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” 1P o 8:26:31,6 mówi: Tak że 
bardzo proszę zwrócić się do (niezr.), co będziemy robili. (OL-2, s. 
439) – przyp. F.Y.M.]        

8:31:23,5-8:31:29,0 
[b. d.] 

8:26:35,6 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:31:29,5-8:31:31,5 

2P? APM-y świecą dwieście metrów od – y – 
progu.* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 2P powie: APM-y świecą 
dwieście metrów y, od progu – w CVR-1 nie ma tej wypowiedzi]                         

8:26:37,0 

A-M Będziemy próbowali. 
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8:31:32,0-8:31:51,5* 
[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Całkowita cisza w kabinie pilotów przez 
19,5 s] 

8:26:37,0 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:31:52,0-8:31:52,5 

A Tutaj jest pięknie z tej strony*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego tak kreśli 
portret pamięciowy potencjalnego nadawcy tego komunikatu: 
 
Najprawdopodobniej w kabinie pilotów pojawia się ktoś spoza 
załogi, wygląda przez okno i stwierdza, że między chmurami są 
rozrywy, przez które widać ziemię. Najwyraźniej sądzi, że da się 
wylądować. Z dalszej wymiany zdań można wywnioskować, że to 
generał Andrzej Błasik, który prawdopodobnie przyszedł z kimś do 
kabiny pilotów (OL-2, s. 458)]                                            

8:26:38,0 

 
A-M (niezr.)? 

8:31:53,0-8:31:56,0 
[b. d.] 

8:26:38,8 

A-M Ej… 
8:31:56,5-8:31:59,0 

2P Tak, ale* jesteśmy pięć mil – nie – z boku. - - 
To jest ile – dziesięć kilometrów. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: Tak. A jesteśmy pięć mil – 
nie? – z boku (niezr.) dziesięć kilometrów. 
 
W wersji „komisji płk. Latkowskiego” w bliskim czasowym 
sąsiedztwie powyższej wypowiedzi z CVR-2 pojawia się jeszcze 
jedna: 
 
8:31:57,1 2P Podchodzi 10 kilometrów. 
[Robert Grzywna informuje gościa w kabinie, że dowódca podchodzi 
do lądowania (OL-2, s. 459)]                          

8:26:39,5 

 
1P Paliwa nam tak dużo nie starczy, żeby wisieć. 

8:31:59,5-8:32:00,5/8:32:01,5 

KK-1 P-L-F odin-nol-odin, ja Korsaż./ 
A [Na jakiej wysokości (?)] (niezr.)?                                     

8:26:42,3 

A-M Nie wiem. 

8:32:02,0 
[b. d.] 

8:26:42,7 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:32:02,5-8:32:03,0 

A Na jakiej wysokości [lecimy(?)]?/ 
1P Otwieczaju*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – bez potwierdzenia, o jaki samolot 

8:26:43,1 

A-M Ale poczekaj. 
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chodzi – jest w „stenogramach” sporo takich wypowiedzi 
przypisywanych 1P]                                                         

8:32:03,5-8:32:04,0 
[b. d.] 

8:26:43,2 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:32:04,5-8:31:05,0/8:32:05,5 

KK-1 Piat’sot metrow zaniali?*/ 
A [Tysiąc metrów(?)] (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak wyjaśnia tę wypowiedź „komisja 
płk. Latkowskiego”: 
Kontroler pyta, czy samolot jest już na wysokości 500 metrów. 
Pogania w ten sposób załogę, żeby zdążyła wejść w trzeci zakręt na 
odpowiedniej wysokości. Tymczasem Polacy doskonale wiedzą, że 
dadzą radę zejść na 500 metrów, zanim osiągną punkt, w którym 
mają wykonać trzeci zakręt, bo tak dobrali prędkość zniżania, żeby 
wcześniej osiągnąć założony pułap (OL-2, s. 459). 
 
Wydaje się jednak, że możliwa jest jeszcze taka interpretacja, iż KK-1 
ma problem z ustaleniem położenia PLF 101 za pomocą radaru (jak 
pamiętamy z lektury „stenogramów z wieży”, zarówno PLF 031, jak i 
PLF 101 znikają parokrotnie z radarów „wieży” XUBS) – por. też na 
ten temat Zał. 3 do „raportu Millera”]                                            

8:26:43,7 

 
A-M (niezr.) 

8:32:06,0-8:32:06,5 
[b. d.] 

8:26:44,4 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:32:07,0-8:32:08,5 

1P Poka niet. - - Tysiacza. Sniżajem*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Sniżajem jest także w CVR-1. Autorzy 
CVR-2 nie zaznaczają tu swojego (sic!), mimo że powtarza się 
wypowiedź 1P, którą dwie minuty temu (8:30:22,5) uznali za 
niepoprawną]        

8:26:45,0 

DPD No to mamy problem.                  

8:32:09,0 
[b. d.] 

8:26:46,0 

1P Możemy i pół godziny powisieć, i odchodzimy 
na zapasowe. 

8:32:09,5 

KK-1 Poniał. 
8:26:48,6 

A-K (niezr.)       
8:32:10,0-8:32:13,5 

[b. d.] 
8:26:49,1 

A-M Gdzie jest zapasowe? 

8:32:14,0-8:32:15,0 

N Poka, to znaczy teraz?/ 
8:26:50,0 

1P Mińsk albo Witebsk. 
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1P Na razie.                              
8:32:15,5-8:32:16,0/8:32:16,5 

A Na razie./ 
1P Jeszcze. Na razie.                                                  

8:26:51,1 

A-M (niezr.)            

8:32:17,0 

A Stu pasażerów…* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – i to bez żadnych nawiasów/znaków 
zapytania. „Komisja płk. Latkowskiego” w ogóle tej frazy nie 
komentuje, a przecież ciśnie się na usta pytanie, czy chodzi o tego 
tupolewa – wiozącego wszak 88 pasażerów plus załogę. Wypowiedzi 
Stu pasażerów nie ma ani w CVR-1, ani w CVR-3. 
 
Wprawdzie, jak pisali J. Gruszyński i M. Fiszer w specjalnym, 
„smoleńskim” wydaniu Lotnictwa (14, kwiecień 2011) pod jednym 
ze zdjęć tupolewa: Wnętrze kabiny pasażerskiej samolotu Tu-154M 
o numerze bocznym „101”. Ta część mieści 90 pasażerów. Wraz z 
miejscami w dwóch luksusowych salonkach, polskie Tu-154M są 
przystosowane do przewozu 112 pasażerów, w tym 22 w salonkach 
o podwyższonym standardzie (s. 9) – to po wielokroć w oficjalnej 
narracji zapewniano nas, że więcej niż 90 pasażerów ten tupolew 
zabrać nie mógł. Zresztą, skąd by się wzięło stu pasażerów, jeśli 10 
Kwietnia na pokładzie PLF 101 polecieć miało (licząc wraz z załogą) 
96 osób? 
 
Nic dziwnego, że poniżej w rubryce kilka wypowiedzi się już „nie 
odczytało”, a potem zaległa w kokpicie cisza na blisko 40 s, 
przerwana tylko czyjąś jedną „niezr.” uwagą]                                            

8:26:51,6 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:32:03,0-8:32:20,0 

A Jeszczio./ 
A Ilu pasażerów jest (niezr.)/ 
A (niezr.)/ 
A (niezr.)?                                                                                                         

8:26:52,9 

A-M Coś jest więcej? 

8:32:20,5-8:32:42,5* 
[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – 22 s bez czyichkolwiek wypowiedzi] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:32:43,0 

A (niezr.)                 
8:27:03,0 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:32:43,5-8:32:56,5* 
[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – 13 s milczenia w kabinie załogi] 

8:27:04,5 

2P Do ilu schodzimy? 
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8:32:57,0-8:33:00,0 

1P (niezr.) lądowania. W przypadku nieudanego 
podejścia odchodzimy w automacie*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Obszernie tę wypowiedź komentuje 
„komisja płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 460-461): 
 
Według stenogramu MAK dowódca powiedział: „Podchodzimy do 
lądowania. W przypadku nieudanego podejścia, odchodzimy w 
automacie”.  
 
Dowódca informuje załogę o tym, co postanowił. Zapewne w stresie 
zapomniał, że jedynymi urządzeniami radiolokacyjnymi w 
Smoleńsku są dwie radiolatarnie NDB i radar RSL. Tymczasem 
odejście w automacie jest możliwe tylko na lotniskach 
wyposażonych w system ILS. Na lotnisku takim jak Siewiernyj, mimo 
naciskania guzika odejścia na drugi krąg, samolot nie zareaguje, 
ponieważ urządzenie nie będzie miało skąd pobrać danych. 
 
Według instrukcji eksploatacji Tu-154M (identycznej jak ta, która 
znajdowała się na pokładzie sto jedynki) w automacie można odejść 
nad lotniskiem bez systemu ILS, pod warunkiem, że wcześniej 
włączony zostanie tryb STU. Z zapisu rozmów w kabinie wiemy, że 
tego nie zrobiono. (…) 
OL-2, s. 460-461. 
 
„Komisja” ta pomija jednak inny rzucający się tu w oczy fakt, taki, że 
1P podejmuje decyzję o podejściu, mimo że nic na ten temat nie 
ustalił jeszcze z „wieżą” XUBS – do tej pory wszak – wg tych 
„stenogramów” – była wyłącznie mowa o (uzgodnionym z 
„kontrolerem”) zejściu na wysokość 500 m]                     

8:27:05,7 

A-M (niezr.)            

8:33:00,5-8:33:01,0 

2P? W automacie.                   
8:27:06,1 

A-M (niezr.)            
8:33:01,5-8:33:02,5 

[b. d.] 
8:27:06,1 

2P …Sześciuset?          
8:33:03,0-8:33:04,5 

2P (niezr.) [Arek prędkość(?)] (niezr.)?                   
8:27:07,1 

1P Tysiąc pięćset.        
8:33:05,0-8:33:05,5 

A (niezr.)                 
8:27:08,0 

T? Przelicz to sobie.                
8:33:06,0-8:33:14,0 

[b. d.] 
8:27:09,0 

N Cztery tysiące dziewięćset.                
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8:33:14,5-8:33:15,5 

A (niezr.)                 
8:27:10,2 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:33:16,0-8:33:16,5 
[b. d.] 

8:27:10,5 

1P Na siedem-cztery-pięć. 
8:33:17,0-8:33:17,5 

A (niezr.)                 
8:27:11,5 

A Mhm.            
8:33:18,0-8:33:18,5 

[b. d.] 
8:27:12,0 

A-M (niezr.)            
8:33:19,0-8:33:21,0 

A (niezr.)                 
8:27:12,3 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:33:21,5-8:33:25,0 
[b. d.] 

8:27:12,6 

2P Ile? 

8:33:25,5 

1P Paliwo?!              
8:27:13,3 

A-M (niezr.)            
8:33:26,0-8:33:26,5 

[b. d.] 
8:27:13,8 

1P Siedem-cztery-pięć. 
8:33:27,0-8:33:28,5 

T Aktualnie mamy dwanaście ton.                
8:27:14,7 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:33:29,0 

 
1P? (niezr.)              

8:27:15,5 

A-M (niezr.) 
 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:27:15,3 N mówi: Prawilno. (OL-
2, s. 443) – przyp. F.Y.M.]     

8:33:29,5-8:33:31,0 
 
[b. d.] 

8:27:16,5 

A (niezr.)            

8:33:31,5-8:33:32,5 

N Dwieście metrów [nam zostało(?)].                
8:27:18,1 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:33:33,0-8:33:41,5 
[b. d.] 

8:27:18,2 

A-M [Proszę pana(?)]…* 
[Por. ustalenie „komisji płk. Latkowskiego” z rubryki 8:27,15,5 – 
przyp. F.Y.M.]                

8:33:42,0-8:33:43,0 

KK-1 P-L-F odin-nol-odin, 
8:27:19,0 

2P Siedem-cztery-pięć, tak? 

8:33:43,5 
[b. d.] 

8:27:20,3 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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8:33:44,0-8:33:44,5 

KK-1 wysota piat’sot? 

8:27:20,5 

1P Dwa stopnie, siedem-cztery-pięć. 
8:33:45,0 

[b. d.] 
8:27:22,2 

A Dwa stopnie? 

8:33:45,5-8:33:46,5 

A (niezr.)/ 
T? (niezr.)                                

8:27:23,9 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:33:47,0 
 
[b. d.] 

8:27:24,8 

T Dwa stopnie, siedem-cztery-pięć.       
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” T o 8:27:23,7 mówi: Dwa 
stopnie, siedem-cztery-pięć. Boże kochany! (OL-2, s. 443) – przyp. 
F.Y.M.]     

8:33:47,5-8:33:48,0 

1P Podchodim piat’sot metrow.              
8:27:26,2 

A [Nie drzyj się(?)…]. 
8:33:48,5 

[b. d.] 
8:27:26,7 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:33:49,0 

KK-1 Poniał. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:33:49,5-8:33:55,5 
[b. d.] 

8:27:32,7 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:33:56,0 

A (niezr.)                 
8:27:32,7 

A-M (niezr.)            
 
[W opracowaniu „komisji płk. Latkowskiego” A o 8:27:31,7 mówi: W 
Moskwie. (OL-2, s. 443) – przyp. F.Y.M.]     

8:33:56,5-8:33:58,5 
[b. d.] 

8:27:33,6 

A-M (niezr.)            
8:33:59,0-8:34:00,0 

2P (niezr.) [gazu(?)] (niezr.) [trochę(?)].                   
8:27:33,7 

A ...Ile wreszcie powiedziałeś? 

8:34:00,5-8:34:01,0 
[b. d.] 

8:27:34,7 

A [Patrzyłeś(?)]? 

8:34:01,5 

2P Ile mamy…?                   
8:27:35,4 

1P Słucham? 

8:34:02,0-8:33:02,5 

A (niezr.)/ 
8:27:36,7 

A [Wszyscy go pytali(?)]. 
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A (niezr.)                                 
8:34:03,0-8:34:08,5 

[b. d.] 
8:27:37,1 

[niezidentyfikowane odgłosy] 
8:34:09,0-8:34:09,5 

1P Siedem-zero!              
8:27:38,1 

A-M (niezr.)            
8:34:10,0 

[b. d.] 
8:27:39,1 

[niezidentyfikowane odgłosy] 
8:34:10,5 

T Siedem-zero.                
8:27:39,2 

A (niezr.)                 
8:34:11,0-8:33:18,5 

[b. d.] 
8:27:40,0 

A Y… 

8:34:19,0-8:33:19,5 

1P [Odblokuj/Blokuj(?)] gazy!              
8:27:40,5 

A …[Kurwa, no(?)]. 
8:34:20,0 

[b. d.] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:34:20,5-8:34:22,5 

T Siedem-zero ustawione, - - gazy odblokowane.                
8:27:46,8 

1P Spytaj Artura, czy grube te chmury. 
8:34:23,0 

1P Automat.             
8:27:47,6 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:34:23,5 
[b. d.] 

8:27:48,8 
[sygnał o częstotliwości około 400 Hz, przez 2,2 s – do 8:27:51,0]  

8:34:24,0-8:34:24,5 

T I automat włączony.                
8:27:49,5 

1P? [Dowiedz się(?)]… 

8:34:25,0 

1P Czterysta.              
8:27:51,0 

2P A nie wiem, czy oni będą, ten, czy oni jeszcze 
będą. Dobra. Przejdę. 

8:34:25,5-8:34:29,0 
[b. d.] 

8:27:52,4 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:34:29,5-8:34:30,0 

2P? I czterysta redukuję.                   
8:27:54,8 

[odgłos najprawdopodobniej przełącznika wyboru radiostacji UKF] 

8:34:30,5-8:34:34,0 
[b. d.] 

 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:34:34,5 

2P Jest czterysta.                   
 

8:27:57,1 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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8:34:35,0-8:34:35,5 
 
[b. d.] 

8:27:56,8* 
[radio on]  

2P Arturo, jesteś tam jeszcze?   
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Znów nie wiadomo, czy nie pojawia się 
błąd w samym tekście lub też czy w poprzedniej rubryce zamiast 
„57,” winno być „55,”] 

8:34:36,0 

1P Trzy-osiem-zero.              
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:34:36,5 
 
 
[b. d.] 

8:27:58,8 
[radio on]  
[radio off]* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ewidentny brak komunikatu ruskiej 
załogi o „wybrosce” – por. CVR-1] 
 

8:34:37,0-8:34:37,5 
 

2P Trzy-osiem-zero.                  

8:27:59,6 
[radio on]  
[zniekształcona część wypowiedzi na wostok]* 
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie tylko brak części komunikatu 
ruskiej załogi zniżanie na wschód, ale też w CVR-3 nie jest 
zaznaczone, że dochodzi w tym momencie (8:27-8:28) do wymiany 
komunikatów najprawdopodobniej między dwoma ruskimi statkami 
powietrznymi] 

8:34:38,0-8:34:40,0 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:34:40,5 

1P Podwozie.              
8:28:02,3 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: PLF odin-nol-odin, 
ja Korsaż., zarejestrowana o godz. 8:31:59,5] 

8:34:41,0-8:34:44,5 
 
[b. d.] 

8:28:04,8 
[radio on]  
[zniekształcona wypowiedź]* 
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zapewne chodzi o komunikat 
Razrieszyli – por. CVR-1] 

8:34:45,0-8:34:45,5 

2P/T Czerwone./ 
[sygnał dźwiękowy 450* Hz] 

8:28:07,3 
[radio on]  

T Jestem Remek. 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 sygnał (z godz. 8:34:46,8) 
potwierdzający wypuszczenie podwozia ma częstotliwość około 460 
Hz, w CVR-1 zaś 500 Hz]                    

[radio off] 

8:34:46,0-8:34:48,5 
 
[b. d.] 

8:28:08,9 
[radio on]  

2P A Remuś, spytaj Artura, czy wie, w – a może 
ty wiesz – y, grube te chmury są?  
[radio off] 

8:34:49,0 

2P Trzy-sześć.                   
8:28:09,9 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:34:49,5-8:34:51,5 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:34:52,0-8:34:54,5 

KK-1 P-L-F odin-nol-odin, piat’sot zaniali? 

8:28:17,9 

1P Siedemset… 

8:34:55,0-8:34:55,5 
[b. d.] 

8:28:18,8 
[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników]       

8:34:56,0-8:34:56,5 

1P Zaniali piat’sot metrow.              
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:34:57,0-8:34:57,5 
[b. d.] 

8:28:22,2 
[niezidentyfikowane odgłosy, trwające około 1,8 s – do 8:28:24,5] 

8:34:58,0-8:34:58,5 
 

KK-1 A, piat’sot metrow./ 
1P Klapy piętnaście.              

