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Problem danych komputera pokładowego (FMS-a) PLF 101 i ich 

ekstrakcji 

Free Your Mind 

 

 

Amerykański raport sporządzony przez przedstawicieli UASC1, a przedrukowany w Załączniku 4 do 

„raportu końcowego” KBWLLP2 – bez żadnego tłumaczenia, streszczenia, omówienia ani choćby 

komentarza podsumowującego prezentowane tam dane, zawiera sporo niespodzianek, które zostały 

zgodnie przemilczane, zarówno w „raporcie MAK”, który jako pierwszy się selektywnie na „dane FMS-

a” powoływał, jak i w dokumentacji „komisji Millera”. Jak widać na skanie powyżej, pokładowy 

komputer PLF 101 miał zawierać 2 aktualne bazy danych nawigacyjnych (ważność tych baz wygasała 

6 maja 2010), ale z bazy danych nr 2, w której były namiary na pasy startowe etc. wschodniej Europy, 

załoga miała nie korzystać 10 Kwietnia. Wydaje się to dziwne, skoro lot specjalny Warszawa – 

Smoleńsk przebiegać miał akurat przez białoruską i ruską przestrzeń powietrzną, a w związku z tym 

chyba ta (2) właśnie baza danych powinna być owego dnia w użyciu. W amer. opracowaniu pojawia 

się na końcu informacja (s. 509), iż prace nad odzyskaniem danych z poważnie zniszczonego bloku 

FMS-a trwają3, lecz od czasu, kiedy ten raport powstał (czerwiec 2010), jak też od chwili, gdy 

                                                           
1
 Na s. 471 czytamy, że Thor Skaug i Brian Eckmann dokonali ekstrakcji danych, Ekcmann sporządził ich analizę w postaci 

raportu, zaś Skaug dokonał sprawdzenia poprawności analizy danych (accuracy of the data analysis), lecz na s. 466 widnieje 
podpis Ekcmanna… za T.S. (por. ilustr. na nast. stronie niniejszego opracowania), powstaje więc pytanie, czy Skaug 
faktycznie zaakceptował taki dokument, czy nie, skoro się osobiście pod nim nie podpisał. W moim tekście będę się 
posługiwał po prostu określeniem „autorzy”, nie jest bowiem jasno rozgraniczone w amer. dokumencie, które jego części 
przez kogo zostały ostatecznie sporządzone. Por. też http://niemcy.salon24.pl/378756,rosyjskie-badania-i-amerykanskie-
ekspertyzy, http://niemcy.salon24.pl/380281,antoni-macierewicz-potwierdza-nie-bylo-amerykanskich-ekspertyz oraz 
http://niemcy.salon24.pl/390735,smolenski-fms-amerykanie-nie-robili-zadnych-ekspertyz  
2
 Na s. 466-511, ale tylko na s. 484-509 jest mowa o (części) wydobytych danych. 

3
 Przypominam, że z dwóch działających bloków komputera pokładowego tylko ten drugi „ocalał” (nr 281) zabudowany na 

pozycji drugiego pilota - i amer. raport wyłącznie dane z tego „ocalałego” bloku prezentuje (por. też Zał. 4, s. 41-42). 

http://niemcy.salon24.pl/378756,rosyjskie-badania-i-amerykanskie-ekspertyzy
http://niemcy.salon24.pl/378756,rosyjskie-badania-i-amerykanskie-ekspertyzy
http://niemcy.salon24.pl/380281,antoni-macierewicz-potwierdza-nie-bylo-amerykanskich-ekspertyz
http://niemcy.salon24.pl/390735,smolenski-fms-amerykanie-nie-robili-zadnych-ekspertyz
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włączono go do dokumentacji KBWLLP (lipiec 2011) nie pojawił się żaden dodatkowy amer. protokół 

lub ekstrakt danych, które to dane miał zawierać pokładowy komputer PLF 101. 

 

[Eckmann podpisał się „za T.S.” na tym dokumencie, co jest zastanawiające, skoro Skaug miał sprawdzać poprawność 

analizy Eckmanna] 

 

 

Jak zaznaczają autorzy, ilość danych, które elektronicznie odzyskano, jest olbrzymia, a gdyby jakieś 

dodatkowe parametry były potrzebne do dalszego badania i śledztwa, to mogą je udostępnić w 

formacie human-readable, a więc w postaci, w jakiej przedstawiono to w raporcie UASC. Innymi 

słowy, co warto już na wstępie podkreślić, amer. raport zawiera wyłącznie wybraną (wedle jakich 

kryteriów, nie wiadomo) część danych, które zostały odzyskane; wyboru zaś tego, co ma zostać 

opublikowane dokonano po ustaleniach wraz z „badaczami wypadku” (accident investigators): 

 

Jak to enigmatyczne porozumienie wyglądało, kiedy/gdzie do niego doszło, jaki miało ono przebieg i 

czego dokładnie dotyczyło, no i przede wszystkim kto z kim się porozumiał, trudno orzec, gdyż UASC 
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nie załącza nawet szczątkowego protokołu takiego spotkania i dokonanych na nim rozstrzygnięć4. Co 

więcej, na s. 471 zaznaczono, iż niniejszy (tzn. ten włączony do Zał. 4) raport, to „końcowy” (final), 

podczas gdy wersja wstępna (preliminary version) wydana została 25 maja 2010 na żądanie „badaczy 

wypadku”: 

 
                                                           