8:28:23,0 

 
N? Kurwa… 
 
[Zgodnie z ustaleniami „komisji płk. Latkowskiego”, o 8:28:22,4 
pojawia się wypowiedź  
A: Kurwa.  
[słychać stukanie, jakby ktoś uderzał palcem w jakieś urządzenie].  
 
Jak komentuje to ta „komisja”: Niewykluczone, że ktoś stukał w 
jeden z wysokościomierzy barometrycznych. (OL-2, s. 445) – przyp. 
F.Y.M.]     

8:34:59,0-8:35:00,0 

T Podwozie (niezr.)!/ 
KK-1 Na wojennom aerodromie               

8:28:23,6 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:35:00,5 
[b. d.] 

8:28:24,2 

A (niezr.)                 
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8:35:01,0-8:34:01,5 

KK-1 posadku osuszcziestiwali?/ 
[dwa impulsy prądowe] 

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:02,0-8:35:03,5 
 
[b. d.] 
 

8:28:33,8 

2P Daj, zobaczyć. 
 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” o 8:28:33,3 A mówi: Teraz go 
naciśnij. (OL-2, s. 445) – przyp. F.Y.M.]     

8:35:04,0-8:35:04,5 

1P Da, konieczno.              
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:05,0-8:35:05,5 
[b. d.] 

8:28:39,0 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:35:06,0 

KK-1 Prożektora 

8:28:39,6 

A (niezr.)                 
8:35:06,5 

[b. d.] 
8:28:41,4 

2P Ile? 

8:35:07,0 

KK-1 po-dniewnomu 

8:28:42,1 

A-M (niezr.)            
8:35:07,5 

[b. d.] 
8:28:43,0 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:35:08,0-8:35:08,5 

 

KK-1 sliewa, sprawa 

8:28:43,0 

1P …dziewięć-dziewięć-trzy… 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:28:42,4 1P mówi: 
Dziewięć-dziewięć-trzy ma. (OL-2, s. 445) – przyp. F.Y.M.]     

8:35:09,0 
[b. d.] 

8:28:44,9 

2P Dziewięć-dziewięć…  
8:35:09,5-8:35:10,0 

KK-1 w naczało połosy. 
8:28:46,0 

1P Trzy. 
8:35:10,5-8:35:12,5 

[b. d.] 
8:28:46,8 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:35:13,0 

1P Poniał.              
8:28:47,9 

[radio on]  

T Około czterysta, pięćset metrów. 
[radio off] 

8:35:13,5-8:35:15,5 
 

S Dowódco! - - [pokład(?)] gotowy do 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
 
[„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi, że o 8:28:50 A mówi: 
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lądowania. [Tragedia] nie. (OL-2, s. 446) – przyp. F.Y.M.]     

8:35:16,0-8:35:17,5 

KK-1 Odin-nol-odin, wypołniajtie trietij,/ 
1P Dziękuję.              

8:28:51,2 

2P Słyszałeś, Arku? 

8:35:18,0 
[b. d.] 

8:28:52,1 

1P Nie. 
8:35:18,5 

KK-1 radialnoje 

8:28:52,3 

2P Około czterysta, pięćset metrów. 
8:35:19,0 

[b. d.] 
8:28:54,1 

A-M (niezr.) 
8:35:19,5 

KK-1 diewiat’nadcat’. 
8:28:55,2 

A Ale to grubość? 

8:35:20,0-8:35:21,0 
 
[b. d.] 

8:28:56,0 

A-M (niezr.) 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” między 8:28:56,0 a 8:28:57,6 N? 
mówi: No tak. (OL-2, s. 446) – przyp. F.Y.M.]                

8:35:21,5-8:35:22,5 

1P Wypołniajem trietij, polskij sto odin*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dopiero teraz pojawia się 
„potwierdzenie” polskij sto odin]                     

8:28:56,6 

A-K (niezr.)            

8:35:23,0-8:35:23,5 

2P Trzy-trzy-zero!                   
8:28:57,8 

A Nie… 

8:35:24,0-8:35:29,0 

KK-1 A, polskij sto odin i ot sta metrow byt’ 
gotowym k uchodu na wtoroj krug*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak wyjaśnia „komisja płk. 
Latkowskiego”: 
 
Kontroler wydaje załodze polecenie, aby samolot po osiągnięciu 
pułapu 100 metrów (wysokość decyzji) przestał się zniżać. Jeśli z tej 
wysokości nie zobaczą pasa, wówczas podejście powinno zostać 
przerwane i samolot musi odejść na drugi krąg (OL-2, s. 468) – ale 
„komisja” ta nie wyjaśnia, jak to się stało, że PLF 101 ma się zniżać z 
wysokości 500 metrów do 100, nie uzyskawszy od „kontrolera” 
wyraźnej zgody na takie zniżanie. O tym, że taka zgoda jest 
konieczna, przekonuje nas „raport MAK”, w którym czytamy, że 
załoga Tu-154M, która przybyła na uroczystości katyńskie 7-04-2010 

                  [brak danych czasowych] 
 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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została odesłana na 500 m, gdy rozpoczęła samowolne zniżanie 
właśnie bez zgody „wieży”: 
 
Według meldunku kierownika lotów, 7.04.2010 samolot Tu-154M 
podczas podejścia do lądowania samowolnie zniżył się z nakazanej 
wysokości 500 m do 300 m. Na polecenie kierownika lotów samolot 
ponownie zajął wysokość 500 m („raport MAK”, s. 128)]        

8:35:29,5-8:35:30,5 
 
[b. d.] 

8:29:00,8 
[radio on]  

T Jesteś tam? 
[radio off] 

8:35:31,0 

1P Tak, toczno*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź tę uwypuklał „raport MAK” 
(s. 115):  
przy wykonywaniu trzeciego zakrętu, na ostrzeżenie kontrolera: 
„polski 101, od 100m bądźcie gotowi do odejścia na drugi krąg”, 
[dowódca PLF 101 – przyp. F.Y.M.] odpowiada wyraźnie i po 
wojskowemu „Tak jest!”.]                     

8:29:03,4 
[radio on]  

2P Ale grubość tych chmur czterysta, pięćset 
metrów?   
[radio off] 

8:35:31,5-8:35:42,0* 
[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 29,5 s bez czyichkolwiek wypowiedzi] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:03,0-8:35:44,0 

 
T? I kran podwozia do neutrum [poproszę!(?)].                

8:29:08,8 
[radio on]  

T Z tego, co pamiętamy, na pięćset metrach 
jeszcze byliśmy nad chmurami.   
[radio off] 

8:35:44,5-8:35:48,0 
[b. d.] 

8:29:10,0 
[niezidentyfikowane odgłosy]                

8:35:48,5-8:35:50,0 

A (niezr.)* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 zaraz po wypowiedzi T 
pojawia się o godz. 8:35:48,6 komunikat 1P: Się chyba nie świeci]                        

[brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:50,5 
 
[b. d.] 

8:29:13,7 
[brak wyraźnego radio on]  

2P A, na pięciuset metrach nad chmurami 
jeszcze. Dobra. Dobra. Dzięki.   
[radio off] 

8:35:51,0-8:35:53,0 

A I my musimy to lotnisko [wybrać(?)?*]. W 
[brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 



139 
 

końcu na [coś(?)] (niezr.)** 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. w nawiasie w CVR-2 są przy 
wyrazie wybrać dwa znaki zapytania. Nie wiadomo, czy aż tak 
wątpliwe jest w odczycie to słowo, czy też chodziło o zaznaczenie 
pytającej intonacji. „Komija płk. Latkowskiego” przesuwa jeden ze 
znaków zapytania poza nawias: I my musimy to lotnisko [wybrać(?)]?  
I dodaje w rozwinięciu drugiej części tej anonimowej wypowiedzi:  
 
W końcu na [coś(?)] (niezr.) [prawdopodobnie: zdecydować]. [Załoga 
najwyraźniej liczyła, że nawet w ostatniej chwili ktoś w końcu 
zdecyduje, że mają lecieć na lotnisko zapasowe. Najwyraźniej 
zdawała sobie sprawę, że lądowanie w Smoleńsku to zadanie 
niemożliwe do wykonania, a podjęcie próby może okazać się bardzo 
niebezpieczne (OL-2, s. 469) 
 
Abstrahując od tego powyższego wróżenia z fusów (wszak 
wypowiedzi są szczątkowe, a wnioski z nich daleko idące) – 
należałoby dodać, że wybór zapasowego lotniska musiałby być 
skonsultowany z otoczeniem Prezydenta (choćby ze względu na 
konieczność zminimalizowania dystansu między ewentualnym 
miejscem lądowania a Katyniem), chyba że wybrano by wariant 1) 
międzylądowania, by np. przeczekać na danym lotnisku mgłę 
panującą na XUBS, a następnie 2) udania się znów do Smoleńska. O 
tym, że 10 Kwietnia PLF 101 miano skierować na inne lotnisko, 
wiemy z relacji osób oczekujących na Siewiernym (por. moje 
opracowanie Short Stories) oraz J. Sasina składającego zeznania 
przed ZP, czyli „komisją Macierewicza”. Niemniej jednak wybór 
takiego miejsca (na lądowanie/międzylądowanie) musiałby być 
zgłoszony moskiewskiej i mińskiej kontroli obszaru – ewentualnie 
one mogłyby coś takiego zaproponować załodze PLF 101]                                            

8:35:53,0-8:36:01,0 
[b. d.] 

8:29:14,9 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:36:01,5-8:36:02,5 

2P Areczku, siedem mil od osi./ 
A (niezr.)                                   

8:29:17,7 
[radio on]  

T Jeszcze jedno. Y, APM-y są oddalone, y, od 
progu pasa [po chwili]  jakieś dwieście metrów. 
[radio off] 

8:36:03,0-8:36:25,5* 
[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 22,5 s bez czyjegokolwiek komunikatu]        

8:29:24,6 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:36:26,0-8:36:26,5 

A (niezr.)                 
8:29:03,0 

[radio on]  
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2P Dzięki. 
[radio off] 

8:36:27,0 
[b. d.] 

[brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:36:27,5-8:36:28,0 

2P Trzy-trzy-zero redukuję.                   
8:29:27,2 

2P APM-y rozstawili… 

8:36:28,5-8:36:36,0 
[b. d.] 

8:29:28,5 

A-M (niezr.)            
8:36:36,5-8:36:37,0 

1P Klapy – dwadzieścia-osiem.              
8:29:29,7 

N Dwieście metrów od progu… 

8:36:37,5-8:36:38,5/8:36:42,0 

2P Klapy – dwadzieścia-osiem./ 
N Pięć mil od osi [w tym momencie(?)] mamy. 
Klapy jadą do (niezr.)/ 
[kaszel]                                  

8:29:29,8 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:36:43,0-8:36:44,0 
[b. d.] 

8:29:29,9 

2P …Od, od progu pasa dwieście metrów.  
8:36:44,5-8:36:46,0 

N Klapy w tym momencie mamy wychylone…                
8:29:30,5 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:36:46,5-8:36:48,0 
[b. d.] 

8:29:03,0 

1P Spytaj, czy Rosjanie przylecieli już. 
8:36:48,5-8:36:49,0 

A [Witam, witam(?)*]. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Mimo że wypowiedź jest anonimowa 
(w CVR-3 natomiast jest tylko Witamy powiedziane przez 1P o 
8:36:53,4 – niewykluczone zresztą, że przeklejone z jakiegoś innego 
momentu „zapisów”) – „komisja płk. Latkowskiego” pisze: 
 
W tym miejscu, według raportu komisji Millera, do kokpitu wszedł 
generał Andrzej Błasik. Naszym zdaniem wszystko wskazuje na to, że 
wszedł tu nie pierwszy raz. Najprawdopodobniej Dowódca Sił 
Powietrznych nie był sam. Możliwe, że wraz z nim pojawił się 
prezydencki minister Mariusz Handzlik i to on przywitał się z załogą 
(OL-2, s. 470). 
 
Pomijając to, że Witam, witam nie pojawia się w CVR-3, a IES nie 
odczytał żadnej wypowiedzi autorstwa Błasika, to w CVR-2 brak 
jakiejkolwiek mówionej kwestii, która zawierałaby frazę panie 

8:29:32,7 
 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
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generale (członkowie załogi nie zwracaliby się chyba do DSP 
bezosobowo, gdyby zaglądał do kokpitu)]                                            

8:36:49,5-8:36:50,0 

A Dzień dobry.*/ 
A (niezr.)             
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: 
Technik pokładowy odpowiada na powitanie gościa.  
 
Wydaje się, że gdyby gościem był gen. Błasik, to byłoby Dzień dobry, 
panie generale, a min. Handzlik: Dzień dobry, panie ministrze. 
Załóżmy jednak – eksperymentalnie – że faktycznie DSP wchodzi 
właśnie do kokpitu. Jak wtedy, pomijając już problem właściwego 
powitania, zachowałaby się załoga? Przede wszystkim „zdałaby 
sprawę” z aktualnej sytuacji pogodowej na docelowym lotnisku i z 
decyzji, jaką podjął 1P (Panie generale, jest tak a tak, decydujemy się 
wykonać to a to, a następnie to a to), zaś szef SP wyraziłby swoją 
opinię, którą wyraźnie byłoby słychać na CVR.  
 
Cytowany już w niniejszym opracowaniu kpt. Więckowski stwierdził: 
Jeśli chciałbym wylądować na tym lotnisku, to nie dlatego, że 
naciskał na to prezydent czy gen. Błasik, zresztą doskonały dowódca, 
którego dobrze znałem, i który na pewno, jeśli pojawił się w kabinie, 
to nie po to, żeby szkodzić. Nawet spodziewałbym się zapisu jego 
głosu, mówiącego: „Panowie, nic nie widać, a mamy już sto metrów. 
Dalej nie schodzimy, walcie na zapasowe lotnisko!”  
(List z Polski, s. 98) 
 
I Więckowski dodaje: 
 
Gdybym w tym podejściu bardzo chciał wylądować, to pewnie 
zszedłbym poniżej stu metrów, bo każdy pilot ma taką żyłkę, choć 
można za to stracić licencję. Ale zniżyłbym się najwyżej do 
pięćdziesięciu metrów, na pewno nie niżej, i gdybym nadal nie 
widział ziemi, to po prostu odszedłbym. Natomiast na pewno nie 
zwiększyłbym ścieżki schodzenia do 16 m/s, czyli nie przyspieszyłbym 
schodzenia trzykrotnie! Przeciwnie: wyprostowałbym lot, bo może 
nieco dalej byłoby więcej widać. Leciałbym dalej na pięćdziesięciu 
metrach i szukał ziemi, a gdyby nadal nie było widać pasa, 
nacisnąłbym przycisk „Go Around” i odszedłbym na drugie 
okrążenie. Potem poczekałbym w powietrzu na poprawę pogody. Pół 
godziny czy czterdzieści minut – na ile pozwoliłby zapas paliwa. Tu 
znów włącza się w poszukiwanie prawdy polityka, bo niektórzy 
twierdzą, że piloci się spieszyli, żeby prezydent się nie spóźnił. Na 
pewno kapitan Protasiuk brał pod uwagę ten czynnik. Ale wiedział 

8:29:34,1 

A (niezr.)                 
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przede wszystkim, że każdy jego niewłaściwy manewr w tych 
warunkach może doprowadzić do katastrofy. Na pokładzie kapitan 
jest wszystkim: prezydentem, premierem, ministrem obrony. To on 
odpowiada za samolot i jego bezpieczeństwo. On spełnia wszystkie 
najważniejsze funkcje. Uszanujmy go.]                                                

8:36:50,5 
[b. d.] 

8:29:33,1* 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A polskij odin-nol-
odin, kurs siem’diesiat’ diewiat’., zarejestrowana o godz. 8:30:27,1] 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

8:36:51,0-8:36:51,5 

A (niezr.)                 
8:29:35,0 

[radio on]  

2P Y, a Rosjanie już przyje, y, przylecieli?   
[radio off] 

8:36:52,0-8:36:52,5 
[b. d.] 

8:29:37,4 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:36:53,0-8:36:53,5 

A [Dzień/Witamy(?)] [dobry/również(?)]* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Trzysylabowe dzień dobry jako 
alternatywny wariant wobec pięciosylabowego witamy również – 
pomijam już różnice brzmieniowe]                                            

8:29:40,1 

A (niezr.)                 

8:36:54,0-8:36:54,5 
 

A (niezr.)                 

8:29:03,0 
[radio on]  

T Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli. 
[radio off] 

8:36:55,0 

A Dzień dobry.                                     
8:29:41,7 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników]       

8:36:55,5 
[b. d.] 

8:29:42,9 

A-M (niezr.)            
8:36:56,0 

A [No, już(?)]…                                     
8:29:43,2 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, polskij odin-nol-
din, po dawleniju siem’-czietyrje piat’, sniżenije piat’sot., 
zarejestrowana o godz. 8:30:14,8] 

8:36:56,5-8:36:58,5 
[b. d.] 

8:29:44,3 

1P? E, no... 
8:36:59,0-8:36:59,5 

N Cztery mile od osi./ 
A Cztery.                                                    

8:29:44,4 
[brak wyraźnego radio on]   

2P No rozumiem. Dzięki.   
[radio off] 
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8:37:00,0-8:37:03,5 
[b. d.] 

8:29:45,6 
[niezidentyfikowane odgłosy] 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:29:45,6 T? mówi: Cześć. 
(OL-2, s. 448) – przyp. F.Y.M.]     

8:37:04,0-8:37:05,0 

T Arek, teraz widać dwieście.*/ 
1P [Witamy(?)]. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak wspominał na początku lipca 2010 
R. Muś: 
 
wyszedłem na około dwie minuty, na tę ostatnią fazę lądowania, 
żeby nasłuchiwać jak lądują. Porucznik Wosztyl rozejrzał się i 
powiedział: „Nie, teraz to już w ogóle nic nie widać. W tych 
warunkach to się chyba nie da wylądować. Może lepiej żeby nie 
lądowali?”. Mgła wchodziła na lotnisko takimi pasami. Wtedy to był 
moment, że nie było widać już drzew, które stały obok nas. Ja na to: 
„Dobra, to wrócę”. Wróciłem i powiedziałem o tych 200 metrach. 
Odpowiedzieli: „Dzięki”. 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-
50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html  
 
Pomijając może te drzewa, które stały obok (wszak załoga 
„Wosztyla” ma stać na płycie lotniska, w miejscu postojowym), to 
Muś nie wyjaśnia, dlaczego przekazuje załodze PLF 101 wyłącznie 
informację o widoczności, a nie zalecenie, by przerwali natychmiast 
podejście ewentualnie przeczekali na wysokości kręgu na poprawę 
widoczności – o 8.37 „prezydencki tupolew” (wg oficjalnej narracji) 
jeszcze nie wszedł nawet w „czwarty zakręt”. 
 
Z kolei „komisja płk. Latkowskiego tak komentuje radiową 
wypowiedź technika PLF 031: 
 
Na kanale 124 MHz – czyli kanale zarezerwowanym wyłącznie do 
łączności tupolewa z wieżą – zgłasza się Remigiusz Muś, technik 
pokładowy z Jaka-40, z informacją o zmniejszeniu się widzialności na 
lotnisku do około 200 metrów. Załoga Jaka-40 złamała procedury, 
włączając się na tym kanale – ponieważ mogła w tym momencie 
teoretycznie zagłuszyć jakieś polecenie kontrolera [tym bardziej 
więc należałoby powiedzieć po prostu: Przerwijcie podejście – przyp. 
F.Y.M.].  
 
O tym, że korespondencja odbyła się na kanale 124 MHz, 
wnioskujemy z faktu, iż informacja skierowana była bezpośrednio do 

8:29:46,5 

2P Słyszałeś?  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
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dowódcy. Załoga Jaka-40 wiedziała, że to on porozumiewa się z 
wieżą, bo słuchała cały czas tej rozmowy. Złamanie procedur przez 
załogę Jaka-40 było w pełni uzasadnione. Informacja o pogorszeniu 
się warunków była dla lądującej załogi bardzo ważna. Była 
konieczna! Załoga Jaka-40 popełniłaby błąd w sztuce, gdyby w tej 
chwili próbowała skomunikować się na kanale 123,45 Mhz, nie 
mając pewności, czy ktoś z tupolewa prowadzi na tej częstotliwości 
nasłuch (OL-2, s. 471).   
 
Tym bardziej więc (podążając tropem wcześniejszych, cytowanych 
już, rekonstrukcji „komisji płk. Latkowskiego”), gdyby gen. Błasik 
przebywał w kabinie pilotów, to chyba w tym miejscu zakończono 
by „próbne podejście” na XUBS (widoczność 200, brak szans na 
bezpieczne wylądowanie) i skierowano by się na przykład na  UMII.  
 
W tym kontekście warto wspomnieć relację (z 10-04 z wieczornego 
spotkania z W. Putinem) jednego z oczekujących na lotnisku, G. 
Połtawczenki (ówczesny „pełnomocnik prezydenta FR”): 
 
„Практически мы не слышали даже, как самолет 
приближался, не слышали шума двигателя. Потом - удар, 
странные звуки, не характерные для крушения.” 
(„Praktycznie  nie słyszeliśmy nawet zbliżania się samolotu ani 
szumu silników. Potem uderzenie, dziwne  dźwięki, nietypowe dla 
rozbicia się (samolotu)”)). Tekst był dostępny kiedyś tu: 
http://premier.gov.ru/events/news/10179/  
 
Do relacji Połtawczenki odnosi się w swej książce także grupa 
autorów stojących za Zbrodnią smoleńską: 
 
Brak odgłosów silników w końcowej fazie lotu Tu-154M potwierdza 
jedynie, że nie pracowały one, gdy samolot zderzył się z ziemią. 
Większość osób znajdujących się na lotnisku nie słyszało silników w 
ogóle (s. 758)]                     
 

8:37:05,5 
[b. d.] 

8:29:46,9 

1P Tak. 
8:37:06,0-8:37:06,5 

 

A [O, kurwa(?)]/ 
2P [Zobacz(?)].                                                       

8:29:47,9 

A [Kto tam jest(?)]? 
 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:2[9]:47,8 1P mówi: Już jest 
blisko. (OL-2, s. 448) – przyp. F.Y.M.]     

8:37:07,0 
[b. d.] 

8:29:49,0 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

http://premier.gov.ru/events/news/10179/
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8:37:07,5 

1P Dzięki*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 1P nie dopytuje „wieży” o szczegóły 
tego, co zachodzi na XUBS, a nawet nie poddaje sprawy dalszego 
podchodzenia do lądowania pod dyskusję w kokpicie. Nie wygląda 
to na normalną korespondencję w sytuacji „zniżania się do 
lądowania we mgle”. Co ciekawsze, w kabinie pilotów zapada cisza 
na kilkanaście sekund (rubryka poniżej), choć zdawać by się mogło, 
że po komunikacie teraz widać dwieście piloci mieliby o czym 
rozmawiać – zwłaszcza z gen. Błasikiem, gdyby im towarzyszył]                     

8:29:49,8 
 
 
[odgłosy najprawdopodobniej zmiany położenia fotela lub 
podłokietnika fotela jednego z członków załogi] 

8:37:08,0-8:37:21,5 
[b. d.] 

8:29:50,4 

A-M (niezr.) 
8:37:22,0-8:37:22,5 

N Trzy mile od osi.  
               

8:29:51,0 

A …Ty mnie też? 

8:37:23,0-8:37:26,0 
[b. d.] 

8:29:52,0 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:37:26,5-8:37:28,0 

1P I wypołniajem czietwiortyj, polskij sto odin.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak komentuje tę wypowiedź „komisja 
płk. Latkowskiego”: 
 
Załoga nie czekała, aż kontroler wprowadzi ją na pas. Jej członkowie 
poinformowali tylko wieżę, że będą wykonywać czwarty zakręt  
(OL-2, s. 472). 
 
Niespełna pół minuty temu załoga PLF 101 dowiedziała się, że 
widoczność spadła do 200 metrów, a mimo to ma wykonywać 
czwarty zakręt, po którym wchodzić ma na prostą prowadzącą na 
XUBS. Nie pada nawet pytanie o aktualne warunki na lotnisku]                     

8:29:52,0 

A (niezr.)                 

8:37:28,5 
[b. d.] 

8:29:52,4 
[odgłosy najprawdopodobniej zmiany położenia fotela lub 
podłokietnika fotela jednego z członków załogi] 

8:37:29,0-8:37:30,0 

KK-2 Sto odin, wypołniajtie czietwiortyj*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” kwituje tę 
komendę krótko:  
 
Wiktor Ryżenko zaczyna prowadzić samolot. Zezwala na wykonanie 

8:29:53,6 

A …Najpierw wysokościomierze, [bo przecież w 
tym wypadku(?)]… 
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czwartego zakrętu (OL-2, s. 472)  
 
– ale co ma Ryżenko do zezwalania, skoro załoga PLF 101 ma niby 
rządzić się sama nad XUBS? Ani Ryżenko, ani Plusnin, ani nikt inny z 
„kontrolerów” nie proponuje załodze PLF 101 tzw. holdingu, czyli 
wyczekiwania na nadlotniskowym kręgu do czasu poprawienia się 
warunków atmosferycznych. Wedle oficjalnej narracji załoga 
„prezydenckiego tupolewa” spieszy się na uroczystości – ale do 
czego spieszą się „kontrolerzy”? 
 
Czy nie do tego, żeby im „Litiernyj A”… znów nie uciekł, po tym jak o 
8:28:27 znikł z radarów? 
 
8:28:27 РП Не проспать его, с курсом 40 идет, чтобы 

довернуть его вовремя. Где он б...дь сейчас?/Nie przegapić go, 

na kursie 40 idzie, żeby go zdążyć doprowadzić. Gdzie on k...a teraz 

jest? 

8:29:05 РП Так, так, так, так, так, б...дь, где-то ж должен 

быть./Tak, tak, tak, tak, k...a, gdzieś powinien być. 

8:29:10 А (нрзб)./ (niezr.) 

8:29:20 РП Ё... твою мать, все один к одному, б...дь./ K..wa 

twoja ma..ć, wszyscy jeden w drugiego, k..a… 

8:29:30 А (нрзб)./ (niezr.) 

8:29:31 РП Ответил./Odpowiedział. 

8:29:33 А (нрзб)./ (niezr.) 

8:29:34 РП Где-то 25 километров, пока не наблюдаю./Gdzieś 25 

kilometrów, na razie nie obserwuję. 

8:29:38 А Ты его не видишь, да? / Ty go nie widzisz, tak? 

8:29:39 РП Да, пропал./Tak, przepadł. 

8:29:41 А (нрзб)./ (niezr.) 

8:29:43 А Да./Tak. 

8:29:48 РП Вот он, вижу... 20 километров./ O, jest, widzę… 20 

kilometrów. 

Ale przecież ci właśnie „kontrolerzy” o godz. 8.37 (zgodnie ze 

„stenogramami z „wieży””) wiedzą, że widoczność jest fatalna i że 

właściwie lepiej, by „prezydencki tupolew”… nie lądował: 

8:37:32 Красн. Оно еще хуже стало, глянь, Паш./Jeszcze gorzej 
się zrobiło, spójrz Pasza. 
8:37:35 Красн. Он не зайдет./On nie podejdzie/wyląduje. 
8:37:42 Красн. Ты главное дай ему на второй круг, значит на 
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второй круг и все, а там дальше, сам принял решение, пусть 
сам и решает... / Ty przede wszystkim daj mu na drugi krąg, 
znaczy drugi krąg i cześć, a tam dalej, sam podjął decyzję, niech i 
sam decyduje… 
8:38:17 Красн. Вот он появился, вот глиссада./Oto i on się 
pojawił, oto ścieżka. 
8:38:26 Красн. Не, не, нормально, нормально./Nie, nie, 
normalnie, normalnie. 
8:38:51 Красн. Валерий Иванович, удаление 12... нет нет 
метров 200 видно, куда ему заходить./Walery Iwanowiczu, 
odległość 12…. Nie nie widać na jakieś 200 metrów, gdzie mu tam 
lądować.]        

8:37:30,5-8:37:41,0 
[b. d.] 

8:29:55,8 

A-M (niezr.)            
8:37:41,5-8:37:42,0 

N Y, dwie mile od osi.                
8:29:56,7 

A …[tylko jedno ciśnienie(?)]…                                     
8:37:42,5-8:38:03,0* 

[b. d.] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 20,5 s milczenia w kokpicie – jedyny 
dźwięk to: „zniekształcony znacznik czasowy” o 8:38:02,5]        

8:29:57,5 

1P …Tak. Bardzo proszę… 

8:38:03,5-8:38:06,0 

N [Powiedz, że jeszcze (?)] jedna mila od osi - - 
[została(?)]./ 
A (niezr.)                                

8:29:58,2 

2P (niezr.)             
 
[W „stenogramach” autorstwa „komisji płk. Latkowskiego” o 
8:29:58,1 jakiś A wypowiada frazę: On mówi...   
[Naszym zdaniem te słowa wypowiedział ktoś spoza załogi. Mógł 
sugerować, że w kwestii dalszego lotu ma na myśli kogoś z otoczenia 
prezydenta]  
 
8:29:58,2 A I co, lecimy dalej? 
[Prawdopodobnie ktoś z załogi pyta osobę, która weszła do kabiny 
pilotów, czy nadal lecieć do Smoleńska] 
(OL-2, s. 449) – przyp. F.Y.M. Zastanawiające więc, że tak długiej 
frazy, jak ta ostatnia, nie udało się odczytać IES-owi]     

8:38:06,5-8:38:22,5 
[b. d.] 

8:29:58,7 

N Wysokościomierze. 
8:38:23,0-8:38:24,0 

N? Pół mili nam zostało.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Trzecia z rzędu wypowiedź N, jakby 
tylko on był w kokpicie]                       

8:29:59,9 

2P Dziewięć-dziewięć-trzy, siedem-cztery-pięć… 



148 
 

8:38:24,5-8:38:25,0 

A (niezr.)                 
8:30:00,2 

A-M (niezr.)            
8:38:25,5-8:38:26,5 

[b. d.] 
8:30:01,6 

[koniec zapisu na początkowej części strony B]  

8:38:27,0-8:38:27,5 
 
[kaszel] 

8:30:01,9 

N …[ale my(?)] niestety nie mamy. Kurs 
lądowania… 

8:38:28,0-8:38:28,5 
[b. d.] 

8:30:05,4 

A-M (niezr.)            
8:38:29,0-8:38:29,5 

A (niezr.)/  
[kaszel]                 

8:30:06,0 

N …dwa-pięć-dziewięć jest ustawiony. ARK… 
mamy… 

8:38:30,0-8:38:36,5 
[b. d.] 

8:30:03,0 

1P …Siedem-osiem. 
8:38:37,0-8:38:37,5 

1P (niezr.) trzysta.              
8:30:09,1 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:38:38,0-8:38:38,5 

A (niezr.)                 
8:30:09,5 

T Siedem… 

8:38:39,0 

2P [Słucham(?)]?                   
8:30:09,6 

N …przygotowany. Trzysta dziesięć-sześćset 
czterdzieści nastrojone. 

8:38:39,5 

1P/* N Trzysta. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Problem z odróżnieniem głosu 1P i N]                                    

8:30:12,2* 
[niezidentyfikowane odgłosy] 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        

8:38:40,0-8:38:40,5 
 

2P I redukuję trzysta.                  

8:30:10,9 
[radio on]  

1P Korsaż, polskij sto odin, sochraniajem 
tysiacza piat’sot. [w tle zakłócenia*] 
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest wyszczególnione, na czym te 
zakłócenia polegają] 

8:38:41,0-8:38:41,5 
[b. d.] 

8:30:13,4 

N Piątka, szóstka, automat ciągu. 
8:38:42,0-8:38:42,5 

[kaszel] 
8:30:14,8 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
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8:38:43,0-8:38:51,5 
 
[b. d.] 
 

8:30:14,8 
[radio on]  

KK-1 A, polskij odin-nol-odin, na dawlieniju 
siem’-czietyrje-piat’, sniżenije piat’sot. [w tle 

interferencje i sprzężenie wynikające z użycia zestawu 
głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:38:52,0-8:38:54,5 

2P Do klapek trzydzieści sześć mamy dwa-osiem-
zero.                   

8:30:18,8 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:38:55,0-8:38:56,0 

1P (niezr.) klapy trzydzieści sześć. 
8:30:19,4 

A-K (niezr.)?               
8:38:56,5-8:38:58,0 

[b. d.] 
8:30:20,1 

A-M (niezr.)               
8:38:58,5-8:38:59,0 

 

2P? (niezr.)?                   

8:30:22,7 
[radio on]  

1P Po dawlieniju siem’-czietyrje-piat’, sniżajem 
piat’sot metrow, polskij sto odin 
[radio off] 

 
8:38:59,5 

1P Już.             
8:30:23,6 

T Jest siedem-osiem. 
8:39:00,0-8:39:00,5 

[b. d.] 
 

8:30:25,2 

A-M Poczekaj. 

8:39:01,0-8:39:02,0 
 

2P I klapy trzydzieści sześć.                   

8:30:26,1 

N Ej, Robercik, ty gaz/gazy [-]blokujesz? 
 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” o 8:30:25,6 N mówi: Robercik 
ustawisz… Dziękuję. (OL-2, s. 452) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:02,5 
 
[b. d.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:03,0 

N Jadą.                
8:30:27,1 

[radio on]  

KK-1 A, polskij odin-nol-odin, kurs siem’diesiat’ 
diewiat’. [w tle sprzężenie wynikające z użycia zestawu 
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głośnomówiącego]   
[radio off] 

8:39:03,5-8:39:04,5 
 
[b. d.]/[impuls prądowy] 

8:30:31,9 
[radio on]  

1P Kurs siem’diesiat’ diewiat’. 
[radio off] 

8:39:05,0-8:39:05,5 
 

N Klapy idą.                

8:30:33,4 

DPD Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej 
robi[-].  
 
[„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi, że o 8:30:32,7 DPD mówi: Na 
razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy. (OL-2, s. 453) – 
przyp. F.Y.M.]                     

8:39:06,0-8:39:07,0 

1P? [Procedurę proszę(?)]./ 
N (niezr.) mamy [zmienione/znajome(?)].                             

8:30:35,7 

A-M (niezr.)            

8:39:07,5-8:39:08,5 
[b. d.] 

 

8:30:36,1 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:09,0 

1P Czytaj.               
8:30:36,1 

A …ja nic nie wiem. 
8:39:09,5-8:39:10,0 

N Mechanizacja skrzydeł.                
8:30:37,6 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników] 

8:39:10,5 
[b. d.] 

 

8:30:37,8 

A-M Bez znaczenia… 

8:39:11,0-8:39:13,0 

A Mechanizacja skrzydeł./ 
KK-2 Sto pierwyj, [udalienije diewiat’(?)*] wchod 
w glisadu./ 
A (niezr.)      
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Podobnie zresztą jest w CVR-3 – 
odległość podana przez KK-2 to dziewięć, a nie (jak w CVR-1) dziesięć 
(km)]                                                        

8:30:38,7 

 
A E… 

8:39:13,5-8:39:14,0 

N Statecznik – y...                
8:30:39,9 

A-M (niezr.)            
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8:39:14,5 

A (niezr.)                                                     
8:30:40,2 

N …[Do(?)] pięćset metrów dostaliśmy zgodę, 
czyli do… 

8:39:15,0 

A [Minus(?)]                                     
8:30:41,9 

1P …Tak. 
8:39:15,5 

A (niezr.)                 
8:30:43,1 

N (niezr.) 
8:39:16,0 

[b. d.] 
8:30:43,5 

1P …Do wysokości kręgu. 
8:39:16,5-8:39:17,5 

N Y, zaciążacze przelotowe.                
8:30:44,7 

2P Do wysokości [kręgu(?)]. 
8:39:18,0-8:39:18,5 

1P? Odłączone [świeci(?)].              
8:30:45,5 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników trwające 
około 1,5 s – do 8:0:47,0*] 
 
[*tak w oryg.- przyp. F.Y.M.]  

8:39:19,0 
 
[b. d.] 

8:30:45,8 

A (niezr.)  
 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” o 8:30:45,0 N mówi: I 
[nastawiam nastawniki?]. (OL-2, s. 454) – przyp. F.Y.M.]                    

8:39:19,5 

N Interceptory.                
8:30:46,0 

2P …Najgorsze, że tam – nie? – jest dziura*… 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W różnych „hermeneutycznych” 
egzegezach wczesnych wersji „stenogramów” (a więc CVR-1) 
sygnalizowano, iż 2P ma tu na myśli „jar” przy XUBS. Pytanie tylko, 
czy mjr R. Grzywna lądował kiedykolwiek na XUBS i znał okolice 
lotniska. Ale jeśli nawet wiedziałby o „jarze smoleńskim”, to co 
miałby ów „jar” do pozostawania samolotu na wysokości kręgu, czyli 
500 m? Tak czy tak w żadnym z kontekstów (w poszczególnych 
wersjach CVR), w których to sformułowanie przypisywane Grzywnie, 
się pojawia, nie jest otwarcie powiedziane, iż chodzi o teren przy 
XUBS od wschodniej strony.  
 