4
 Takiego choćby jak ten zawarty w Moskwie 31 maja 2010, dotyczący przekazania kopii zapisów rejestratorów 

pokładowych: http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/protokol_msrp.pdf. Nawiasem mówiąc, brak 
w „raportach” jakiejkolwiek dokumentacji dot. tego, w jaki sposób został znaleziony na „miejscu katastrofy” komputer 
pokładowy PLF 101, w jaki sposób go „wydobyto” z kompletnie zniszczonego kokpitu, jak przetransportowano bloki FMS-a 
do Moskwy, jak je tam przechowywano i zabezpieczano, jak następnie zostały one przewiezione do USA, jak wyglądała 
procedura ich przekazania, jak dokumentowano przebieg wymontowywania poszczególnych płyt FMS-a i montowania w 
działającym komputerze pod nadzorem ekspertów UASC itd. Nie wiadomo, kto w tych procesach uczestniczył z polskiej 
strony (ze strony NPW) i kto jakie w związku z tymi działaniami dokumenty (protokoły etc.) podpisywał (czy podpisywał w 
ogóle). Czy były to czynności (każdorazowo) filmowane/fotografowane – czy nie. W jaki sposób zapewniono sterylność 
przebiegu tych wszystkich działań (czy też w żaden sposób o taką sterylność nie dbano)?  
Doc. S. Amielin, smoleński pasjonat lotnictwa, stanowiący swoistą forpocztę „MAK”-u, zamieszcza w swojej książce (Ostatni 
lot. Spojrzenie z Rosji (dalej jako OL), Warszawa 2010, s. 158-164) tzw. wstępny „raport MAK”, upubliczniony na rus. 
konferencji prasowej 19-05-2010, tj. niespełna tydzień przed „wstępnym raportem UASC” (tym z 25-05-2010, który 
opublikowany nie został). We „wstępnym raporcie MAK” czytamy, że Samolot był wyposażony w system wczesnego 
ostrzegania przed zderzeniem z ziemią typu TAWS oraz system zarządzania lotem (FMS) typu UNS-1D. Systemy TAWS i 
FMS były włączone i funkcjonowały sprawnie. Nie jest podana tu żadna trasa (sekwencja punktów nawigacyjnych), jaką 
miałby zrealizować PLF 101 (i jaką opublikowano dopiero w „raporcie końcowym” w styczniu 2011). Natomiast w formie 
zapowiedzi radzieccy badacze dorzucają: Dokończyć badanie informacji TAWS i FMS – na podstawie rezultatów – w razie 
potrzeby skorygować tor lotu. Z tego by wynikało, iż jeszcze wtedy „MAK” nie posiada danych FMS-a i TAWS-a (od UASC), a 
„rekonstrukcji katastrofy” dokonuje głównie na podstawie „zapisów” uzyskanych z rejestratorów, zwłaszcza CVR. Ale jakieś 
dane ma, o czym świadczą te informacje (włączone do „wstępnego raportu”): Lot ścieżką schodzenia przebiegał przy 
włączonym pilocie automatycznym w kanałach podłużnym i poprzecznym, a także przy włączonym automacie ciągu. 
Wyłączenie pilota automatycznego w kanale podłużnym i automatu ciągu nastąpiło przy próbie odejścia na drugi krąg, 
odpowiednio 5 i 4 sekundy przed zderzeniem z przeszkodą (drzewem), które zapoczątkowało proces niszczenia konstrukcji 
samolotu. Wyłączenie automatycznego pilota w kanale poprzecznym nastąpiło w momencie trzeciego zderzenia z 
przeszkodą, które zapoczątkowało proces niszczenia konstrukcji. Pierwsze ostrzeżenie systemu TAWS typu PULL UP (w 
górę) pojawiło się 18 sekund przed zderzeniem z przeszkodą, które zapoczątkowało proces niszczenia samolotu. Przedtem 
dwukrotnie występował komunikat typu TERRAIN AHEAD (ziemia przed tobą). (…) Czas, który minął od początku procesu 
niszczenia konstrukcji samolotu do całkowitego zniszczenia konstrukcji kadłuba wskutek zderzenia z ziemią w odwróconym 
położeniu, wyniósł około 5-6 sekund. Ostateczne zniszczenie konstrukcji samolotu nastąpiło o godzinie 10:41:06 (OL, s. 162-
163). Albo jeszcze przed publikacją „wstępnego raportu UASC” Moskwa miała dostęp do urządzeń, które przekazano do 
Redmont, albo też Redmont na bieżąco przekazywało „odczyty” do Moskwy. Może zachodzić także taki wariant, iż przed 
ekstrakcją danych w Redmont, radzieccy badacze znali z grubsza zawartość FMS-a i TAWS-a, tak jak to było ze znajomością 
treści „rozmów załogi z wieżą” 10 Kwietnia jeszcze zanim otworzony został rejestrator głosowy: Wieża lotniska w Smoleńsku 
odradzała pilotom samolotu prezydenckiego lądowanie na lotnisku w Smoleńsku - wynika z zapisu rozmów między pilotami 
Tu-154M z wieżą. Informacje te ujawnił szef Komitetu Śledzącego przy Prokuraturze Generalnej Aleksander Bastrykin. 
Wcześniej o tym, że załoga kilkakrotnie nie zastosowała się do instrukcji z wieży lotniska Smoleńsk informował pierwszy 
zastępca szefa sztabu lotnictwa generał Aleksander Aloszyn. - Zapis rozmów pilota z wieżą potwierdza charakter negocjacji 
- dodał Bastrykin na spotkaniu z premierem Władimirem Putinem. Dodał, że z ujawnionych rozmów wynika, że wieża 
odradzała lądowanie w Smoleńsku, lecz zalecenia nie zostały spełnione (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tu-
154-ladowal-mimo-polecen-z-ziemi,211471.html).  

http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/protokol_msrp.pdf
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tu-154-ladowal-mimo-polecen-z-ziemi,211471.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tu-154-ladowal-mimo-polecen-z-ziemi,211471.html
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I znowu, o tej wstępnej wersji dowiadujemy się nieco pokątnie, mimochodem, tak jakby przy okazji; 

dokumentu tego wszak nie znajdziemy ani w „raporcie MAK”5, ani w opasłej dokumentacji KBWLLP. 

Nie sposób więc ustalić nawet tak podstawowej, banalnej zarazem, sprawy, jak ta, czym się wersja 

preliminary (majowa 2010) różniła od tej final (czerwcowej 2010); co zawierała, a czego nie (czy np. 

były to różnice w ilości czy także w jakości/treści odzyskanych danych?) – oraz dlaczego, w jakim celu 

powstała wersja końcowa, a nie poprzestano na tej wstępnej. Czy prowadzono jakieś dodatkowe 

badania, np. po zamknięciu pierwszej ich fazy? Co w takim razie by spowodowało, że do takich 

ponownych/dalszych badań by przystąpiono? Dosłano z Moskwy jakieś dodatkowe materiały 

dowodowe (np. jakieś odnalezione mikroprocesory wcześniej, podczas prac polowych przy murze 

Siewiernego, uznane za zaginione w czeluściach mokradeł po „katastrofie”)? Te pytania muszą 

pozostać bez odpowiedzi, jak na razie, ponieważ w raporcie UASC te zagadnienia nie są w ogóle 

wyjaśnione6.  