Przy tej okazji jednak należy nadmienić, iż ów „smoleński jar” 
wynalazł doc. Amielin – słynny fotoamator i pasjonat lotnictwa, z 
którego źródeł tak wiele instytucji (zwłaszcza „badawczych”) 
skorzystało. Jak sam przyznaje w swej książce: 
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Wpływ ukształtowania terenu, jako możliwą przyczynę katastrofy, 
rozważano już w pierwszych dniach po tragedii. O tym, że parów 
mógł mieć wpływ na wskazania przyrządów samolotu, 
powiedziałem dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”. Materiał ten 
został opublikowany 19 kwietnia 2010 r. [a więc 5 dni po tym, jak 
zdjęcia Amielina stały się w nadwiślańskich mediach dyżurnym 
materiałem „wyjaśniającym wypadek lotniczy” 
(http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-
koordynacji) – przyp. F.Y.M.]. Jak należało się spodziewać, media 
ubarwiły nieco moje słowa i w efekcie w przedrukach tego artykułu 
pojawił się nagłówek: „Samolot Kaczyńskiego rozbił się z powodu 
parowu!”. Podczas gdy w rzeczywistości mówiłem o tym, że 
zarośnięty parów o łagodnych zboczach, nad którym przechodził 
kurs samolotu w odległości 1200-1800 m od pasa, mógł mieć wpływ 
na wskazania wysokościomierzy samolotu. Parów ma około 60 m 
głębokości (w stosunku do poziomu pasa startowego), a więc gdy 
samolot nad nim przelatywał, wskazania radiowysokościomierza 
przewyższały o 60 m wskazania wysokościomierza 
barometrycznego, podającego wysokość od poziomu pasa. Jeśli pilot 
patrzył na radiowysokościomierz, mógł odnieść wrażenie, że 
znajduje się na zbyt dużej wysokości i skierować samolot w dół (OL, 
s. 180).  
 
Z czego niezbicie wynika, że KBWLLP nie musiała nawet fatygować 
się do Smoleńska, gdyż w zupełności wystarczyłyby zdjęcia i spacery 
smoleńskie spostrzegawczego Amielina, choć na obronę tego 
ostatniego można przytoczyć cytat z wypowiedzi (ponoć 
emerytowanego pilota tupolewów, instruktora oraz autora 
podręczników pilotażu) W. Jerszowa z jednego z forów lotniczych, 
zamieszczonej, nomen omen, w książce smoleńskiego fotoamatora 
(s. 156-157)): 
 
Kto rąbał te brzózki, kto znalazł ich czubki, kto mierzył ich 
wysokość taśmą mierniczą, umieścił w internecie brednie o 
wysokości toru lotu i jeszcze bardziej idiotyczną wersję o 
ukształtowaniu terenu przed pasem startowym i pilotowaniu w 
oparciu o skaczące wskazania radiowysokościomierza? Radzę 
zapamiętać na przyszłość; prawda zawsze, ZAWSZE jest znacznie 
bardziej banalna niż wszelkie teorie i przypuszczenia. Prawda 
okazuje się tak prosta, tak trywialna, że klepiesz się w czoło i 
mówisz: „Boże, jakie to proste!” Analizowałem wiele katastrof 
lotniczych, czytałem przypuszczenia i komentarze, i mogę śmiało 
powiedzieć, że schematy, wyliczenia, formuły i szkice dyletantów nie 
sprawdziły się ani razu. ANI RAZU!] 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:30:45,1 2P mówi: 

http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji
http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji
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Najgorsze tam jest, że jest dziura, tu są chmury i wyszła mgła - ale w 
komentarzu ta „komisja” dodaje: Według nas w pierwotnej wersji 
stenogramu był błąd i Robert Grzywna powiedział: „Najgorsze tak, 
tu jest dziura, tu są chmury, a tu wyszła mgła…” (OL-2, s. 454) – 
przyp. F.Y.M.]     

8:39:20,0-8:39:20,5 

1P [Schowane – nie świecą(?)].              
8:30:47,5 

A Nastawię jeden…* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W opracowaniu „komisji płk. 
Latkowskiego” o 8:30:45,3 N mówi: Arku! Nastawienie 
nastawników? (OL-2, s. 454)]     

8:39:21,0 

N Reflektory.                
8:30:48,1 

2P …a są chmury… 

8:39:21,5-8:39:23,0 
[b. d.] 

8:30:49,4 

1P Tak, później. 
8:39:23,5 

1P Wypuszczone*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak sygnalizują autorzy Zbrodni 
smoleńskiej, w CVR-1 w odpowiedzi na Reflektory 1P ma odrzec: 
Włączone i wypuszczone - i dodają: 
 
Na tym typie [samolotu – przyp. F.Y.M.] reflektory są chowane w 
czasie lotu, by nie stawiały oporu, prze lądowaniem wypuszcza się 
je. Według „komisji Millera” pilot powiedział tylko „wypuszczone”, a 
nie włączone. Na podstawie powyższej wypowiedzi MAK 
wywnioskował, że dowódca był wewnętrznie skonfliktowany, 
targany konfliktem motywów „lądować, czy nie lądować?” W CVR w 
momencie, gdy ppłk. Paweł Plusnin prosi mjr. Protasiuka o włączenie 
reflektorów, następuje bardzo głośne, wyraźne, charakterystyczne 
kliknięcie. Problem polega jednak na tym, że kliknięcie to daje 
bardziej wyraźny efekt dźwiękowy, niż silniki na mocy startowej 
[którego to dźwięku nie ma – przyp. F.Y.M.]. Załoga wielokrotnie 
używała różnych przełączników, żaden z nich nie był tak wyraźnie 
zaakcentowany. Na tej podstawie można stwierdzić, że został on 
dograny na potrzeby wersji MAK. Rzeczywista konfiguracja 
reflektorów jest nieznana. We wraku są wypuszczone (s. 457-458)]                     

8:30:50,0 

2P …i wyszła mgła. 

8:39:24,0 

A (niezr.)                 
8:30:51,0 

1P Dziewięć-dziewięć-trzy, sto trzydzieści, 
…[dwadzieścia(?)]. 

8:39:24,5 
[b. d.] 

8:30:54,1 

A-K (niezr.)               
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8:39:25,0 

N Podwozie.                
8:30:54,9 

A No i…? 
 
[Zgodnie z ustaleniami „komisji płk. Latkowskiego” o 8:30:54,0 N 
mówi: No i do 500 zejdziemy. Wpiszecie to, czy nie, czy ja..? 
[Nawigator pyta, czy ma te dane wpisać na kartkę z danymi do 
lądowania].  
 
8:30:54,4 1P Co z nami, Basiu? 
[Piloci najwyraźniej sądzą, że szefowa pokładu przyszła, żeby 
przekazać decyzję prezydenta lub jego otoczenia dotyczącą dalszego 
lotu] (OL-2, s. 455) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:25,5-8:39:26,0 

A Wypuszczone, trzy zielone./ 
A (niezr.)                                                     

8:30:55,2 

1P? …[Podaję(?)] tak 

8:39:26,5-8:39:27,0 

A (niezr.)/ 
N Wentylatory kół./ 
A (niezr.)                                                

8:30:55,9 

A-M (niezr.)            

8:39:27,5 

T Włączone.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” 
zachodzi tu: 
 
Kolejny błąd w procedurze współdziałania załogi – technik 
pokładowy nie powinien był kwitować. Brak kwitowania przez 
dowódcę. Dowódca powinien był powiedzieć: „Włączone”. Jednak 
dowódca milczy (OL-2, s. 478).  
 
Pytanie jednak, czy nie jest to wypowiedź skądś przeklejona, 
zastanawiające jest też bowiem całkowite milczenie 2P, na co 
zwraca uwagę ta „komisja”: 
 
Najbardziej dziwi praktyczny brak kwitowań przez drugiego pilota. 
Robert Grzywna zachowuje się tak, jakby zapomniał o swoich 
obowiązkach. Najwyraźniej zostawił pełną odpowiedzialność za lot 
dowódcy (OL-2, s. 479)]                       

8:30:56,3 

A I do pięćset metrów [zejdziesz(?)]. 
…[wysokościomierz(?)] włączony mam. 

8:39:28,0 
[b. d.] 

8:30:59,2 

2P Do pięciuset metrów zejdź. 
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[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:30:58,3 2P mówi: Do pięciuset 
metrów zejdziemy. (OL-2, s. 455) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:28,5-8:39:29,5 

N I sterowanie przednim podwoziem.                
8:31:00,2 

A [Włączone(?)]. 
8:39:30,0-8:39:30,5 

1P? Włączone [na dziesięć(?)].              
8:31:03,0 

N Dobra. Y, piątka-szóstka, automat ciągu. 
8:39:31,0 

[b. d.] 
8:31:03,4 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:39:31,5-8:39:32,0 

N Dziękuję! Karta zakończona!                
8:31:04,1 

A-M …[świec[-](?)]. 
8:39:32,5 

[b. d.] 
8:31:04,9 

1P Piątka przygotowana, szóstka i automat 
[mam przygotowany(?)]. 

8:39:33,0-8:39:34,0 
 

KK-2 Wosiem, na kursie, glisadie./ 
A I pięć mil.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ta anonimowa wypowiedź 
wypowiadana jest w CVR-2 równocześnie z komunikatem KK-2. W 
CVR-1 ona nie występuje, zaś w CVR-3 o 8:39:33,0 pojawia się 
(anonimowe) I pięć…, a komunikat (tu KK-3) o 8:39:33,1]                                            

8:31:08,0 

T? (niezr.) 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” o 8:31:05,3 N mówi: Nastawnik 
statecznika. 
 
8:31:05,9 A Podchodzi [do lądowania/bez automatu] 
[W pierwotnej wersji stenogramu było tylko „Podchodzi (do 
lądowania)”. W filmie MAK z konferencji prasowej 12 stycznia 2011 
roku zaprezentowano drugą możliwą wersję tej wypowiedzi „(bez 
automatu)”] 
 
8:31:07,1 2P Wychodzi, że aaa… TAWS, wystarczy, żeby Ziętas 
wprowadził. 
[…] 
 
8:31:07,5 1P Niech tak zostanie. 
[Arkadiusz Protasiuk najprawdopodobniej kwituje wywołanie z 
checklisty „nastawnik statecznika”]  
(OL-2, s. 456-457) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:34,5-8:39:35,5 
[b. d.] 

8:31:08,5 

N …że zamknięte tutaj. 
8:39:36,0-8:39:37,0 

N I (niezr.)/ 
1P Szasi, zakryłki wypuszczieny,                             

8:31:09,3 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:37,5 
[b. d.] 

8:31:10,3 

T? To znaczy, że…                
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8:39:38,0-8:39:38,5 

1P polskij sto odin.* 
[Autorzy Zbrodni smoleńskiej całą wypowiedź (przypisywaną 1P z 
8:39) komentują następująco: 
 
Jest to komenda zgłaszana Kierownikowi Lotów, informująca o 
gotowości samolotu do wykonania lądowania. Brak jest podania 
przez dowódcę załogi komendy posadka (lądowanie), która również 
powinna była znaleźć się w tym komunikacie (s. 459)]              

8:31:11,5 

1P Tak. 

8:39:39,0-8:39:40,0 
[b. d.] 

8:31:11,6 

N …karta… zakończona… 

8:39:40,5 

A Połosa swobodna.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W komunikacji radiowej nadawca tej 
wiadomości zaznaczony jest w CVR-2 jako „x”, a więc ani nie jako 
KK-1, ani KK-2 – w CVR-3 jest to KK-4]                                            

                                            8:31:12,2 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:41,0-8:39:41,5 
[b. d.] 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:42,0 
 
[chwilowe obniżenie amplitudy sygnału we wszystkich kanałach*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3 mówi się o godz. 8:39:42,0 
„zaburzeniu sygnału we wszystkich czterech kanałach” i o 
„karbowaniu taśmy”, przy czym pojawia się ono zaraz po 
anonimowej wypowiedzi To nie tutaj, której z kolei w CVR-2 przed 
„chwilowym obniżeniem ambplitudy sygnału” nie znajdziemy. Na 
uwagę jednak zasługuje fakt pojawienia się 
„obniżenia”/„zaburzenia” na obu „kopiach” (tj. tej, z której 
korzystano podczas prac nad CVR-2 i tej odczytywanej przez IES) 
dokładnie w tym samym momencie czasowym, co do dziesiątej 
sekundy. Być może jest to jeden z głównych śladów fizycznej 
ingerencji w „zapis CVR”] 

                                           8:31:20,9 

N I w tym momencie mamy pięć mil – no nie? – 
od centralnej. 

8:39:42,5-8:39:43,0 

N (niezr.) mamy*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: Czy wszystko już mamy?]                       

                                            8:31:21,7 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:43,5 

KK-1 Posadka 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:44,0 
[b. d.] 

                                            8:31:25,7 

A-M …lądowania… 
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8:39:44,5 

KK-1 dopołnitielno 

                                            8:31:03,0 

A-M …kiedy?... 
8:39:45,0-8:39:46,5 

2P? (niezr.)/ 
KK-1 sto dwadcat’ tri metra.                   

                                            8:31:29,5 

2P APM-y świecą dwieście metrów, y, od progu. 

8:39:47,0-8:39:47,5 
[b. d.] 

                                            8:31:30,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:48,0 

A (niezr.)                 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:48,5 
[b. d.] 

                                            8:31:34,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:49,0 

1P [Tak, toczno(?)*]. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1, ale też w CVR-3, po 
komunikacie Posadka dopołnitielno (etc.) 1P mówi ponoć: Spasibo. 
Czy owo Tak, toczno nie zostało przeklejone z godz. 8:35:31,0?]                     

                  [brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:49,5-8:39:52,0 
[b. d.] 

                                            8:31:39,6 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:39:52,5 

KK-2 Podchoditie 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:53,0 
[sygnał dzwonka – do 8:40:00,5 – co oznacza, że sygnał ten odzywa 
się jeszcze zanim KK-2 oznajmił, iż „podchodzą do dalszej” NDB – 
przyp. F.Y.M., zaś „komisja płk. Latkowskiego” pisze (a propos całej 
komendy KK-2): 
 
Informacja, że samolot znajduje się na ścieżce, to błąd kontrolera. 
Maszyna jest nad ścieżką. Kontroler wskazuje również, że samolot 
jest 6 kilometrów przed progiem pasa, tymczasem nie przeleciał on 
jeszcze nad dalszą radiolatarnią prowadzącą NDB, która znajduje się 
6,3 kilometra od progu. Ten drugi błąd, zdaniem pilotów, z którymi 
rozmawialiśmy, nie był jednak poważny. Kontroler mógł podać 
informacje o miejscu, w którym znajduje się pilot, z pewnym 
wyprzedzeniem, tak żeby samolot znalazł się we wskazanym 
punkcie w chwili, gdy dowódca zrozumie (przetłumaczy sobie) 
otrzymaną wiadomość  
(OL-2, s. 481)] 

                                            8:31:51,9 

 
A-M Tutaj pięknie jest z tej strony. 

8:39:53,5-8:39:55,0 

KK-2 k dalniemu na kursje glisadie, udalienije 
szest’. 

                                            8:31:53,3 

A-K Dlaczego…? 
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8:39:55,5 

2P? Dalsza.                   
                                            8:31:54,7 

A-M (niezr.)            
8:39:56,0-8:39:56,5 

[b. d.] 
                                            8:31:55,1 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:39:57,0 

1P Czietyrje.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. KBWLLP w Zał. 3 (s. 26) do „raportu 
Millera” będzie komentować tę wypowiedź jako błędne 
potwierdzanie (ze strony 1P) komunikatu „kontrolera”, tj. jako  
mówienie, że dalsza NDB znajduje się w odległości 4 km: 
 
Następna informacja o odległości oraz prawidłowym położeniu na 
kursie i ścieżce schodzenia (tu przyp. 12: „Подходите к дальнему, 
на курсе глиссаде, удаление шесть” („Podchodzicie do dalszej, na 
kursie ścieżce, odległość sześć”).  )

 

została przekazana przez KSL po 
20 s. Było to niezgodne z faktycznym położeniem samolotu, gdyż 
znajdował się on w tym czasie 120 m nad ścieżką schodzenia i 115 m 
z lewej strony od osi DS (na wysokości 444 m nad poziomem 
lotniska, w odległości 6649 m od progu DS 26), czyli poza granicą 
dopuszczalnego maksymalnego wymiaru liniowego odchylenia 
(±30’) od nakazanej ścieżki schodzenia (2°40’). Dowódca samolotu 
Tu-154M błędnie potwierdził odległość od progu DS 26 „cztery” 
zamiast sześć. Pomyłka nie została zauważona ani przez KSL ani KL. 
 
Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że nie kto inny, a ówczesny 1P miał 
trzy dni wcześniej nie tylko prowadzić komunikację z „wieżą XUBS”, 
lecz również brać udział w lądowaniu na Siewiernym. Nie wiedziałby 
więc i nie pamiętał, że dalsza radiolatarnia usytuowana jest przy 
XUBS w odległości ca. 6 km? Czy też chodziło o… dalszą radiolatarnię 
od zachodniej strony usadowioną tam w odległości ca. 4 km? Jak 
pisze bowiem „komisja płk. Latkowskiego”: 
 
DRL-1 – dalsza radiolatarnia prowadząca po stronie zachodniej pasa 
na Siewiernym, na podejściu 79 stopni, czyli od zachodu (ten punkt 
znajdował się 3,6 kilometra za końcem pasa, patrząc od strony, od 
której zamierzała lądować załoga Tu-154M (OL-2, s. 135)]                     

                                            8:31:56,5 

2P Tak. Jesteśmy pięć mil – nie? – z boku.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wg „komisji płk. Latkowskiego” zaś o 
8:31:55,3 2P mówi: Tak, a jesteśmy pięć mil… nie, z boku. To jest ile? 
Dziesięć kilometrów.  
(OL-2, s. 458)]     

8:39:57,5-8:40:00,0 
[b. d.] 

                                            8:31:56,9 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:40:00,5-8:40:01,0 

N Czterysta metrów.                
                                            8:31:58,2 

A (niezr.)                 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:31:56,4 N mówi: Z boku. (OL-2, 
s. 458) – przyp. F.Y.M.]     
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8:40:01,5-8:40:04,5 
 
[b. d.] 

                                            8:31:58,5 

 
2P …dziesięć kilometrów. 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:31:57,1 2P mówi: 
Podchodzi dziesięć kilometrów.  
[Robert Grzywna informuje gościa w kabinie, że dowódca podchodzi 
do lądowania] 
(OL-2, s. 459) – przyp. F.Y.M.]     

8:40:05,0-8:40:05,5 

2P (niezr.)                   
                                          8:31:59,9* 

 
[niezidentyfikowany odgłos] 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]                       

8:40:06,0-8:40:07,0 
 
[b. d.] 

8:31:59,5 
[radio on]  

KK-1 PLF odin-nol-odin, ja Korsaż. [w tle interferencja i 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:40:07,5-8:40:08,0 

1P (niezr.)              
8:31:59,8 

A-K …[leci(?)]…? 

8:40:08,5 
 
[b. d.] 

8:32:00,9 

A-M (niezr.) 
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” o 8:32:01 A mówi: Na jakiej 
wysokości (niezr.)? 
(OL-2, s. 459) – przyp. F.Y.M.]                

8:40:09,0-8:40:10,0 

2P [Tam jest obniżenie(?)]./ 
Terrain Ahead                  

8:32:01,9 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:40:10,5 
 
[b. d.] 

8:32:02,5 

A (niezr.) 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” o 8:32:02,2 T mówi: …tysiąc 
metrów. (OL-2, s. 459) – przyp. F.Y.M.]                     

8:40:11,0 
 

A (niezr.)                 

8:32:02,9 
[radio on]  

1P Otwiecziajem. 
[radio off] 

8:40:11,5 
[b. d.] 

8:32:03,0 
[niezidentyfikowany odgłos] 
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8:40:12,0-8:40:12,5 

2P [Tam jest obniżenie(?)], Arek.                   
8:32:04,4 

[radio on]  

KK-1 Piat’sot metrow zaniali? [w tle interferencja i 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:40:13,0-8:40:15,0 

1P [Wiem, zaraz będzie. - - Tam jest taki…(?)]              
8:32:04,8 

A [Jeden… [do góry(?)]. 
8:40:15,5 

 
[b. d.] 

8:32:07,2 
[radio on]  

1P Poka niet. 
[radio off] 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:32:05,8 1P mówi (po rus.): 
Na razie nie, tysiąc, schodzimy. (OL-2, s. 459) – przyp. F.Y.M.]     

              8:40:16,0-8:40:16,5/8:40:17,0 

2P [Może coś się(?)] (niezr.)/ 
KK-2 Czietyrje na kursje, glisadie.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. KBWLLP w Zał. 3 (s. 27) do „raportu 
Millera” zwraca uwagę, że:  
 

KSL nie poinformował załogi samolotu o przelocie piątego 
kilometra, co było niezgodne z zasadami prowadzenia 
korespondencji radiowej (pkt 6.4.4.2): „Na prostej do lądowania 
informacja o odległości statku powietrznego od progu pasa jest 
przekazywana: do przelotu DRL – nie rzadziej niż co 2 km;  po 
przelocie DRL – nie rzadziej niż co 1 km”.]                    

8:32:08,0 

A-M (niezr.)            

8:40:17,5-8:40:19,0 
[b. d.] 

8:32:08,7 
[niezidentyfikowany odgłos] 

8:40:19,5-8:40:20,0 

1P Na kursje, glisadie*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Więcej tego typu potwierdzeń w 
wypowiedziach 1P nie będzie. Natomiast wedle „komisji płk. 
Latkowskiego” tuż po tym komunikacie pojawia się jeszcze: 
 
A W normie działa. 
(OL-2, s. 484)]                     

8:32:09,5 
[radio on]  

*Poniał. [interferencja] 

[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest podane oznaczenie, który to z 
„kontrolerów”] 

8:40:20,5-8:40:21,0 
[b. d.] 

8:32:12,1 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
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8:40:21,5-8:40:22,0 

2P Dwa-osiem-zero.                   
8:32:13,0 

A-M (niezr.)            
8:40:22,5 

[b. d.] 
8:32:14,0 

N Poka to znaczy teraz? 

8:40:23,0 

A Trzysta.                                     
8:32:15,2 

1P Na razie. 
8:40:23,5-8:40:24,0 

[b. d.] 
8:32:15,9 

A-M Teraz wiesz? 

8:40:24,5 

A (niezr.)                 
8:32:16,8 

A (niezr.)                 
8:40:25,0 

[b. d.] 
8:32:17,1 

2P …To po co… 

8:40:25,5 

A (niezr.)                 
8:32:17,5 

A …jeszczio… 

8:40:26,0 
[b. d.] 

8:32:18,4 

A (niezr.)                 
8:40:26,5-8:40:27,5 

DSP Dwieście pięćdziesiąt metrów. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: 
Generał Andrzej Błasik odczytuje wysokość z wysokościomierza 
barometrycznego 
(OL-2, s. 484).]        

8:32:19,8 
 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:40:28,0-8:40:28,5 

N Dwieście pięćdziesiąt.                
8:32:19,9 

A-M (niezr.)            
8:40:29,0 

[b. d.] 
                [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:40:29,5-8:40:30,0 

KK-2 Tri, na kursje, glisadie. 
8:32:32,3 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:40:30,5-8:40:32,0 
[b. d.] 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:40:32,5 

1P (niezr.)*              
8:32:35,3 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:40:33,0-8:40:33,5 
[b. d.] 

 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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8:40:34,0-8:40:34,5 

KK-1 Fary wkljuczitie. 
8:32:38,0 

[niezidentyfikowany odgłos]                

8:40:35,0 
[b. d.] 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:40:35,5-8:40:36,0 

Terrain Ahead/ 

N Dwieście.                

8:32:43,3 

1P [Przyjdzie/przyjdę(?)]. 

8:40:36,5 
[b. d.] 

8:32:44,6 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:40:37,0 

1P Wkljuczjany (sic!)*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 w rus. rubryce jest wersja 
Wkljuczjony, zaś w CVR-3 tylko Wkljucz[-], jakby słowo było urwane. 
„Komisja płk. Latkowskiego” komentuje ten komunikat 1P 
następująco: 
 
Dowódca informuje kontrolera, że reflektory w samolocie są 
włączone. (Jest bardzo prawdopodobne, że jednak je włączył dopiero 
teraz, ponieważ na nagraniu z czarnej skrzynki rejestrującej 
rozmowy w kokpicie słychać trzask przełącznika [a według raportu 
MAK w tym momencie czarna skrzynka rejestrująca parametry 
techniczne zanotowała skok zapisu. Warto przypomnieć, że podczas 
czytania checklisty o 8:39:20,6 dowódca potwierdził fakt włączenia 
reflektorów. Może to świadczyć, że obciążony zadaniami przestał 
panować nad tym, co się dzieje w kokpicie.) (OL-2, s. 486)]                     

                  [brak danych czasowych] 
 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:40:37,5-8:40:39,5 
 
[b. d.] 

8:32:57,4 

1P [System(?)] lądowania: w przypadku 
nieudanego podejścia, odchodzimy w 
automacie. 

8:40:40,0-8:40:40,5 

N Sto pięćdziesiąt.                
8:33:00,1 

[odgłosy najprawdopodobniej przełączania przełączników]       

8:40:41,0 
 
[b. d.] 

8:33:00,8 

T W automacie. 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:32:58,8 2P (a nie T) mówi: W 
automacie. (OL-2, s. 462) – przyp. F.Y.M.]     

8:40:41,5-8:40:42,0/8:40:42,5 

KK-2 Dwa na kurje glisadie*./ 
Terrain Ahead 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak twierdzi „komisja płk. 

8:33:01,5 

A-M …teraz? 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:33:01,4 2P mówi: 
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Latkowskiego”: 
 
To jeden z ostatnich momentów, kiedy Ryżenko widzi samolot na 
ekranie radaru (OL-2, s. 486).  
 
Pozostaje jednak zagadką, w jaki sposób „komisja” ustaliła, co widzi 
wtedy Ryżenko, nie dysponując żadnymi zrzutami ekranu radaru ani 
wideo zapisem pracy „wieży” XUBS. Jak zaznaczali po lekturze 
„raportu Millera” G. Sobczak i T. Hypki (Skrzydlata Polska, 8/2011, s. 
27): 
 
Polscy eksperci podkreślali, że niemożliwe było ustalenie 
prawidłowości pracy radarowego systemu podejścia do lądowania. 
Kaseta systemu zapisu obrazu radaru z lotu 10 kwietnia zaginęła, a 
strona rosyjska twierdziła, że wskutek awarii, nic się na niej nie 
zapisało. Stwierdzenie o usterce systemu zapisu obrazu znajdujemy 
w raporcie MAK. Zaginięcie kasety uniemożliwia sprawdzenie w 
jakim stopniu system rejestracji był niesprawny. Polskich ekspertów 
pozbawiono również możliwości obserwacji wskazań radarowego 
systemu lądowania oblotu sprawdzającego poprawność jego pracy. 
Nieprawidłowa praca tego systemu mogła być przyczyną 
niepodawania polskiemu samolotowi poprawek położenia 
względem ścieżki schodzenia. W zaistniałej sytuacji jedynym źródłem 
pozwalającym polskiej komisji ocenić, czy system mógł pracować 
niepoprawnie są rozmowy na stanowisku kontrolera lotów podczas 
podejścia Tu-154M (…). 
 
Problemy z obserwacją samolotu na ekranach radaru wystąpiły 
również podczas podejścia do lądowania polskiego Jaka-40. (…) Brak 
możliwości obserwacji samolotu na ekranach radaru mógł być 
również powodem niepodania informacji o zejściu samolotu poniżej 
ścieżki schodzenia (…).]        

(niezr.)[Arek prędkość?] 
[Drugi pilot pyta, na jaką prędkość ma ustawić automat ciągu (w 
pierwotnej wersji stenogramu było „Dasz Arek (niezr.)”] (OL-2, s. 
462) – przyp. F.Y.M.]     

8:40:43,0 
[b. d.] 

8:33:02,5 

A-M [Już przyjdę(?)]. 
8:40:43,5 

Terrain* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Fraza „Terrain Ahead” przedzielona jest 
półsekundową przerwą]        

8:33:03,2 

2P Zaczynam powoli teraz ten środek? 

8:40:44,0 
 
[b. d.] 

8:33:05,2 

A-M [Ja ci powiem, kiedy. Poczekaj(?)]. 

8:40:44,5 

Ahead/ 
8:33:07,4 

[niezidentyfikowane odgłosy] 
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DSP Sto metrów.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wedle „komisji płk. Latkowskiego”:  
 
Generał Andrzej Błasik odczytuje wysokość z wysokościomierza 
barometrycznego. W ścieżce czasowej podanej przez MAK [chodzi o 
CVR-1 – przyp. F.Y.M.] był błąd, czas trwania tej wypowiedzi był o 
wiele za krótki, wynosił tylko jedną dziesiątą sekundy (OL-2, s. 486) 
 
Z biegiem czasu, jak wiemy, nie tylko długość tej wypowiedzi się 
zmieniła, ale i nadawca – w CVR-3 Sto metrów ma mówić już 2P, 
wcześniej jednak, bo w sierpniu 2011, G. Sobczak i T. Hypki w swych 
analizach „raportu końcowego” sporządzonego przez KBWLLP 
wytykali „komisji Millera” niekonsekwencję w diagnozowaniu 
(„katastrofalnej”, ma się rozumieć) roli gen. Błasika: 
 
Polski raport nie zuważa związku między sytuacją w Siłach 
Powietrznych, do której doprowadził gen. A. Błasik – bałaganu, 
niekompetencji, nieprzestrzegania procedur itd., opisanych w innej 
części dokumentu, a zachowaniem dowódcy na pokładzie samolotu. 
Raport nie odnosi się do sprawy alkoholu wykrytego we krwi gen. 
Błasika, który musiał mieć wpływ na jego zachowanie. Nie 
wspomina też w tym miejscu analizy o tym, że dowódca SP 
przebywając w kabinie załogi miał włączony telefon komórkowy, co 
było co najmniej nieodpowiedzialnością, bo mogło mieć wpływ na 
działanie urządzeń pokładowych (znane są przypadki katastrof, 
także Tu-154, spowodowanych wpływem telefonów komórkowych 
włączonych przez pasażerów – stąd zakaz obowiązujący w tym 
zakresie). Dziwnie interpretowany jest też aktywny udział gen. 
Błasika w rozmowach w kabinie załogi, co jest całkowicie zakazane i 
niebezpieczne. 
 
Według nieoficjalnych informacji wiadomo, że profil psychologiczny 
gen. Andrzeja Błasika był zmieniany w czasie prac komisji. Miał się 
zmieniać nawet jego autor. Wersja uwzględniona w raporcie jest 
niespójna i mało wiarygodna dla osób mających nawet niewielkie 
doświadczenie życiowe. 
(Skrzydlata Polska, 8/2011, s. 26)]        

8:40:45,0 
[b. d.] 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:40:45,5 

Pull Up/ 

N? Sto*. 
 

8:33:13,5 
 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” obszernie 
komentuje tę lakoniczną wypowiedź N: 
 
Nawigator odczytuje wysokość z radiowysokościomierza. Samolot 
cały czas zniża się i jest już na wysokości mniejszej niż 100 metrów 
nad progiem pasa, czyli poniżej wysokości decyzji, która dla 
lądowania na lotnisku z dwiema radiolatarniami NDB i radarem RSL, 
wynosi właśnie 100 metrów. 
 
Na wysokości 100 metrów nawigator powinien zapytać dowódcę: 
„Decyzja?”, czyli uzyskać od niego informacje, czy podejmie się 
lądowania, czy odejdzie na drugi krąg. Ponieważ dowódca w tym 
momencie nie widział pasa startowego, powinien podjąć decyzję o 
natychmiastowym odejściu na drugi krąg. Z niewyjaśnionych 
powodów nawigator nie zadał dowódcy pytania, które powinno 
paść na tej wysokości, a dowódca milczał. W tym momencie, 
zgodnie z zasadami współprac w kabinie, drugi pilot powinien 
przejąć ster i odejść na drugi krąg. Robert Grzywna jednak też 
milczał. Generał Błasik także doskonale znał procedury i również 
musiał zdawać sobie sprawę, co się w kokpicie w tym momencie 
dzieje. Godził się na to i swoją obecnością oraz milczeniem niejako 
zezwalał załodze na łamanie przepisów. (OL-2, s. 487) 
 
W „raporcie Millera” tak jest oceniana ta sytuacja (s. 228):  
Analizując moment, w którym dowódca statku powietrznego o godz. 
6:40:52 [UTC – przyp. F.Y.M.] powiedział: „Odchodzimy na drugie”, 
trzeba przywołać sekwencję komend i zmian wysokości. O godz. 
6:40:45 nawigator zgłosił „sto”. Sześć sekund później ponownie 
powiedział „sto”. Informacja o braku zmiany wysokości w tak długim 
czasie musiała stanowić problem dla pilota lecącego, co 
spowodowało podjęcie decyzji o zwiększeniu prędkości zniżania. 
Decyzja dowódcy samolotu „odchodzimy na drugie” została podjęta 
po słowach Dowódcy Sił Powietrznych „nic nie widać” równocześnie 
z powtórnym wypowiedzeniem przez nawigatora słowa „sto”. Miało 
to miejsce 1696 m od progu pasa, na wysokości 91 m nad terenem, 
a 39 metrów nad poziomem lotniska. Po tej komendzie nie została 
zainicjowana procedura odejścia. Pierwszą reakcję pilota lecącego 
zarejestrował rejestrator parametrów w momencie rozpoczęcia 
sygnalizacji przez RW osiągnięcia wysokości alarmowej. Było to o 
godz. 6:40:54 w odległości 1538 m od progu pasa, na wysokości 66 
m nad terenem, a 23 m nad poziomem lotniska.  
 
Zdaniem kpt. J. Więckowskiego (a propos odejścia wykonywanego 
tupolewem z pułapu poniżej 100 m): 
 
Z pięćdziesięciu metrów i niżej można to wykonać w pełni 
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bezpiecznie. Ten samolot wychodził nawet z dwudziestu metrów. 
Pan Klich mówił wprawdzie, że podczas próby odejścia z dwudziestu 
metrów na symulatorze samolot przepadł, ale to niczego nie 
dowodzi. Nie znamy przecież nawet podstawowych parametrów: 
ciężaru samolotu i prędkości. Moim zdaniem nie powinien spaść.  
 
Próby na symulatorze nie budzą mojego zaufania. Trzeba po prostu 
posadzić na sprawnym samolocie dobrą załogę, choćby na tym 
naszym drugim Tu-154M i wykonać podobne podejścia, 
niekoniecznie na lotnisku w Smoleńsku. Wystarczy w Warszawie. 
Moim zdaniem ten samolot będzie odchodził z każdej wysokości. Tu-
154M wystarczy nadmiar prędkości kilku kilometrów w stosunku do 
normalnej prędkości schodzenia, aby po przestawieniu na lot 
horyzontalny mieć gwarancję, że nie przepadnie. Jeśli ma w tym 
momencie moc startową silników, to spokojnie odchodzi do góry. 
Ten samolot odchodził prawie z każdej pozycji na „Go Around”. 
Można to było zawsze pewnie wysterować i ręcznie, i na automacie. 
(List z Polski, s. 99)]                       

8:40:46,0 
[b. d.] 

                                            8:33:14,8 

A-M Na szybkiego. 
8:40:46,5 

Pull Up 

                                            8:33:16,1 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:40:47,0 
[b. d.] 

8:33:17,0 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:40:47,5 

Pull Up 
 

8:33:17,0 

1P (niezr.) 

8:40:48,0 
[b. d.] 

8:33:18,0 

A (niezr.)                 
8:40:48,5 

Pull Up 
 

8:33:19,0 

A-M Nie. 

8:40:49,0 
[b. d.] 

8:33:20,3 

A-M Dlaczego? 

8:40:49,5-8:40:50,0 

Terrain Ahead 
8:33:20,8 

A-M To znaczy, że…                 
8:40:50,5-8:40:51,5 

DSP [Nic nie widać(??)]*./ 
Terrain Ahead 

8:33:22,2 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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N? Sto. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W „raporcie Millera” (s. 215) fraza ta 
jest podana bez znaków zapytania:  
 
O godz. 6:40:50,5 Dowódca Sił Powietrznych powiedział: „Nic nie 
widać”. Miało to miejsce 63 m nad poziomem lotniska, na wysokości 
109 m wg RW i w odległości 1815 m od progu DS 26.] 
_ _ 
 
[Tu, tj. obok powyższych komunikatów, w CVR-2 zamieszczona jest 
jeszcze uwaga autorów „stenogramów” (w oryginale czerwoną 
czcionką) – przyp. F.Y.M: 
  
W połowie wypowiedzi: „N?-  Sto” rozpoczyna się wypowiedź: [1P] „- 
Odchodzimy na drugie…” (patrz załączone ilustracje [do „raportu 
Millera” – przyp. F.Y.M.]). Fakt ten wyklucza możliwość, aby 
wypowiedź: „Odchodzimy na drugie…” była odpowiedzią na 
praktycznie równoczesną wypowiedź: „Sto.” Biorąc pod uwagę 
konieczny (fizjologiczny) czas reakcji należy uznać, że wypowiedź: 
„Odchodzimy na drugie…” jest reakcją na dwie pierwsze informacje 
(występujące bezpośrednio po sobie) dotyczące wysokości stu 
metrów – patrz rozdział II/A 6.1. 
Z tego by wynikało, że wypowiedź 1P też winna się pojawić w 
powyższej rubryce, tymczasem w CVR-2 jest ona w następnej. 
Osobną kwestią jest to, jak podczas analizy „zapisów” wyodrębiono 
„połowę wypowiedzi” ze słowa „sto”. 
 