 

Na skanie powyżej w ostatnim akapicie mowa jest o tym, w jaki sposób dokonywano zabiegu 

odzyskiwania danych: płytę („ocalałego bloku”) FMS-a umiejscawiano w sprawnym komputerze 

nawigacyjnym (NCU). Zdaniem autorów raportu nie istnieje w tym wypadku zagrożenie 

zniekształcenia lub dokonania zmian w zasobach (badanego) FMS-a, ogranicza się natomiast 

możliwość utraty lub zniszczenia danych. UASC nie pisze, czy jakkolwiek (kryminalistycznie) badano 

uszkodzenia, jakim podlegać miała obudowa i zawartość komputera pokładowego, a w Zał. 4 (do 

„raportu Millera”) na s. 41 możemy przeczytać jedynie, że 

                                                           
5
 W „raporcie MAK” nie ma (w formie załącznika, apendyksu, aneksu) nawet tego dokumentu, który KBWLLP włączyła do 

Zał. 4, co każe sądzić, iż nie wszystko w tym dokumencie się spodobało badaczom z Moskwy. 
6
 Na s. 467 podana jest lakoniczna informacja, że Eckmann i Skaug: wzięli za podstawę raport wstępny i dodali do niego 

dodatkowe parametry, by powstał ten raport końcowy (Started with the preliminary report and added additional 
parameters to create this final report). Autorzy jednak nie precyzują, które dane w ich raporcie „finalnym” są preliminary, a 
które należą do additional parameters. Nie jest więc jasne, w jaki sposób „to, co dodatkowe” zostało „dodane” – czy np. 
najpierw odczytano dane zgromadzone w jednej bazie danych, potem zaś w kolejnej – czy też wraz z postępem prac 
analityczno-badawczych w UASC, pozyskiwano jakieś nowe rezultaty. Nie są podane żadne metodologiczne kryteria, jakimi 
się w tych – rozłożonych w czasie i owianych znów jakąś mgłą wojskowej tajemnicy – badaniach kierowano. Czy istniała 
forma jakiegoś eksperckiego nadzoru tychże badań, czy też to, co wydobył Eckmann, sprawdził jedynie Skaug i na tym się 
procedura weryfikacji danych w tak niezwykle poważnej sprawie zakończyła? Czy wobec tego nie było żadnego polskiego 
specjalisty w trakcie tychże badań, choćby w formie obserwatora przebiegu wykonywanych czynności? 
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Danych z pamięci urządzenia UNS-1D nr S/N 1577 zabudowanego na pozycji dowódcy statku 

powietrznego ze względu na znaczne uszkodzenia nie udało się odzyskać.  

 

– zaś blok z nr. 281 uszkodzony nie tak bardzo, choć też dotknięty „katastrofą smoleńską”. 

   

Autorzy zapewniają nas, że żadnych osobliwości nie napotkali w trakcie uruchamiania sprzętu: 
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aczkolwiek nie informują nas jak – poza rzecz jasna technicznym uruchomieniem wszystkiego – 

uzyskali dostęp do danych wojskowych PLF 101. Komputer pokładowy rządowego samolotu to nie 

prywatny pecet Jana Kowalskiego, a urządzenie kontrwywiadowczo zabezpieczone na różne sposoby 

(choćby przez specjalistyczne szyfrowanie danych) przed wglądem osób niepowołanych i przed czyjąś 

nieuprawnioną (lub po prostu wrogą) ingerencją w pokładową elektronikę wojskowego samolotu. Ot 

tak sobie więc koledzy z UASC się podpięli z komputerem, włączyli to i tamto, i to wszystko, co 

potem wydobyli, było zwyczajnie dostępne w bazach danych, dostępne bez konieczności 

konsultowania się z polskimi wojskowymi szyfrantami i bez jakiejkolwiek deszyfracji? Dane leżały 

na przysłowiowej patelni, w sytuacji, w której miał być to FMS polskiego i natowskiego samolotu, 

odbywającego loty do (polskich i międzynarodowych) jednostek wojskowych, do baz w strefach 

wojny, do miejsc utajnionych itp.? Inaczej rzecz ujmując: wojskowy komputer ot tak się dał 

„otworzyć” i spenetrować w jakimś przedsiębiorstwie w USA, wystarczyło jedynie przełożyć płytę? 

Jeśliby tak łatwo dało się uzyskać dostęp do danych FMS-a, to tym bardziej byłyby one podejrzane, 

gdyż znaczyłoby to, iż ktoś wcześniej, np. ruscy specjaliści z FAPSI, także miał niezwykle ułatwiony 

dostęp do tychże danych7.   

                                                           
7
 O tym, że dla Moskwy FMS nie stanowił żadnej tajemnicy, opowiada płk. R. Latkowski w pracach „komisji płk. 

Latkowskiego”, o czym wspominałem w Zagadnieniach „smoleńskich” (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf): Jeśli zaś chodzi o kokpit, to ten samolot był od początku przygotowany do 
podłączenia najnowszych komputerów i urządzeń nawigacyjnych. LOT, na przykład, miał u siebie system nawigacyjny 
Omega. Do ABSU (automatyczny pilot) była podłączona centrala sterownicza, nawigacyjna i pilotażowa. Nawigator na 
podstawie danych nawigacyjnych lotu programował Omegę. Miał z tym trochę pracy. My z niej zrezygnowaliśmy i od razu 
wstawiliśmy komputer nawigacyjny UNS amerykańskiej firmy Universal. Rosjanie nie robili żadnych problemów. Biuro 
konstrukcyjne Tupolewa, po przeanalizowaniu funkcjonowania i kompatybilności przyrządu, wyraziło zgodę, a urządzenie 
wstawiono w zakładach lotniczych linii lotniczych CSA w Pradze, bo w tym czasie Czesi też zaczęli je montować w samolotach 
swego narodowego przewoźnika. Kolejne UNS-y montowali nam już Rosjanie podczas remontów samolotu w Moskwie. Te 
komputery były urządzeniami najnowszej generacji, w ich pamięci znajdowała się większość lotnisk na świecie i wszystkie 
drogi lotnicze. Pilot nie tylko widział, jakim kursem leci, jaka odległość go dzieli od konkretnego miejsca, ale także – za jaki 
czas osiągnie dany punkt i tym podobne dane. (…) Później zamontowaliśmy w naszych tupolewach GPS-y, a potem jeszcze 
drugi komputer pokładowy UNS. I tak powstał system komputerowy sterujący lotem – FMS – czyli Flight Management 
System (Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie (dalej jako OL-1), Warszawa 2011, s. 41-42). 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf
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Nasuwa się zatem chyba dość oczywiste pytanie, co do zawartości FMS-a: co to w ogóle za dane i 

skąd one, wszak nie ma przy nich żadnego placetu polskiej instytucji (typu MSZ, MON etc.8)? Jeśliby 

to były dane autentyczne, to w jaki sposób można się upewnić, że te „odsiane” nie miały żadnego 

znaczenia do badania wydarzeń z 10-04? Kto odsiał te dane, na jakiej podstawie, z jakiego powodu, 

za czyim przyzwoleniem i w jakim celu? W przypadku „dekodowania” tego, co uznano za „zapisy 