W „odczytach” dokonanych przez „komisję płk. Latkowskiego” tuż 
po wypowiedzi N pada też: 
 
2P Wszystko jest w normie 
(OL-2, s. 489).]                

8:40:52,0-8:40:54,0 

1P Odchodzimy na drugie [zajście(?)]*/ 
N Dziewięćdziesiąt, osiemdziesiąt, 
siedemdziesiąt**./                
Pull Up/ 
2P Odchodzimy./ 
Pull Up                   
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: 
[-]chodzimy na drugie… 

8:33:22,7 

A-M [No to pięknie(?)].                 
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„Komisja płk. Latkowskiego” w swoich „odczytach” z kolei 
zakwestionowała, by w wypowiedź 1P Odchodzimy na drugie padła 
w formie polecenia skierowanego do całej załogi, a nawet w ogóle 
się pojawiła: 
 
Prawdopodobnie Arkadiusz Protasiuk miał odwróconą głowę do tyłu 
[podczas podejścia w gęstej mgle i wysokości poniżej 100 m – przyp. 
F.Y.M.]. Dlatego jego słów nie wyłapał mikrofon umieszczony przed 
nim. Ta kwestia raczej nie była komendą, lecz pytaniem 
skierowanym do generała Andrzeja Błasika. Zapewne słowa 
dowódcy samolotu zostały wyłapane przez mikrofon przy 
stanowisku technika pokładowego. Dlatego były zagłuszone przez 
szumy i udało się je odsłuchać dopiero po cyfrowej obróbce w 
laboratoriach policji. Zwracamy uwagę, że tej wypowiedzi nie ma w 
stenogramie MAK i że pojawia się ona w tym samym momencie, co 
„W normie” według stenogramu MAK. My słyszymy w tym miejscu: 
„Wszystko jest w normie.” Nie można wykluczyć, że jest to ta sama 
wypowiedź odsłuchana na różne sposoby (OL-2, s. 489). 
 
I jeszcze 2 cytaty. Pierwszy ze wstępu do OL-2 (s. 11-12), w którym 
„komisja” zakłada, że Odchodzimy na drugie mogło być 
„dosłyszane”, bo „ktoś z komisji [KBWLLP – przyp. F.Y.M.] chciał 
bardzo usłyszeć te słowa”: 
 
W przeciwieństwie do komisji Millera, nie jesteśmy pewni, czy 
Arkadiusz Protasiuk rzeczywiście wypowiedział słowa: „Odchodzimy 
na drugie (zajście?)”. Padają one, gdy – według obu wersji 
stenogram MAK (zarówno tej opublikowanej 1 czerwca 2010 roku, 
jak i tej z 12 stycznia 2011 roku, użytej w filmie pokazującym 
przebieg katastrofy) – Robert Grzywna mówi: „W normie”. Kiedy 
przez dziesiątki godzin analizowaliśmy nagrania z kabiny pilotów, 
również wyraźnie słyszeliśmy słowa: „Wszystko jest w normie.” (…) 
Nie możemy wykluczyć, że ktoś z komisji bardzo chciał usłyszeć 
słowa: „Odchodzimy na drugie (zajście?)” i tylko dlatego znalazły 
się w dokumencie, pod którym nie podpisał się żaden ekspert… 
 
I drugi cytat, nieco bardziej stanowczy w wymowie:  
 
Mamy jedną podstawową wątpliwość. Czy rzeczywiście około 
8:40:49,6 pada komenda wypowiadana przez Arkadiusza 
Protasiuka: „Odchodzimy na drugie (zajście?)”. Niemal w tym 
samym czasie (8:40:49,2-8:40:49,6) Robert Grzywna, według 
oryginalnego stenogramu MAK, mówi: „W normie”, a według nas 
„Wszystko jest w normie”. W „Raporcie końcowym” takiej 
wypowiedzi nie ma. Niewykluczone, że komisja właśnie te słowa 
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cytuje jako: „Dowódca: Odchodzimy na drugie (zajście?)”. Słowa 
drugiego pilota można zrozumieć bez problemu. Za to wypowiedź 
dowódcy jest absolutnie niesłyszalna. Mimo wielu prób jej 
wyłapania, nie udało się nam tego dokonać. Jednak w stenogramie i 
w pozostałych miejscach niniejszej książki przyjęliśmy, że ta 
komenda padła, a eksperci rzeczywiście ją wyizolowali z szumów. 
Upublicznienie zrekonstruowanych nagrań przecięłoby wszelkie 
spekulacje. Mamy nadzieję, że w końcu do tego dojdzie (OL-2, s. 
384). 
 
Zastanawiać może upór, z jakim „komisja płk. Latkowskiego” obstaje 
przy swoim, tj. że nie słychać komendy 1P (przynajmniej na tych 
nagraniach, z którymi „komisja” miała do czynienia). Czyżby więc był 
to kolejny dowód na istnienie wielu i to różnych od siebie „kopii 
zapisów CVR”? Jak poza tym wiemy, do upublicznienia 
„zrekonstruowanych nagrań” nigdy jeszcze nie doszło – ale też 
trudno powiedzieć, by którekolwiek ze „stenogramów” 
prezentowały w pełni zrekonstruowane wypowiedzi z kokpitu i jego 
okolic – nawet bowiem CVR-3 zawierają wiele wypowiedzi 
fragmentarycznych lub „niezr.”]     
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Te trzy czterosylabowe słowa N ma 
wypowiadać w przedziale czasowym 8:40:52,5-8:40:53,5, a więc w 
ciągu 1 sekundy]                    

8:40:54,5-8:40:56,0 

Pull Up/  
N sześćdziesiąt, pięćdziesiąt,/ 
KK-2 Gorizont, sto odin./ 
Pull Up/ 
A (niezr.)/ 
N czterdzieści,                                               

8:33:23,8 

A-K (niezr.)? 

8:40:56,5-8:40:57,0 

Pull Up 
8:33:24,4 

A-M (niezr.) 
8:40:57,5-8:40:58,5 

Pull Up/ 
KK-1 Kontrol wysoty i gorizont./ 
N trzydzieści, dwadzieścia…!/ 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz)] / 
Pull Up/ 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz) + sygnał dzwonka]                

8:33:25,6 

1P Paliwo? 
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8:40:59,0 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz) + sygnał dzwonka]                

8:33:26,1 

A-K [Słucham(?)]? 

8:40:59,5 

Pull Up/ 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz) + sygnał dzwonka]                

8:33:27,1 

T Aktualnie mamy dwanaście ton… 

8:41:00,0 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz) + sygnał dzwonka]                

8:33:28,2 

A (niezr.)                 
8:41:00,5 

Pull Up/ 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz) + sygnał dzwonka]                

8:33:29,3 

1P To raczej… 

8:41:01,0 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz)]                

8:33:29,3 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:41:01,5 

Pull Up/ 
[przerywany sygnał akust. (400 Hz)]                

8:33:30,1 

A-M (niezr.)            

8:41:02,0 
[odgłos przypominający stuknięcie, zmiana akustyki*] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ani słowa o uderzeniu w drzewo lub 
masyw leśny]             

8:33:31,1 

A-K (niezr.)?            

8:41:02,5 

 
Pull Up 

8:33:31,9 

N …metrów zostało? 
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” o  
 
8:33:29,7 N mówi: Dwieście metrów nam zostało. 
[Nawigator informuje, że tupolew znajduje się na wysokości 700 
metrów i do poziomu 500 metrów brakuje mu jeszcze 200 metrów]  
 
(OL-2, s. 463) – przyp. F.Y.M.]     

8:41:03,0-8:41:03,5 

A Kurwa mać!/ 
[zniekształcony znacznik czasowy] / 
Pull Up                                     

8:33:23,3 
 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:41:04,0 

[przerywany sygnał akust. (400 Hz)] / 

[zniekształcony znacznik czasowy]                 

8:33:33,4 

A-M I co? 

8:41:04,5 

Pull 
8:33:33,9 

A-M (niezr.)            
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8:41:05,0-8:41:06,0 

KK-1 Uchod na wtoroj krug!/ 
A Aaaa-aaaaa…                                     

8:33:35,0 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:41:06,5 

A Aaaaa…/ 
[zniekształcony znacznik czasowy]                                      

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:41:07,0 

A Kurwa!/ 
[zniekształcony znacznik czasowy]                                      

8:33:38,0 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:41:07,5* 
[b. d.]** 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Kopia” będąca w posiadaniu KBWLLP 
to najdłuższa z wersji „zapisu rozmów w kokpicie PLF 101”. CVR-1 
kończy się bowiem o 8:41:05,4, zaś CVR-3 o 8:41:07,4] – warto 
jednak przy tej okazji wspomnieć, że podczas wieczornej narady (10 
Kwietnia) przed kamerami w namiocie na XUBS min. S. Szojgu 
oznajmił, że samolot Tu-154M zniknął z radarów (lotniska 
smoleńskiego Siewiernyj) o godz. 10.50 rus. czasu, czyli o 8.50 
polskiego (por. Biała księga, s. 159, por. też moje opracowanie 
Błękitna rapsodia „komisji Millera”, s. 47).  
 
Natomiast – wedle ustaleń red. M. Pyzy – ruscy milicjanci pełniący 
służbę na XUBS (tamtego dnia) zeznać mieli, że koło 10.40 (rus. 
czasu) słyszeli dźwięk silników samolotu w bezpośredniej bliskości do 
pasa startowego, następnie było słychać dźwięk silników samolotu 
oddalającego się od pasa startowego. 
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-

warszawskie 

Z kolei amb. J. Bahr (10 Kwietnia po godz. 9.07 pol. czasu) w 

rozmowie z pracownikiem CO MSZ na pytanie: Czy to wiadomo 

było… czy widać było katastrofę? miał odrzec:  

Myśmy słyszeli tylko jak przelatywał nad lotniskiem nisko, potem 

wszystkie samochody zaczęły jechać w tamtym kierunku.. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-

msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html]  

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. O ile w ostatniej rubryce CVR-2 nie 
pojawiają się żadne odgłosy, o tyle w CVR-3 odnotowano pod 
koniec: ślad zatrzymania głowicy nagrywającej oraz słaby sygnał 

                [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
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zinterpretowany jako mowa. 
 
Sprawę, nazajutrz po publikacji CVR-3, tj. 17 stycznia 2012, starał się 
wyjaśnić niezawodny RMF FM, odszukując, ma się rozumieć, 
odpowiedniego eksperta: 

Po analizie opublikowanych wczoraj nowych stenogramów z 
rozmów w kokpicie prezydenckiego tupolewa, uwagę zwraca 
tajemniczy zapis. Ostatnie wersy stenogramu mówią o "śladzie 
zatrzymania głowicy nagrywającej". Potem pojawia się jednak 
jeszcze jedno zdanie - "słaby sygnał, zinterpretowany jako mowa". 
Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory o rozwikłanie tej zagadki poprosił 
eksperta. Słów zarejestrowanych po ustaniu nagrania w kokpicie 
tupolewa nie umiał wyjaśnić płk. Edmund Klich (…).  

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory o tajemniczy zapis zapytał 
producenta polskich czarnych skrzynek ATM, Tomasza Tuchołkę. 
Specjalista wyjaśnia, że dodatkowe głosy są w istocie nie do końca 
skasowanym poprzednim nagraniem, które przesunęło się o ułamek 
sekundy przez bezwładność mechanizmu. Kluczowa w tym 
przypadku jest odległość około półtora centymetra, dzieląca głowicę 
kasującą od nagrywającej. „Odstęp między nimi powoduje, że 
taśma, która przejdzie przez głowicę kasującą, a nie wejdzie jeszcze 
na głowicę zapisującą, jest nie do końca skasowana. Ten fragment 
jest to z pewnością zapis dźwięków, które pochodzą sprzed pół 
godziny, czyli to stary zapis, już częściowo skasowany” - wyjaśnia 
ekspert w rozmowie z reporterem RMF FM.  

Biegli z krakowskiego Instytutu Sehna ujęli go w stenogramie 
zapewne dlatego, że pojawia się dokładnie w tej samej dziesiątej 
części sekundy, w której ustaje całe nagranie. 

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyjasniamy-zagadke-
tajemniczego-zapisu-z-czarnej-skrzynki-
tu,nId,429696,fLv,article,addCForm,1,th,40664931 ] 

              

8:33:40,9 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:33:42,1 
[radio on]  

KK-1 PLF odin-nol-odin, wysota piat’sot? [w tle 

interferencja i sprzężenie wynikające z użycia zestawu 
głośnomówiącego]  
[radio off] 

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyjasniamy-zagadke-tajemniczego-zapisu-z-czarnej-skrzynki-tu,nId,429696,fLv,article,addCForm,1,th,40664931
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyjasniamy-zagadke-tajemniczego-zapisu-z-czarnej-skrzynki-tu,nId,429696,fLv,article,addCForm,1,th,40664931
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyjasniamy-zagadke-tajemniczego-zapisu-z-czarnej-skrzynki-tu,nId,429696,fLv,article,addCForm,1,th,40664931
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                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:33:43,2 

A-M [Wyłączę(?)].        
[brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:33:45,0 

[niezidentyfikowany odgłos]                
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:33:46,7 

A [Uzgodnij(?)]. 
8:33:47,4 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
8:33:47,5 

[radio on]  

1P Podchodim piat’sot metrow. 
[radio off] 

8:33:49,4 
[radio on]  

*Poniał. [interferencja] 

[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Znowu nie jest w CVR-3 podane 
oznaczenie, który to z „kontrolerów”] 

8:33:58,0* 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jakby przez blisko 10 s nic się w kabinie 
pilotów nie działo – lub też znowu pojawia się błąd w tekście] 

 [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:33:52,5* 

A-M [No, co da(?)] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:33:59,4 
[niezidentyfikowany odgłos]                
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8:33:59,4 

2P No, gazy [poproszę(?)]. 
 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” o 8:33:57,3 2P mówi: …gazu 
trochę.  
 
[Drugi pilot sugeruje (po raz drugi) zwiększenie mocy silników, aby 
utrzymać prędkość w rozpoczynającym się właśnie locie poziomym. 
Niewykluczone, że Robert Grzywna powiedział: „Niech nam gazu da 
trochę”, mając na myśli technika, który obsługiwał w tym momencie 
manetki gazów.  
 
Według pierwotnej wersji stenogramu drugi pilot powiedział: „Niech 
(niezr.) podpowie” – ale to kwestia bez sensu] 
 
8:33:59,6 2P Ile mamy (niezr.)? 
[Drugi pilot pyta, na jaką moc są w tej chwili ustawione silniki] 
 
(OL-2, s. 464) – przyp. F.Y.M.]     

8:33:59,6 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:34:01,1 

A (niezr.)                 
8:34:01,5 

2P …Gotowy?... 
8:34:01,9 

1P …Tak. 
8:34:02,1 

A (niezr.)                 
8:34:02,9 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:34:03,3 

A [Sekundę(?)]. 
8:34:04,5 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:34:04,6 

A Poczeka[-]/Potrzyma[-] dłuże[-](?). 
8:34:05,5 

A-M (niezr.)            
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8:34:06,8 

A-M [Staszek(?)].            
8:34:07,4 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:34:07,5 

A-M (niezr.)            
8:34:09,2 

1P Siedem-zero. 
8:34:10,5 

T Siedem-zero.                
8:34:11,6 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:34:19,1 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
8:34:19,3 

1P …gazy. 
 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:34:17,5 1P mówi: Odblokuj 
gazy.  
[Komenda do technika. Manetki na jego pulpicie mają opcje 
blokowania i po każdej zmianie obrotów technik pokładowy włącza 
tę blokadę. Żeby automat ciągu mógł pracować, manetki muszą być 
odblokowane, ponieważ inaczej automat nie pokona oporu blokady i 
nie będzie działać] 
(OL-2, s. 464) – przyp. F.Y.M.]     

8:34:20,1 

A (niezr.)                 
8:34:20,4 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:34:20,7 

T ...Siedem-zero ustawione i gazy odblokowane.                
8:34:23,2 

1P W automacie. 
 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:34:21,5 1P mówi: Automat. 
(OL-2, s. 465) – przyp. F.Y.M.]     
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8:34:23,9 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:34:24,4 

T I automat włączony.                
8:34:24,5 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” o 8:34:23,9 1P mówi: 
Czterysta. (OL-2, s. 465) – przyp. F.Y.M.]     

8:34:29,4 

2P I czterysta redukuję. 
8:34:30,9 

A-M Jak idzie…?                 
8:34:31,8 

[odgłos przełączania przełącznika] 

8:34:33,2 

A-M (niezr.) 
8:34:33,8 

[niezidentyfikowany odgłos] 
8:34:34,0 

A-M (niezr.) 
8:34:34,6 

2P Jest czterysta. 
8:34:36,0 

1P [Trzy-osiem-zero(?)]. 
8:34:37,0 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:34:37,0 

2P Trzy-osiem-zero. 
8:34:38,2 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:34:38,3 

A (niezr.) 
8:34:39,2 

A-M (niezr.) 
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8:34:40,6 

1P Podwozie. 
8:34:41,5 

[niezidentyfikowany odgłos]                
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:34:44,4 

[odgłos zmiany położenia dźwigni podwozia]                
8:34:44,6 

[odgłos wysuwania podwozia]                
8:34:45,3 

A Czerwone. 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” o 8:34:45 T mówi: …czerwone.  
[Technik pokładowy informuje, że zaświeciły się kontrolki podwozia. 
Lampki zapalają się w momencie, gdy podwozie jest wypuszczane] 
(OL-2, s. 445) – przyp. F.Y.M.]     

8:34:46,8 
[sygnał o częstotliwości około 460 Hz* trwający około 0,5 s – do 
8:34:47,3] 
 
[„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi, że sygnał ten ma 
częstotliwość f = 500 Hz (OL-2, s. 466). „Komisja” ta dodaje: Brak 
potwierdzenia przez drugiego pilota wypuszczenia podwozia. Drugi 
pilot powinien powiedzieć, zgodnie z procedurą: „Podwozie 
wypuszczone, trzy zielone palą.”  – przyp. F.Y.M.]     

8:34:47,9 

A (niezr.)                 
8:34:48,9 

A Trzy-sześć… 

8:34:52,4 
[radio on]  

KK-1 PLF odin-nol-odin, piat’sot zaniali? [w tle 

interferencja i sprzężenie wynikające z użycia zestawu 
głośnomówiącego]  
[radio off] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:34:55,0 
[odgłosy najprawdopodobniej towarzyszące wysuwaniu podwozia]                
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8:34:55,9 
[radio on]  

1P Zaniali piat’sot metrow. 
[radio off] 

8:34:57,1 
[odgłosy najprawdopodobniej towarzyszące wysuwaniu podwozia] 

8:34:58,1 
[radio on]  

KK-1 A, piat’sot metrow. A na wojennom 
aerodromie posadku osuszcziestwiali? [w tle 

interferencja i sprzężenie wynikające z użycia zestawu 
głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:34:58,3 

1P Klapy piętnaście. 
8:34:59,4 

T Z podwoziem. 
8:34:59,9 

[odgłos najprawdopodobniej odblokowania zmiany położenia 
dźwigni klap]                

8:35:00,1 

A (niezr.)                 
 
[W opracowaniu „komisji płk. Latkowskiego” o 8:34:57,7 A mówi: 
Zapaliła.  
(OL-2, s. 467) – przyp. F.Y.M.]     

8:35:01,0 
[sygnał towarzyszący zmianie położenia klap]  

8:35:01,6 
[odgłos najprawdopodobniej zablokowania zmiany położenia 
dźwigni klap]  

8:35:02,3 

A-M (niezr.)            
8:35:03,2 

A-M (niezr.)            
8:35:03,0 

[radio on]  

1P Da, konieczno. 
[radio off] 
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8:35:06,2 
[radio on]  

KK-1 Prożektora po-dniewnomu, sliewa, sprawa, 
w naczało połosy. [w tle interferencja sprzężenie wynikające 

z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:35:06,4 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:35:07,7 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:13,0 
[radio on]  

1P Poniał. 
[radio off] 

8:35:13,2 

S Dowódco, pokład gotowy do lądowania. 
8:35:15,8 

[odgłosy przełączania przełączników] 

8:35:15,8 

1P Dziękuję. 
8:35:16,2 

[radio on]  

KK-1 Odin-nol-odin wypołniajtie trietij, 
radialnaja diewiat’nadcat’. [w tle interferencja 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:19,6 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:35:21,5 
[radio on]  

1P Wypołniajem trietij, polskij sto odin. 
[radio off] 

8:35:22,3 

A-M [Trzeci robią(?)]. 
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8:35:23,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:35:23,2 

2P Trzy-trzy-zero. 
8:35:24,2 

[radio on]  

KK-1 A polskij sto odin, i ot sta metrow byt’ 
gotowym k uchodu na wtoroj krug. [w tle 

interferencja sprzężenie wynikające z użycia zestawu 
głośnomówiącego]  
[radio off] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:31,4 
[radio on]  

1P Tak, toczno. 
[radio off] 

8:35:34,2 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A Papa Lima 
Foxtrot one-two-zero-one, na Korsaże tuman, widimost’ czietyriesta 
metrow., zarejestrowana o godz. 8:24:24,8] 

8:35:35,2 
[niezidentyfikowany odgłos]                

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:38,2 
[niezidentyfikowany odgłos]                

[brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:35:42,8 

A I kran podwozia do neutrum, poproszę. 
8:35:43,2 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:35:44,7 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Chłopaki, Rafał z 
tej strony. Przejdźcie na jeden-dwa-trzy-cztery-pięć., zarejestrowana 
o godz. 8:24:18,9] 

8:35:44,7 

A-M ...[świeci[-](?)]?* 
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[*por. wypowiedź A-M z 8:31:04,1] 

8:35:45,8 
[odgłos przełączania przełącznika] 

8:35:46,1 

A-M (niezr.) 
8:35:46,9 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:35:48,6 

1P? Się chyba nie świeci*. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czy chodzi o światła lotniska?]        

8:35:50,2 

A-M (niezr.) 
8:35:50,9 

A-M ...[Nie ma zasięgu podobno… w tej 
sytuacji(?)] 

8:35:52,2 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:35:54,6 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, Witebsk, Minsk, 
prawilno?, zarejestrowana o godz. 8:24:11,0] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:36:00,0 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Witebsk, Mińsk., 
zarejestrowana o godz. 8:24:11,0] 

8:36:01,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:36:01,4 

2P Areczku, siedem mil od osi. 
8:36:02,3 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A zapasnoj 
aerodrom u was kakoj?, zarejestrowana o godz. 8:24:03,1] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:36:03,9 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:36:07,6 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Y, ostałos’, y, 
odinnadcat’ ton., zarejestrowana o godz. 8:23:57,8] 
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8:36:11,3 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, PLF Foxtrot, y, 
one-zero-one, ostatok topliwa, topliwa skolko u was?, 
zarejestrowana o godz. 8:23:50,2] 

8:36:15,7 

A-M […dojechać(?)]. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:36:26,3 

1P Trzydzieści trzy. 
8:36:27,5 

2P Trzy-trzy redukuję. 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:36:25,4 2P mówi: Trzy-trzy-zero 
redukuję. 
[Drugi pilot informuje, że zmniejsza prędkość do 330 kilometrów na 
godzinę (chodzi o tzw. prędkość przyrządową, czyli prędkość 
postępową mierzoną względem powietrza otaczającego samolot)] 
(OL-2, s. 469) – przyp. F.Y.M.]     

8:36:27,7 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: A, polskij, a, odin-
nol-odin, Korsaż otwietił., zarejestrowana o godz. 8:23:36,7] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:36:36,8 

1P Klapy dwadzieścia osiem. 
8:36:37,5 

[odgłos najprawdopodobniej odblokowania zmiany położenia 
dźwigni klap]                

8:36:37,9 

2P Klapy dwadzieścia osiem 

8:36:38,0 
[odgłos najprawdopodobniej zablokowania zmiany położenia 
dźwigni klap]                

8:36:38,9 

N (niezr.) 
8:36:39,4 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
8:36:39,6 

[kaszel] 
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8:36:40,0 

N …klapy jadą, no. 
8:36:41,8 

A [Mechanicznie(?)]. 
8:36:44,0 

[niezidentyfikowany odgłos] 
8:36:44,4 

A …mamy. 
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” o 8:36:45,7 N mówi: Klapy w 
tym momencie mamy wychylone.  
 
8:36:47,2 A [Witam, witam?]. 
[W tym miejscu, według raportu komisji Millera, do kokpitu wszedł 
generał Andrzej Błasik. Naszym zdaniem wszystko wskazuje na to, że 
wszedł tu nie pierwszy raz. Najprawdopodobniej Dowódca Sił 
Powietrznych nie był sam. Możliwe, że wraz z nim pojawił się 
prezydencki minister Mariusz Handzlik i to on przywitał się z załogą] 
 
8:36:48,6 T Dzień dobry.  
(OL-2, s. 470) – przyp. F.Y.M.]     

8:36:46,1 

N No to dobra. 
8:36:47,1 

A (niezr.)                 
8:36:47,6 

A-M …[za chwilę(?)]. 
8:36:48,9 

A-M (niezr.)            
8:36:50,0 

A Ej, ty… 

8:36:51,1 

A (niezr.)                 
8:36:51,4 

A-M …[generałowie(?)].                 
8:36:53,4 

1P [Witamy(?)]. 
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8:36:54,0 

A (niezr.)                 
8:36:54,7 

A-M [Uważaj(?)].                 
8:36:56,0 

A (niezr.)                 
8:36:56,3 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
8:36:57,2 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Descending three 
thousand six hundred meters and contact one-two-four decimal 
zero. Papa Lima Fox one-zero-one, thank you, bye., zarejestrowana o 
godz. 8:23:03,8] 

8:36:57,4 

A-M (niezr.)            
8:36:59,1 

N Cztery mile do osi. 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:36:57,3 po powyższej 
wypowiedzi N jakiś A mówi: Cztery.  
(OL-2, s. 470) – przyp. F.Y.M.]     

8:37:00,3 

A-M [Na dzisiaj jest zgoda(?)].                 
8:37:01,7 

A-M …[„Jaczek”(?)]? 

8:37:04,1 
[radio on]  

T Arek, teraz widać dwieście. 
[radio off]  

8:37:04,4 

1P [Kilka metrów(?)]. 
8:37:04,9 

A-M [A, jakieś osiem metrów(?)]. 
8:37:06,1 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: E, Papa-Lima-
Foxtrot one-zero-one, Moscow-Control, good morning. Descend to 
three thousand six hundred meters and then contact, e, Korsaż 
frequency one-two-four decimal zero., zarejestrowana o godz. 
8:22:50,7] 
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8:37:06,1 

A O, kurde.                                     
8:37:06,5 

A …O. 
8:37:07,1 

[niezidentyfikowane odgłosy] 
8:37:06,9 

A-M …widać... 
8:37:07,6 

[radio on]  

1P Dzięki. 
[radio off] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:37:07,8 

 
A [Dopiero przyjedzie, tak(?)]? 

[brak danych czasowych] 
 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:37:17,8 

A-M [No gdybym to wiedział(?)]?                 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:37:21,9 

N Trzy mile od osi.                
8:37:22,5 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Moscow-Control, 
Polish Air Force, y, one-zero-one, y, good day, y, flight level three 
thousand nine[-] hundred feet over ASKIL and we are ready for 
further descent. , zarejestrowana o godz. 8:22:37,9] 

8:37:23,0 

A (niezr.)                 
8:37:24,5 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:37:24,9 

A (niezr.)                 
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8:37:25,5 
[niezidentyfikowane odgłosy]                

8:37:03,0 
[radio on]  

1P I wypołniajem czietwiortyj, polskij sto odin. 
[radio off] 

8:37:29,4 
[radio on]  

KK-3 Sto odin dopołniaj czietwiortyj [w tle sprzężenie 

wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:37:33,5 
[niezidentyfikowane odgłosy]                

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:37:41,4 

N Y, dwie mile od osi. 
8:37:42,0 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 
8:37:42,7 

[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: One-two-eight 
decimal eight. Polish Air Force one-zero-one, thank you, bye., 
zarejestrowana o godz. 8:22:23,4] 

[brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:37:46,7 
[przesłuch międzykanałowy - wspak wypowiedź: Polish Air Force 
one-zero-one, position ASKIL, contact Moscow-Control on one-two-
eight decimal eight good bye., zarejestrowana o godz. 8:22:15,1] 

8:37:49,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:37:51,6 

A-M Siadajcie. 
8:37:52,6 

A-M …siadaj. 
8:37:54,2 

[niezidentyfikowany odgłos]                
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                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:37:59,6 

A-M Spokojnie. 
[brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:38:03,6 

T? Powiedz, że jeszcze jedna mila od centralnej.  
 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:38:00,4 N mówi: [Powiedz, że 
jeszcze?] jedna mila od osi [została?]. 
[Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że tę kwestię 
wypowiada nawigator [a nie T – przyp. F.Y.M.]. Nawigator 
informuje, że czwarty zakręt został zakończony o milę od osi, czyli za 
wcześnie. Z danych zachowanych w pamięci komputera UNS wiemy, 
że samolot leciał kursem 245 stopni, a nie docelowym 249, żeby 
dolecieć do centralnej i na niej  się ustawić. Według MAK nawigator 
powiedział „Wkurzy się (niezr.) Jedna mila od pasa” – jednak naszym 
zdaniem ta wypowiedź nie ma sensu] 
 
8:38:02,0 1P Taaa…  (OL-2, s. 473) – przyp. F.Y.M.]     

[brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:38:23,2 

N Pół mili nam zostało. 
8:38:24,8 

1P Jeszcze raz, [gdzie(?)]?  
8:38:25,6 

A (niezr.)                 
8:38:26,9 

[kaszel] 
8:38:28,5 

A-M …[poczekajmy(?)]. 
8:38:29,3 

[kaszel] 
8:38:31,5 

[niezidentyfikowany odgłos]                
[brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
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8:38:37,7 

1P? Trzysta. 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:38:35,9 1P? mówi: (niezr.) 
trzysta. 
[Dowódca zdecydował o zredukowaniu prędkości do 300 kilometrów 
na godzinę. Według MAK dowódca w tym momencie powiedział: 
„Klapy i trzysta” – ale jest to raczej mało prawdopodobne] 
(OL-2, s. 473) – przyp. F.Y.M.]     

8:38:38,4 

A-M (niezr.)            
8:38:38,9 

2P Słucham? 

8:38:39,6 

1P Trzysta. 
8:38:40,2 

2P …trzysta. 
8:38:41,5 

A (niezr.)                 
8:38:42,2 

[kaszel] 

8:38:44,1 
[niezidentyfikowany odgłos]                

[brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:38:45,3 
[niezidentyfikowane odgłosy, trwające około 3,7 s – do 8:38:49,0] 

8:38:50,1 
[gwizdanie]        

[brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi]  

8:38:52,2 

2P [Na klapach(?)] trzydzieści sześć, mamy dwa-
osiem [metra(?)]… 
 
[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” 2P o 8:38:49,2 mówi: Do 
klapek trzydzieści sześć, mamy dwa-osiem-zero. 
[Drugi pilot informuje, że ustawił pokrętłem na panelu PN-6 
prędkość 280 kilometrów na godzinę] 
(OL-2, s. 474) – przyp. F.Y.M.]     
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8:38:52,6 
[niezidentyfikowane odgłosy] 

8:38:55,0 

A-M (niezr.) 
8:38:55,4 

1P [Proszę klapy(?)]. 
8:38:56,2 

A-M (niezr.) 
8:38:58,6 

2P …karta zaczęta? 
 
[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” 2P? o 8:38:56,6 mówi: Klapy, 
dwa-osiem-zero. (OL-2, s. 474) – przyp. F.Y.M.]     

8:38:59,6 

A Już. 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:38:56,5 [tak w oryg. – przyp 
F.Y.M.] komunikat Już wypowiada 1P – [Dowódca nakazuje 
wypuszczenie klap na 36 stopni] (OL-2, s. 474) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:00,0 

A-M …[możesz gadać(?)]. 
8:39:01,2 

A Klapy trzydzieści sześć. 
[„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi, że o 8:38:58,0 2P mówi: I 
klapeczki trzydzieści sześć. (OL-2, s. 474) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:02,1 
[odgłos najprawdopodobniej odblokowania zmiany położenia 
dźwigni klap]                

8:39:02,5 

A-M [Tadek(?)], proszę… 

8:39:03,2 

A Jadą. 
8:39:03,7 

[odgłos najprawdopodobniej zablokowania zmiany położenia 
dźwigni klap]                

8:39:03,9 
[sygnał towarzyszący zmianie położenia klap]  

8:39:04,2 

A-M (niezr.) 
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8:39:04,7 

A-M [No, cześć(?)]. 
8:39:05,4 

A A widać… 

8:39:06,3 

A-M (niezr.) 
8:39:06,6 

N …mam [ustawione/znajome(?)]. 
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” o 8:39:02,2 N mówi: To widać, 
sterowanie przednim podwoziem mamy włączone. Mechanizacja 
skrzydła… 
[Nawigator ewidentnie lekceważy czytanie checklisty].  
 
8:39:06 1P Czytaj. 
[Dowódca upomina nawigatora, żeby przeczytał pełną checklistę 
przed lądowaniem] 
(OL-2, s. 475) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:07,6 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:08,2 

A-M (niezr.) 
8:39:08,8 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:39:09,2 

A-M (niezr.) 
8:39:09,8 

N Mechanizacja skrzydeł. 
[Wg „komisji płk. Latkowskiego” o 8:39:07 N mówi: Mechanizacja 
skrzydeł... 
 
8:39:07,5 DSP Mechanizacja skrzydła przeznaczona jest do (niezr.). 
[Generał Andrzej Błasik informuje osobę, która przyszła z nim z 
kabiny pasażerskiej, do czego służy mechanizacja skrzydła] 
 
8:39:08 2P Mechanizacja skrzydeł (niezr.). 
 
[Z czego by wynikało, że mniej więcej w tym samym czasowym 
punkcie trzy osoby w kabinie mówią to samo – przyp. F.Y.M.] 
 
8:39:09,7 1P Klapy trzydzieści sześć. 
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[Dowódca kwituje mechanizację skrzydła (wychylenie klap do 
położenia 36 stopni)] (OL-2, s. 439) – przyp. F.Y.M.]     

8:39:10,7 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:39:11,0 

A-M …skrzydła… 

8:39:11,7 
[radio on]  

KK-3 A, sto pierwyj, udalienije diewiat’, wchod w 
glisadu. [w tle interferencja i sprzężenie wynikające z użycia 

zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:39:13,7 

N Statecznik, y… 

8:39:14,7 

A (niezr.) 
8:39:15,8 

A-M (niezr.) 
8:39:16,8 

N Y, zaciążacze przelotowe. 
8:39:18,1 

1P [[-]łącz[-](?)], świecą. 
8:39:18,6 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:39:19,4 

N Interceptory. 
8:39:20,2 

1P Schowane i świecą. 
8:39:21,0 

N Reflektory. 
8:39:23,3 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika wysunięcia 
reflektorów] 

8:39:23,8 

1P Wypuszczone i krótkie. 
8:39:24,4 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika włączenia 
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reflektorów] 
8:39:25,1 

N Podwozie. 
8:39:26,0 

A (niezr.)                 
8:39:26,4 

A …na chwilę… 

8:39:26,9 

N Wentylatory kół.  
[po chwili] Sterowanie przednim podwoziem. 

8:39:30,0 

A-M …[popularniejsze(?)]. 
 

8:39:31,4 

N Dziękuję, karta zakończona. 
8:39:32,5 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:39:33,0 

A I pięć… 

8:39:33,1 
[radio on]  

KK-3 Wosiem, na kursje, glisadie. [w tle interferencja i 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego]  
[radio off] 

8:39:33,9 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:39:34,2 

A-M (niezr.) 
8:39:34,8 

[niezidentyfikowany odgłos]    
8:39:36,3 

A-M [Przygotowane(?)]?. 
8:39:36,6 

A (niezr.)                 
8:39:36,7 

[radio on]  
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1P Szasi, zakryłki wypuszczieny, polskij sto odin. 
[radio off] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:39:40,4 
[radio on]  

KK-4 Połosa swobodna.  

[radio off] 
8:39:40,6 

A [To nie tutaj(?)]. 
8:39:41,9 

[niezidentyfikowany odgłos]    
8:39:42,0 

[zaburzenie sygnału we wszystkich czterech kanałach, trwające 
około 0,4 s, wynikające ze zniekształcenia powierzchni taśmy na 
odcinku około 3 cm (karbowanie taśmy)*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Oczywiście, źródła pochodzenia tego 
zniekształcenia/karbowania nie znamy, gdyż „taśm” z rejestratora 
fonicznego nie poddawano badaniom kryminalistycznym w Polsce 
(ani w jakiejkolwiek niezależnej instytucji). Tak czy tak pojawia się 
ono niespełna półtorej sekundy po anonimowej wypowiedzi, 
najprawdopodobniej jednego z członków załogi, „To nie tutaj”]   

8:39:42,5 

N Czy wszystko już mamy? 