CVR”, to pojawiały się przynajmniej nazwiska niektórych osób, które brały w tym udział i biorą za to 

jakąś odpowiedzialność  

 

– sprawa polskiego udziału w uzyskiwaniu przez amerykańskich techników dostępu do wojskowego 
komputera nawigacyjnego (rządowego samolotu) nie jest zaś w ogóle wyjaśniona. W „raporcie MAK” 
czytamy jedynie (s. 13), że:  
 

USA, jako państwo wytwórcy systemów TAWS i FMS, udzielało technicznej pomocy przy 
sczytywaniu i odtwarzaniu informacji wskazanych systemów. Badania elementów wyposażenia 
nawigacyjnego i przyrządów samolotu prowadzono na bazie producenta Universal Avionics 
Systems Corporation (UASC) w miejscowości Redmont (USA) pod nadzorem MAK i 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

                                                           
8
 W przeciwieństwie do „raportu MAK”, na którego kartach widnieją w paru miejscach pieczęcie MSZ (por. np. s. 78-79). 
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Jak jednak ten nadzór wyglądał? Kto go sprawował? Jak był rejestrowany? Dlaczego nie ma żadnego 
polskiego podpisu pod amer. dokumentem (choćby na zasadzie zapoznania się z treścią przed 
przekazaniem raportu do dalszego wglądu)? Na s. 14 rus. „raportu” mowa jest jeszcze o udziale 
przedstawicieli NTSB i FAA (Federalnej administracji lotniczej USA) 
 

 

Nikt jednak nie jest wymieniony z imienia i nazwiska (por. też Zał. 4, s. 37, gdzie mowa o tym, że 

polska podkomisja techniczna9 zapoznała się z raportami dotyczącymi odczytu danych z urządzeń 

TAWS i FMS)10. Również lektura polskich Uwag do „raportu MAK” prowokuje do pytań, jak właściwie 

wyglądało to zabezpieczanie pokładowego komputera przez badaczy z Moskwy oraz, kiedy i jak do 

„danych FMS-a” zostali „dopuszczeni” Polacy: 

 
                                                           
9
 Jej skład podany jest na s. 46 w Zał. 4. 

10
 Podobnie na s. 117: Badania były przeprowadzone na bazie konstruktora systemów - spółki Universal Avionics System 

Corporation (UASC) w m. Radmont [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] USA pod kontrolą przedstawicieli MAK, Rzeczpospolitej 
Polskiej, NTSB i FAA. Pomimo znacznych mechanicznych uszkodzeń bloków, praktycznie cała informacja została pomyślnie 
odczytana i rozkodowana. W niniejszym rozdziale, przytoczone są tylko te wyniki badań, które zostały wykorzystane do 
napisania niniejszego sprawozdania. Pełne wyniki badań, znajdują się w materiałach Komisji. E. Klich występując 18 maja 
2010 przed komisją sejmową, twierdził tylko, że z Polski brał udział jakiś pracownik LOT-u, ekspert „komisji” 
http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/  

http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
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Jak bowiem na początku czerwca 2010 (a więc kilka dni po głośnej publikacji CVR-1 – kanonicznej 

wersji „stenogramów rozmów z kokpitu”) informował „MAK”, co skrupulatnie powtarzała Czerska 

Prawda: 

 

Z czego by można sądzić, że najpierw „dane FMS-a” analizowali moskiewscy badacze, dopiero potem 

przekazano je polskim. Co więcej, z tej uwagi poniżej:

 

wynikałoby, iż po przeprowadzeniu jednej próby odzyskania danych z drugiego bloku FMS-a (tego 

zamontowanego na stanowisku Dowódcy PLF 101), zaniechano dalszych tego typu prób. Czy w takim 

razie nie próbowano przekazać tego materiału do innego laboratorium, do rąk innych specjalistów?  
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W „raporcie MAK” niewiele miejsca poświęca się analizie „danych FMS-a” (a amer. opracowania nie 

zamieszcza się, jak zaznaczałem, wcale). Trzy najważniejsze fragmenty ruskiej bumagi dotyczące 

„zawartości” komputera pokładowego PLF 101, to te poniżej: 
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Mowa jest tu o kilku istotnych dla dalszych naszych rozważań, zagadnieniach. Po pierwsze (co pod 

znakiem zapytania stawiano w polskich Uwagach do „raportu MAK”), twierdzi się, że oba FMS w locie 

były włączone i pracowały poprawnie. Po drugie, „zamrożenie pamięci” miało nastąpić o godz. 

8:41:05 pol. czasu na wysokości 15 m (ta cała informacja zrobiła furorę w środowisku 

katastrofologów Macierewicza i zapoczątkowała odkrywkowe badania wokół hipotezy wybuchowej, 

potem dwuwybuchowej, a następnie wielowybuchowej (seria eksplozji w „prezydenckim 

tupolewie”11)). Po trzecie, podany jest (zrekonstruowany) „aktywny plan nawigacji poziomej”, czyli 

sekwencja punktów nawigacyjnych, wedle których miał lecieć PLF 10112, z uwzględnieniem 

„nieczynnej” zachodniej radiolatarni przy smoleńskim Siewiernym (oznaczanej jako DRL1).  

 

                                                           
11

 Wątek „serii eksplozji” (który pojawił się podczas I konferencji smoleńskiej – październik 2012) powrócił ze zdwojoną siłą 
podczas II konferencji (październik 2013). 
12

 „Końcóweczka” tej sekwencji analizowana była przeze mnie w Załączniku: http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf


12 
 

Po czwarte, co już zacytuję: w chwili wyłączenia zasilania lot przebiegał w odniesieniu zgodnie z 

aktywnym planem lotu z punktu DRL do punktu XUBS – czyli od dalszej wschodniej NDB (tej położonej 

6,3 km od progu pasa) do „środka pasa” (punkt XUBS  stanowiący tzw. KTA lotniska Siewiernyj13). Po 

piąte, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę: system zapamiętuje do 100 ostatnich przyciśnięć 

klawiszy CDU (bez rejestracji czasu).  

 

Jak autorzy ruskiego „raportu” dodają na powyższym skanie: Analiza wykorzystanych klawiszy 

pokazała, że w określony moment czasu [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] na stronie NAV wybrano zakres 

zadanego kursu CMD HDG, po czym z kolei wprowadzono kurs 40⁰ i 79⁰ (system pracował w zakresie 

kursu magnetycznego). Później zakres zadanego kursu był zmieniony na zakres lotu według aktywnej 

trasy (zachował się do utraty zasilania). Mimo więc, że „przyciśnięcia klawiszy” (a tym samym 

poszczególne komendy kierowane przez pilotów do systemu) nie są rejestrowane z określonymi 

parametrami czasowymi, to w „raporcie MAK” jest mowa o „określonym momencie czasu” (ale bez 

podawania dokładnej godziny, minuty, sekundy) – jak i o tym, co było później, choć owo później się 

nie za bardzo zarejestrowało. Oczywiście, słowo później tak czy tak musi robić wrażenie na odbiorcy 

ruskiego przekazu, ponieważ to później może się w pewnym momencie zbiegać z momentem 

„katastrofy”, która, co zrozumiałe, „zamraża dane” i żadnego później w stosunku do niej nie ma. 

Jednakże w raporcie UASC dane są wyodrębnione i pogrupowane w taki sposób, iż pomiędzy ich 

zbiorami (uporządkowanymi w określone tabele podane w amer. opracowaniu) nie wiadomo, co jest 

później w stosunku do czego. Przykładowo, mamy taki układ danych, jeśli chodzi o „aktywny plan 

lotu z punktu DRL do punktu XUBS” (jak to sformułowano w „raporcie MAK”) 

 
                                                           
13

 W blogosferze wprawdzie zwracano uwagę (np. komentator biskup), że na upublicznianej w oficjalnej narracji karcie 
podejścia nie są podane współrzędne KTA, wydaje się jednak, że mogłyby one zostać wprowadzone do FMS-a po 7-mym 
kwietnia 2010. Tematem-rzeka są zresztą zagadnienia deklinacji magnet., por.: http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-
deklinacje i http://piko.salon24.pl/540570,deklinacje-smolenskie-jeszcze-raz  

http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje
http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje
http://piko.salon24.pl/540570,deklinacje-smolenskie-jeszcze-raz
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lecz już na następnej stronie opracowania UASC (s. 500 w Zał. 4 do „raportu Millera”), w tabeli 

zbierającej „ostatnie sto przyciśnięć klawiszy”, DRL jako waypoint zostaje skasowany z punktów 

nawigacyjnych planu lotu i ktoś wklepuje do niego DRL1 (a więc namiary na zachodnią dalszą NDB): 

 

Wklepuje punkt  DRL1 dwukrotnie: 
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Jeśli spojrzymy dalej, to nie ma informacji o skasowaniu DRL1 (jak była wyżej: Deleted a waypoint 

from the flight plan a propos DRL), natomiast pojawiają się jeszcze dane dotyczące wklepywania VNO 

(Vilnius VOR/DME; radiolatarnia kierunkowa): 

 

oraz GLB (Gloubokoye VOR/DME; radiolatarnia kierunkowa) 

 

jak i MGL (Mahiliou VOR/DME; radiolatarnia kierunkowa) 
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Z czego powstawałaby następująca sekwencja punktów: DRL, DRL1, VNO (Wilno), GLB (?),  

 

MGL (Mohylew), przy czym te trzy ostatnie oraz ten pierwszy zostałyby wycofane z planu lotu14. W 

tabeli zbierającej dane o „wciśnięciach klawiszy” pojawia się jeszcze informacja o obraniu kolejno 

kursów (heading) 40 i 79: 

                                                           
14

 Żadnego z tych waypoints (VNO, MGL, GLB) nie ma w tabeli z punktami nawigacyjnymi na s. 498-500 (Zał. 4). Na s. 498 
pojawia się lakoniczna informacja: The user-defined waypoint database contained 173 waypoint records. The user-defined 
route database contained 200 routes. The user-defined airport, SID, STAR, tactical waypoint, RADAR waypoint, alignment 
point, and company route databases were empty. Nie zostaje jednak wyjaśnione – co to właściwie znaczy, iż tyle baz 
danych „ocalałego po lotniczym wypadku” FMS-a było pustych. Czy bazy te „opustoszały” w wyniku „katastrofy”, czy nie 
dały się „wyekstrahować” w Redmont, czy też ktoś je „wyekstrahował”, zanim FMS dotarł do USA? Jeśli bowiem bazy te 
byłyby puste w całkowicie sprawnym bloku pokładowego komputera PLF 101, to chyba coś byłoby nie tak z tymże 
komputerem. Trudno założyć, by piloci korzystali z niego bez wprowadzonych, odpowiednich, zaktualizowanych baz danych. 
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W ostatniej rubryce czytamy zaś, że Commanded heading mode canceled, a więc, że zrezygnowano z 

dalszego lotu tym kursem magnetycznym. Co było później? Tego już w tej tabeli nie ma. Ostatecznie 

zatem uzyskujemy zastanawiającą sekwencję (jeśli pominiemy wycofane/skasowane punkty): a) 

DRL1, b) 40⁰, c) 79⁰ (skasowany w pewnym momencie – nie wiemy, po ilu sekundach, minutach lotu). 

Jak stara się tę garść „danych FMS-a” wyjaśnić „komisja płk. Latkowskiego”: 

 

Sekwencja: DRL1, kurs 40⁰, kurs 79⁰ pasowałaby zaś do tego scenariusza, który starałem się 

zrekonstruować w analizie problemu kursu na Siewiernyj w związku z dwiema kartami podejścia, 
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którymi dysponowała załoga PLF 10115 - stawiając hipotezę, że PLF 101 mógł podejść od zachodniej 

strony Siewiernego, zejść na wysokość decyzji i oddalić się na „zapasowe”16. Wprawdzie w tabeli na 

s. 492 Zał. 4 KBWLLP mamy w takich punktach opisaną „końcóweczkę”: 

 

ale jak wskazywałem wyżej, te ostatnie „100 przyciśnięć klawiszy” jej nie potwierdza. W tabeli na tej 

samej stronie podawane jest z kolei, jakich modyfikacji planu lotu dokonano po punkcie BERIS i że 

DRL1 wprowadzono jako następny punkt po ASKIL, później zaś miałby być punkt 10XUB położony na 

prostej od wschodniej strony lotniska Siewiernyj, kilka kilometrów za wschodnią dalszą NDB - brak 

natomiast punktów: DRL i XUBS (tu jako środek pasa, przypominam, a nie jako ozn. lotniska). 