8:39:43,8 
[radio on]  

KK-1 Posadka dopołnitielno sto dwadcat’ tri 
mietra. [w tle interferencja i sprzężenie wynikające z użycia 

zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 
 
[Wedle „komisji płk. Latkowskiego” po powyższej komendzie 
Plusnina (w OL-2 o 8:39:40,8) 1P mówi jeszcze w kabinie: 
 
8:39:41,4 1P Tak, dokładnie. 
 
i jeszcze ma on komunikować… drogą radiową: 
 
8:39:45,6 1P Zdrastwujtie. [po polsku] Stajemy na kursie i glisadzie 
wewnętrznej. 
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(OL-2, s. 480) 
 
Jak „komisja” wyjaśnia te 2 swoje odkrycia dalej:  
 
Powyższe komendy spisaliśmy przesłuchując te fragmenty nagrań z 
czarnej skrzynki z nagraniami z kokpitu tupolewa, które przy różnych 
okazjach zostały upublicznione w mediach [? – przyp. F.Y.M.]. 
Dowódca tupolewa powiedział odruchowo zdrastwujtie zamiast 
spasiba. Jest to dość częsty błąd [? – przyp. F.Y.M.], który zdarza się 
jednemu z autorów [książki OL-2 – przyp. F.Y.M.], gdy rozmawia po 
rosyjsku. Następnie dowódca zapomniał wyłączyć transmisję 
radiową (stąd następujące później zdanie, wypowiedziane już po 
polsku, dobrze nagrało się na magnetofonie w czarnej skrzynce na 
ścieżce transmisji radiowych) i poinformował załogę, że zniżają się 
po glisadzie w kierunku bliższej radiolatarni prowadzącej.  
 
Problem jedynie w tym, że tej radiowej (dwujęzycznej) wypowiedzi 
nie słychać na „nagraniach” z „wieży XUBS”, a chyba powinna się 
zachować, skoro dowódca zapomniał wyłączyć transmisję radiową – 
przyp. F.Y.M.]     

8:39:44,5 

1P (niezr.)* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przy czym na „niezr.” wypowiedziach 
1P także spoczywało oko rozmaitych ekspertów. Po publikacji CVR-
1, które obfitowały w „niezr.” komunikaty, 14 lipca 2010 media 
obiega informacja o nowym odkryciu związanym z „końcóweczką”:        
 
"Jak nie wyląduję/wylądujemy, to mnie zabije/zabiją". Takie słowa 
kilkadziesiąt sekund przed katastrofą prezydenckiego TU-154 pod 
Smoleńskiem miał wypowiedzieć kapitan Arkadiusz Protasiuk - 
dowiedziała się nieoficjalnie TVN24. To fragment, który wcześniej w 
stenogramie pojawił się jako "niezrozumiały". TVN24 dotarła do 
kolejnego fragmentu odczytanego stenogramu z ostatnich minut 
lotu prezydenckiego TU-154. To nieoficjalne informacje. "Jak nie 
wyląduję/wylądujemy, to mnie zabiją/zabije" - tak mają brzmieć 
słowa wypowiedziane przez kapitana Arkadiusza Protasiuka. Nie 
wiadomo, w jakim kontekście padły te słowa. Prokuratura nie 
chciała się wypowiadać w tej sprawie. Pytany przez tvn24.pl 
krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych, który zajmuje się 
odczytywaniem zapisu z czarnej skrzynki nie chciał komentować 
doniesień. - Nie wypowiadamy się na temat zawartości czarnej 
skrzynki. Informacja jakoby pilot TU-154 miał wypowiedzieć zdanie 
"Jak nie wyląduję/wylądujemy, to mnie zabije/zabiją" nie pochodzi 
od nas - mówi dyrektor Instytutu prof. Maria Kała. 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html
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mnie-zabije-ja,139925.html  
W rekonstrukcji IES-u frazy tej nie odnaleziono]  

8:39:44,8 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

8:39:45,2 

A [Słucham(?)]?                                     
8:39:45,9 

A (niezr.)                 
8:39:46,5 

A-M …[Ustal(?)] jakie. 
8:39:48,1 

A (niezr.)?                 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:39:49,0 

[radio on]  

1P Spasibo. 
[radio off] 

8:39:52,8 
[radio on]  

KK-3 Podchoditie k dal’niemu, na kursje, 
glisadie, udalienije szest’. [w tle interferencja i sprzężenie 

wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 

8:39:53,1 
[dzwonek sygnalizujący przelot nad dalszą radiolatarnią, trwający 
około 8 s – do 8:40:00,9]  

8:39:55,5 

2P Dalsza… 

8:39:57,2 

A (niezr.)                 
8:39:57,3 

[radio on]  

1P Czietyrje*. 
[radio off] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ma to być odpowiedź na komunikat 
podający odległość 6 (km) Wg „komisji płk. Latkowskiego”:  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html
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Protasiuk musiał przypadkiem nacisnąć przycisk od radia na 
wolancie. W tym czasie rozmawiał z nawigatorem o wysokości. 
Chodziło prawdopodobnie o czterysta metrów (OL-2, s. 482).  
 
Wyjaśnienie to jest absurdalne w sytuacji, w której 1P ma się 
wypowiadać przez radio po rusku. Z kolei autorzy Zbrodni 
smoleńskiej uważają, że Czietyrje jest kwitowaniem wysokości przez 
1P: 
 
Według MAK powiedział coś po polsku, a według Komisji Millera po 
rosyjsku „cztery”. Według Millera świadczy to, że myślał, że znajduje 
się 4 kilometry od pasa, „bo tak zwykle są usytuowane radiolatarnie 
na lotniskach w Polsce”. Jest to kompromitacja komisji, ponieważ 
wcześniej kontroler powiedział „odległość 6”, jak w takim razie 
dowódca mógł myśleć, że wynosi ona 4? Według autorów [Zbrodni 
smoleńskiej – przyp. F.Y.M.] był to kwit wysokości w języku 
rosyjskim. Zgadza się czas wypowiedzi (s. 460). 
 
Czemu więc pada słowo cztery, a nie czterysta?] 

8:40:00,4 

N Czterysta metrów? 

8:40:00,9 
[koniec sygnalizacji przelotu nad dalszą radiolatarnią] 

8:40:02,0 

A-M (niezr.)   
8:40:03,8 

A [Tak myślisz(?)]?                                     
8:40:05,1 

N …wszystko? 

8:40:05,8 

A-M (niezr.)            
8:40:06,2 

[niezidentyfikowany odgłos] 

8:40:06,4 

A-M [Co ty zrobi[-](?)]?                 
8:40:07,7 

1P …[jeden(?)]. 
8:40:09,0 

[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika]  
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8:40:09,4 

2P (niezr.) 
 
[*Wedle ustaleń „komisji płk. Latkowskiego” o 8:40:09,2 pada 
wypowiedź  
 
2P Tam jest obniżenie. 
[Piloci wiedzieli o obniżeniu terenu przed lotniskiem, zapomnieli 
natomiast, że dolina wpłynie na wskazania wysokości z 
radiowysokościomierza. Że urządzenie będzie mierzyło odległość do 
jej dna] 
(OL-2, s. 482) – przyp. F.Y.M.]                                 

8:40:09,6 

Terrain Ahead 
8:40:11,2 

A-M (niezr.)            
[*Wedle ustaleń „komisji płk. Latkowskiego” o 8:40:09,2 2P 
(ponownie) mówi Tam jest obniżenie, Arek.  
 
8:40:11,2 1P Wiem, zaraz będzie. Tam to jest taki (niezr.)?  
(OL-2, s. 483) – przyp. F.Y.M. Zadziwiające, że dwukrotnie 
powiedzianego komunikatu nie udało się dosłyszeć w laboratorium 
IES-u]                

8:40:12,1 

A-M [Z punktu widzenia(?)].* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. IES nie wstawia tu żadnych 
wielokropków, a przecież wypowiedź ewidentnie wygląda na 
urwaną, gdyż sama fraza „z punktu widzenia” domaga się 
rozwinięcia]        

8:40:13,3 

A E, no…                               
 
[*Wg ustaleń „komisji płk. Latkowskiego” o 8:40:13,2 pada 
wypowiedź 2P Może coś się (niezr.)? (OL-2, s. 483). Dodatkowe trzy 
(anonimowe) frazy wyróżnione przez „komisję płk. Latkowskiego” w 
przedziale czasowym 8:40:13,2-8:40:13,5, to: 
 
A Na kursie i ścieżce. 
A Eeee, przesadzają. 
A Oblicz ścieżkę. 
 
- przyp. F.Y.M.]                      
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8:40:13,9 

A-M (niezr.)            
8:40:14,2 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:40:14,9 

A [Obejrzeć(?)]. 
8:40:15,5 

A-M [Widzicie(?)]…? 

8:40:16,1 

A-M (niezr.)            
8:40:16,3 

2P …jest siedem metrów. 
                  [brak danych czasowych] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 
8:40:16,4 

[radio on]  

KK-3 Czietyrje, na kursje, glisadie. [w tle interferencja i 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 
 
[*Wedle ustaleń „komisji płk. Latkowskiego” o 8:40:17,8 pada 
wypowiedź A W normie działa  
(OL-2, s. 484) – przyp. F.Y.M.]                

8:40:19,6 
[radio on]  

1P Na kursje, glisadie. 
[radio off] 

8:40:20,7 

A-K (niezr.) 
8:40:21,3 

A-M (niezr.)            
8:40:21,8 

2P Dwa-osiem, [dobra(?)]. 
8:40:23,0 

N Trzysta. 
8:40:23,8 

A-M (niezr.)            
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8:40:24,3 

A Jakie trzysta?                                     
8:40:26,3 

2P [Dwieście pięćdziesiąt(?)] metrów…                   
8:40:27,9 

A-M …pięćdziesiąt.                 
8:40:29,2 

A-M [Weź sobie policz(?)]…                 
8:40:29,7 

[radio on]  

KK-3 Tri, na kursje, glisadie. [w tle interferencja i 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 

8:40:32,8 
[radio on]  

1P (niezr.) 
[radio off] 

8:40:34,3 
[radio on]  

*Fary wkliuczitie. [w tle interferencja i sprzężenie wynikające 

z użycia zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak oznaczenia KK] 

                  [brak danych czasowych] 
[niezrozumiałe wypowiedzi] 

8:40:35,4 

Terrain Ahead 
8:40:35,8 

N Dwieście. 
8:40:37,0 

[radio on]  

1P Wkliucz[-]. 
[radio off] 

8:40:37,4 
[odgłos najprawdopodobniej przełącznika włączenia reflektorów do 
lądowania] 

8:40:39,0 

A-M (niezr.)            
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8:40:40,1 

N? Sto pięćdziesiąt.                
8:40:40,8 

A (niezr.)                 
8:40:41,6 

[radio on]  

KK-3 Dwa, na kursje, glisadie. [w tle interferencja i 

sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 

 

8:40:41,9 
[odgłos najprawdopodobniej przełączania przełącznika] 

[brak danych czasowych] 

A-M (niezr.)            
8:40:42,3 

Terrain Ahead 
8:40:43,8 

Terrain Ahead 
8:40:44,3 

A-M (niezr.)            
8:40:44,5 

2P Sto metrów. 
8:40:45,0 

A-M (niezr.)            
8:40:45,4 

N ...Sto.                
8:40:45,4 

Pull Up 
8:40:46,1 

A-M (niezr.)            
8:40:46,3 

[niezidentyfikowany odgłos]                
8:40:46,4 

Pull Up 

8:40:47,4 

Pull Up 
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8:40:48,4 

Pull Up* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat pojawia się tu z 
regularnością co sekundę, po czym na kilka sekund milknie. 
Podobnie jest z komunikatami „Terrain Ahead”. Na tę sprawę 
zwracali uwagę autorzy Zbrodni smoleńskiej. Anatomii zamachu, 
dodając też, że nie pojawi się komunikat Bank Angle mimo że, wedle 
oficjalnej narracji, samolot miał przy „katastrofalnym podejściu” 
ulec gwałtownemu przechyłowi]        

8:40:49,5 

Terrain Ahead 
8:40:51,0 

Terrain Ahead 
8:40:51,5 

A-M (niezr.)            
8:40:51,7 

N ...Sto…* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Por. komunikat N z 8:40:45,4, a więc 
sprzed 6 s. Wydaje się niemożliwe, by przez kilka sekund podczas 
zniżania, samolot utrzymywał tę samą wysokość. Wypowiedź 
wygląda na „przeklejoną”]                

8:40:51,9 

1P …[-]chodzimy na drugie… 
 

8:40:52,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:40:52,3 

A-M (niezr.)            
8:40:52,4 

N ...Dziewięćdziesiąt… osiemdziesiąt… 

8:40:52,6 

Pull Up 
8:40:53,1 

2P …Odchodzimy... 
8:40:53,6 

Pull Up 
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8:40:53,7 

N ...Siedemdziesiąt… 

8:40:54,3 
[sygnał o częstotliwości 400 Hz, oznaczający osiągnięcie wysokości 
ustawionej na radiowysokościomierzu, trwający około 6,5 s – do 
8:41:00,8] 

8:40:54,6 

Pull Up 

8:40:54,6 

N ...Sześćdziesiąt…* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tymczasem, jak wiemy ze 
„stenogramów” rozmów B.Klich-E. Klich (do których miało dojść w 
drugiej 22-04-2010, a więc na ca. półtora miesiąca przed 
opublikowaniem CVR-1), ówczesny szef MON opowiada 
„akredytowanemu”:  
 
pomiędzy załogą – ku mojemu zdumieniu – w ramach załogi nie było 
różnicy zdań. (…) każdy wykonywał swoje czynności, co jest dla mnie 
już zupełnie niewyobrażalne, do ostatnich sekund. Wykonywał w 
sposób, wydaje się, jak mówią specjaliści, właściwy. Pomimo tego, 
że ten system ostrzegania o zbliżaniu się do ziemi najpierw 
sygnalizował wysokość: „ground sixty meters, ground fifty meters, 
ground fourty meters” [podkr. F.Y.M.] (…) …potem zaczął, że tak 
powiem, wypuszczać komunikaty „pull up, pull up”, a potem się 
rozdzwonił. Pomimo tego, że kontroler lotu sygnalizował w języku 
rosyjskim (…) wysokość (…), a potem podał komendę „horyzont” (…) 
po trzecie – „jak” informował na bieżąco pilota o wysokości. 
 
Z relacji B. Klicha wynikałoby, że sekwencja końcowych 
komunikatów (w jemu znanym, apokryficznym „zapisie CVR”) była 
następująca: najpierw anglojęzyczna sygnalizacja obniżania 
wysokości, a po zejściu (przypisywanym PLF 101) poniżej 40 m 
komunikaty „pull up” i alarmowe dzwonienie. Ma się to nijak do 
CVR-1, CVR-2 i CVR-3, w których to N sygnalizuje swoimi 
wypowiedziami wysokość (poniżej 100 m), zaś komenda „pull up” 
pojawia się po komunikacie N „Sto [m]”]        

8:40:55,2 

A (niezr.)                 
8:40:55,2 

N ...Pięćdziesiąt… 
8:40:55,3 

[brak wyraźnego radio on]  
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KK-3 Gorizont, sto odin.  
[radio off] 

8:40:55,6 

Pull Up 

8:40:55,9 

N Czterdzieści. 
8:40:56,6 

Pull Up 
8:40:57,5 

N Trzydzieści. 
8:40:57,6 

Pull Up 

8:40:57,6 
[radio on]  

KK-1 Kontrol’ wysoty, gorizont.  
[radio off] 

8:40:58,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:40:58,1 
[przerywany sygnał o częstotliwości około 400 Hz, oznaczający 
wyłączenie ABSU, trwający około 0,9 s – do 8:40:59,0]                

8:40:58,1 

N Dwadzieścia. 
8:40:58,5* 

Pull Up 
[* tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat pojawia się o 0,1 s 
wcześniej w stosunku do poprzednich „pull up”]        

8:40:58,8 
[dzwonek sygnalizujący przelot nad bliższą radiolatarnią, trwający 
około 2,2 s – do 8:41:01,0] 

8:40:59,0 
[koniec sygnału o częstotliwości około 400 Hz, oznaczającego 
wyłączenie ABSU] 

8:40:59,5 
[przerywany sygnał o częstotliwości około 400 Hz, oznaczający 
wyłączenie ABSU, trwający około 0,9 s – do 8:41:00,4*] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Sygnał oznaczający wyłączenie 
automatycznego pilota pojawia się, jak zobaczymy niżej, trzykrotnie]                
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8:40:59,5 

Pull Up 
8:41:00,4 

[koniec sygnału o częstotliwości około 400 Hz, oznaczającego 
wyłączenie ABSU] 

8:41:00,5 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:41:00,5 

Pull Up 

8:41:00,7 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:41:00,8 
[przerywany sygnał o częstotliwości około 400 Hz, oznaczający 
wyłączenie ABSU, trwający około 0,9 s – do 8:41:01,7] 

8:41:01,0 
[koniec sygnalizacji przelotu nad bliższą radiolatarnią] 

8:41:01,0 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:41:01,2 
[niezidentyfikowany odgłos] 

                

8:41:01,4* 

Pull Up 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przesunięcie znów o 0,1 s w stosunku 
do pary poprzednich „pull up”]        

8:41:01,5 
[niezidentyfikowany odgłos]                

8:41:01,7 
[koniec sygnału o częstotliwości około 400 Hz, oznaczającego 
wyłączenie ABSU] 

8:41:01,7 
[odgłosy przemieszczających się przedmiotów - do końca nagrania] 

8:41:02,4 

Pull Up 
8:41:03,0 

A Kurwa mać.                                     
8:41:03,4 

Pull Up 
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8:41:04,0 
[radio on]  
[połączenie radiowe bez wypowiedzi, trwające około 0,4 s; w 
obrębie sprzężenie wynikające z użycia zestawu głośnomówiącego – 
do 8:41:04,5] 
[radio off] 

8:41:04,4 

Pull 
[interferencja] 

8:41:04,5 
[koniec połączenia radiowego bez wypowiedzi] 

 

8:41:03,0 
[radio on]  

Uchod na wtoroj krug. [w tle sprzężenie wynikające z 

użycia zestawu głośnomówiącego] 
[radio off] 

 

8:41:05,5 

A (krzyk)                                     
8:41:07,4 

[ślad zatrzymania głowicy nagrywającej] 
8:41:07,4 

A (niezr.)                                     
[słaby sygnał zinterpretowany jako mowa] 
[koniec zapisu na początkowej części strony B]  
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Free Your Mind  
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