 

                                                           
15

 Karty te są podlinkowane w pdf-ie pod wywiadem z R. Musiem: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-
zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html  
16

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-
podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf. W kontekście niedawnej „afery prof. Cieszewskiego”, w ramach której podniosło się 
larum ze strony wielu środowisk związanych z ofic. narracją, jakoby całkowitą niedorzecznością lub zwykłym „pomiarowym 
błędem”, miał być stwierdzony przez Cieszewskiego fakt złamania brzozy nr 1 w Smoleńsku na kilka dni przed „katastrofą” 
(por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf), warto wspomnieć, iż to Cieszewski 
(na I konferencji smoleńskiej) zwrócił uwagę na to, że zachodnia część lotniska Siewiernyj była dokładnie fotografowana 
satelitarnie w dn. 9 kwietnia 2010 (por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-TS-2.pdf s. 1). Nie 
ma zatem najmniejszych wątpliwości, że stan zachodniej infrastruktury północnego lotniska w Smoleńsku, jeśli chodzi o 
radiolatarnie oraz oświetlenie, na dzień przed 10-04 jest udokumentowany.  

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
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-TS-2.pdf
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Powtarzam jednak, że tych dalszych punktów po DRL1 nie ma w tabeli opisującej 100 „wciśnięć 

klawiszy”. Nie znaczy to, że wszystko wśród „danych FMS-a” dzieje się bezczasowo lub pozaczasowo, 

jak czytamy wszak na s. 496 niektóre, choć nieliczne, zdarzenia bywają zapisywane z parametrami 

czasowymi (timestamp): 

 

Powyżej podany jest więc czas startu i – czas „wyłączenia (się)” pokładowego komputera: godz. 

8:41:02 (pol.), ale też w owej tabeli (skan poniżej) podany jest czas awarii FMS-a (abnormal power-

down) z… 28 lutego (2010?): 

 

Czy chodzi o samowyłączenie się komputera nawigacyjnego, czy też wyłączenie dokonane przez 

kogoś w trakcie pracy FMS-a? K. Galimski i P. Nisztor w swej książce17 przywołują relację kpt. G. 

Pietruczuka dot. awarii komputera pokładowego 7 stycznia 2010: po starcie z Okęcia nastąpiło 

wyłączenie wysokościomierza ciśnieniowego. Uszkodzenie tego wysokościomierza powoduje 

niewłaściwą pracę systemu UNS. Powoduje to niemożliwość korzystania z tego systemu, a tym 

                                                           
17

 Kto naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 31. 
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samym w przypadku awarii UNS-1, nie mamy nawigacji. Jak dodają autorzy: Z nieoficjalnych 

informacji wynika, że prokuratura podejrzewa, iż zakłady w Samarze nie miały od producentów 

stosownych certyfikatów na demontaż i montaż urządzeń znajdujących się na pokładzie Tu-154M. 

Oznacza to, że mogły one zostać uszkodzone lub niepoprawnie zamontowane i w konsekwencji, nie 

działać prawidłowo. Ale może to też przede wszystkim oznaczać, że urządzenia elektroniczne 

podlegały jakimś/czyimś ingerencjom, a więc, że były „otwarte” na działania rus. specsłużb. Warto o 

tym stale pamiętać w kontekście analizy „danych FMS-a”. Nawiasem mówiąc, potwierdzenie tezy, iż 

dane te mogą budzić wątpliwości, a więc, że niekoniecznie są wiarygodne, przyszło niedawno z 

najmniej chyba spodziewanej strony, bo expressis verbis, choć nieco zagadkowo18, wypowiedziała to 

„komisja Laska”, spadkobierczyni intelektualnego i badawczego dorobku KBWLLP: 

 

Nasuwa się przy tej okazji pytanie: dlaczego w takim razie „raport MAK” (i „raport Millera”) 

powoływał się na te dane jako na wiarygodne, nie sygnalizując, że to tylko dane np. prawdopodobne 

albo po prostu niewiarygodne – to by bowiem pchnęło wiele analiz badawczo-śledczych do przodu 

już w  styczniu 2011, a najpóźniej w lipcu owego roku.  

 
                                                           
18

 Zagadkowo, przez wzgląd na użytą tautologię: urządzenia wspomagające pracę załogi są urządzeniami wspomagającymi 
pracę załogi. 
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Galimski z Nisztorem podają w swej książce listę awarii (nie tylko FMS-a Tu-154 M 101), do jakich 

miało dojść w dn. 28-02-2010 (s. 31): Podczas lotu z Krakowa na Okęcie przerwy we wskazaniach 

odbiorników GPS-1 i GPS-2 w systemie UNS-1D. Podczas lotu z Krakowa na Okęcie niewłaściwe 

wskazania poziomu oleju silnika nr 3 (prawy). Podczas lotu na Okęcie na FL 150 pojawienie się VOR 

dopiero w odległości 20 NM od radiolatarni19. W tym ich wyliczeniu brak jednak tej awarii, którą 

odnotowuje z kolei raport UASC (abnormal power down). Nie wiadomo zatem, czy tylko niektóre 

awarie są (były) przez system odnotowywane, czy też mamy tu do czynienia z przykładem „danych 

wątpliwych”, a więc wprowadzonych z zewnątrz tylko po to, by jakoś uwiarygodnić zbiory danych 

FMS-a i np. uwzględnić te awarie, do których 28 lutego doszło. Poza tym, czemu odnotowana jest 

jedna awaria z 28-02-2010, a nieprawidłowości ze stycznia już nie20?     

 

W książce Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu (Komorów 2011) problem awarii urządzeń 

pokładowych też jest postawiony, przy czym lista usterek z 28-02-2010 zostaje jeszcze bardziej 

poszerzona w stosunku do tej Galimskiego-Nisztora: 

 

                                                           
19

 A nie ca. 80 mil (por. uwagę mjr. M. Fiszera: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-
miesiace,140532.html). Por. też „raport Millera” s. 72-73 na temat awarii z 28-02-2010. 
20

 W sierpniowym (2011) wywiadzie dla Naszego Dziennika gen. A. Czaban podaje liczbę 16 awarii po remoncie Tu-154M 
101 w Samarze: http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/szesnascie-awarii-tupolewa/ Por. też 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html. Najwięcej awarii (zwłaszcza FMS-a) 
podaje Zał. 4. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/szesnascie-awarii-tupolewa/
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html
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„Zespół Niezależnych Ekspertów” wojskowych powołuje się na (linkowany już w niniejszym 

opracowaniu) artykuł Ł. Orłowskiego z lipca 201021 - jednakże w tekście na stronie rządowej telewizji 

nie są podane te wszystkie usterki, które figurują w tabeli powyżej. „ZNE” zwraca też uwagę na to, iż 

FMS nie został przekazany na czas remontu do USA, lecz pozostał w rękach ruskich fachowców (s. 

352): 

 

Jeśli zatem bloki FMS-a wymontowano, to równie dobrze można było, przy odpowiedniej współpracy 

fachowców wojskowych z Moskwy, dokonać skopiowania baz danych z tego komputera, by możliwe 

było wytworzenie zduplikowanego „systemu zarządzania lotem” na potrzeby „badań 

katastrofologicznych”.  

 

 

„ZNE” zapewnia jednocześnie, że pokładowa elektronika została sprawdzona przez SKW po rus. 

remoncie (s. 354, przyp. 328), a mówiąc ściślej: SKW nie wykryła w samolocie żadnych nielegalnie 

zainstalowanych przez Rosjan urządzeń: 

                                                           
21

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html
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aczkolwiek tego typu dementi wykluczające czyjeś ingerencje w FMS-a Tu-154M 101 należy, sądzę, 

traktować z daleko idącą wstrzemięźliwością, zwłaszcza że sami autorzy Zbrodni smoleńskiej, 

przypominają, że tak wyglądał „generalny remont” w Samarze22 (s. 360): 

 

I dodają jeszcze: 

 

                                                           
22

 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/samara.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/samara.html
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Tak więc remont polskiego rządowego samolotu przebiegał dość beztrosko, nawet jeśli chodzi o 

podstawowe rygory kontrolne związane z tego rodzaju naprawami: 

 

Na tle tego wszystkiego, założenie, iż z komputerem pokładowym „prezydenckiego tupolewa” nic się 

stać nie mogło i nic się faktycznie nie stało, to wishful thinking, 

 

a biorąc pod uwagę to, że właśnie urządzenia pokładowe PLF 101 miały dostarczać „komisjom 

badawczym” tych najtwardszych (poza stanem drzewostanu smoleńskiego na wschodniej ścieżce 

podejścia oraz „relacjami naocznych świadków”) danych dowodzących przebiegu „katastrofy”, to 

tym bardziej można przyjąć, iż „dane FMS-a” nie powinny być traktowane jako czyste, a więc nie 

zafałszowane, nie zmodyfikowane (na potrzeby „katastrofologiczne”). W związku zaś z koniecznością 

„dopasowania danych” do przebiegu „zdarzenia smoleńskiego”, ich „wydobywanie” musiało 
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stanowić proces dość czasochłonny. Występując w maju 2010 przed komisją sejmową, zapowiadał to 

sam „polski akredytowany” płk dr Klich23:  

W tej chwili jest odczytywany TAWS, to znaczy Terrain Awareness and Warning System albo 

EGPWS – wersja tam inna, w Stanach Zjednoczonych u producenta. I jest przedstawiciel Polski 

tam, nie z komisji, ale ekspert komisji, pracownik LOT-u, który zna się na tych urządzeniach i 

jest przedstawiciel rosyjski. Tam już wiem, że będzie to się wydłużało, bo jakiś element, żeby 

odczytać, to prawdopodobnie trzeba będzie miesiąc to zgrywać, nad jakimiś tam 

poszczególnymi elementami, to jest taka żmudna praca, ale na pewno tej pracy się podejmie 

i strona rosyjska, amerykańska i nasza, która tam będzie tak długo, jak będzie trzeba. (…) 

z drugiej strony, jak mówiłem o tym TAWS-ie, to dostałem wczoraj informację, że rozczytanie 

tam jednego elementu z tego może potrwać nawet miesiąc. To znaczy zebranie danych, bo 

uszkodzenie jest tak duże, że będzie to trwało. Więc trochę optymistycznie myślę. 

 

Przejdźmy ponownie do kwestii „końcóweczki” w FMS-ie. Jeśli zajrzymy dla porównania i 

uzupełnienia do planu lotu z udziałem ppłk. B. Stroińskiego – zgłoszonego (rus. stronie) clarisem 18 

marca 201024, to znajdziemy tam taki opis końcowego odcinka trasy nawigacyjnej, tj. tego od granicy 

białorusko-ruskiej do lotniska (pkt 8 poniżej): 

 

ASKIL, DCT, SMOLENSK.  

                                                           
23

 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 

Dodam na marginesie, że o ile Klich w Mojej czarnej skrzynce sypie przeróżnymi anegdotami związanymi z „badaniami” (jak 

np. ta o głuchym wojskowym pilocie Jaczmieniewie podczas przesłuchania Plusnina), tak żadnych anegdot o badaniach FMS-

a nie ma. Nie tylko anegdot, ale i zwykłych relacji – co dodatkowo powinno nas skłaniać do sceptycyzmu, jeśli chodzi o 

udział polskiej strony w odzyskiwaniu i analizie danych pokładowego komputera PLF 101. Historia przesłuchania z 

Jaczmieniewem i Plusninem, przypomnę, w skrócie brzmi tak: Powstał straszny bałagan – nasi się emocjonują, Plusnina 

zatyka, przygłuchy Jaczmieniew się denerwuje, bo niczego nie słyszy, a Rosjanka krzyczy mu do ucha, wyjaśniając pytania 

Polaków. Próbuję opanować sytuację, ale naszym się to nie podoba. Fydrych wreszcie mówi mi: „Bo wyjdę”, na co ja: „To 

wychodź”. Wszystko przy Plusninie. Zakotłowało się, aż Jaczmieniew rzucił papierami, powiedział, że zrywa przesłuchania i 

idzie na skargę (Moja czarna skrzynka. O katastrofie smoleńskiej rozmawia Michał Krzymowski, Warszawa 2012, s. 48).  

24
 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html Por. też: Galimski, Nisztor, Kto…, s. 146. 

http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
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Daleko tej sekwencji danych do tego, co możemy znaleźć w tabeli z raportu UASC, w której 

„końcóweczka” przelotu z EPWA na Siewiernyj jest zapisana w „bazie danych FMS-a” jako: 

 

a więc brak punktu ASKIL, podana jest droga powietrzna B102, z której miano by się kierować na 

dalszą wschodnią NDB (DRL) Siewiernego. Ta sekwencja jest o tyle dziwna, że jeśli leciano by od 

wschodu (po wykonaniu kręgu nadlotniskowego przewidzianego w ramach podejścia kursem 259), to 

najpierw powinno się osiągnąć punkt 10XUB, potem (po prostej) DRL i na koniec XUBS (vide 

„czerwona trajektoria MAK”, z rus. „raportu”). Oczywiście skierowanie się z drogi B102 na DRL jest 

jak najbardziej wykonalne i przewidziane w schemacie podejścia na Siewiernyj, lecz wyglądałoby tak: 

 

czyli z ASKIL piloci lecieliby przez punkt RALOT i wchodziliby na prostą już po czwartym zakręcie kręgu 

nadlotniskowego25. Ogólnie zaś trasa ta prezentowałaby się schematycznie tak: 

                                                           
25

 Analogicznie „Frołow” 10 Kwietnia miał nadlatywać na Siewiernyj od południowego wschodu, z punktu OGALI i wchodzić 
w krąg nadlotniskowy od razu okolicach czwartego zakrętu (choć czy faktycznie takiego manewru dokonał?). 
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„Komisja płk. Latkowskiego”, której udało się porozmawiać z kimś z załogi tupolewa lecącej 7 

kwietnia 2010, przytacza takie wspomnienia26: 

Kontroler, o ile pamiętam, powiedział nam tylko, że wchodzimy w drugi zakręt kręgu 

nadlotniskowego, czyli że wchodzimy w krąg nadlotniskowy. To była chyba jedyna informacja 

od niego – opowiada jeden z członków załogi lecącej 7 kwietnia.  

Te wspomnienia nie uwzględniają wprawdzie incydentu z samowolnym zniżeniem się załogi PLF 101 

na 300 metrów i odesłaniem tupolewa przez „kontrolera” na wysokość 500 m, o czym opowiada 
                                                           
26

 Z kolei Galimski z Nisztorem cytują fragmenty zeznań B. Stroińskiego z 16-04-2010: Lotnisko w Smoleńsku w dniu 7 
kwietnia było wyposażone w dwie radiolatarnie i system świetlny, oświetlający tylko krawędzie pasa startowego oraz 
dwa reflektory typu APM ustawiające bramkę wlotową nad pas, przelot przez tę bramkę powodował, że samolot 
znajdował się w osi pasa (Kto..., s. 41). Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę to, że 7 kwietnia (2010) pogoda była słoneczna i – jak 
można sądzić – żadnych APM-ów z tego względu na Siewiernym nie używano, to ta wyróżniona przez mnie część zeznań 
ówczesnego szefa eskadry tupolewów wygląda na powtórzenie relacji por. A. Wosztyla (dot. warunków do lądowania z 10-
04). Chyba że Stroiński miałby jakieś własne lotnicze wspomnienia z 10-04, co, rzecz jasna, nie jest wykluczone, por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot 

http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot
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„raport MAK”27, ale załóżmy, że pamięć o tym zdarzeniu się nieco zatarła28, poza tym, jak wiemy z 

„historii smoleńskiej” akurat piloci 36 specpułku mieli nie tylko problemy z przypomnieniem sobie 

wielu zdarzeń, ale i z opowiadaniem o nich. Wracając więc do tej krótkiej relacji, wynikałoby z niej, że 

PLF 102 nie leciał przez RALOT, lecz że po przekroczeniu ASKIL zostałby skierowany na drugi zakręt 

kręgu (w ramach podejścia kursem 259). Nie kierowałby się z ASKIL na południowy wschód (od 

Smoleńska), tylko na północ, zgodnie z tym schematem i analogicznie do „czerwonej trajektorii” 

przypisywanej w rus. „raporcie” statkowi powietrznemu PLF 101: 

 

 

To nie koniec zagadek, znowu bowiem pojawia się problem „brakujących punktów nawigacyjnych” w 

bazie danych FMS-a. W opracowaniu UASC nie ma (podanego w clarisie z informacją o planie lotu 

Stroińskiego) punktu DCT w tabeli poniżej: 

                                                           
27

 Przypadki nieprzestrzegania zasad lotów i poleceń kierownika lotów przez polskie załogi w rejonie lotniska Smoleńsk 
„Północny” zdarzały się już wcześniej. Według meldunku kierownika lotów, 07. 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 500m („raport MAK”, s. 128).  
28

 Jak pisze dalej „komisja płk. Latkowskiego”: Kiedy samolot, poruszając się już po kręgu nadlotniskowym, zmniejszył 
prędkość do 420 kilometrów na godzinę, a załoga zaczęła przygotowywać się do lądowania, pilot włączył automat ciągu, 
urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie prędkości lotu. (…) Dowódca zgłosił wieży, że widzi pas startowy, zanim jeszcze 
ustawił samolot na prostej do lądowania, czyli w osi pasa. – Posadku razrieszaju – odpowiedział kontroler Paweł Plusnin. 
Samolot wszedł w ścieżkę zniżania. Automat ciągu pracował nadal, mimo że instrukcja użytkowania tupolewa w locie nie 
przewiduje korzystania z niego przy podchodzeniu do lądowania w trybie innym niż automatyczny lub półautomatyczny 
(automat ciągu może być włączony tylko w trakcie podejścia wykorzystującego sygnał ILS). Zarówno podejście, jak i 
lądowanie przebiegały bardzo spokojnie. W kabinie panowała cisza przerywana tylko czytaniem checklisty i kolejnymi 
komendami. Alarm TAWS nie włączył się, mimo że lotniska Siewiernyj nie było w bazie danych tego komputera [w tabelach 
amer. raportu XUBS figuruje w „bazach danych FMS-a” jako punkt nawigacyjny, zaś bazy danych lotnisk okazały się, jak już 
sygnalizowałem, empty podczas badań w Redmont – przyp. F.Y.M.]. – Nie było ostrzeżeń. Wystarczyło nacisnąć przycisk 
„Terrain Inhibit” obok ekranu TAWS. To zadanie drugiego pilota – opowiada dalej jeden z członków załogi. Maszyna 
przeleciała w poprzek doliny znajdującej się przed bliższą radiolatarnią prowadzącą, nawet jej nie zauważając [to nie 
odzywał się w kokpicie sygnał NDB? – przyp. F.Y.M.]. – Lubię popatrzeć sobie z góry na teren, nad którym lecę. Pogoda była 
idealna, a mimo to nie zauważyłem żadnego jaru. Drzewa tak tam rosną, że wywołują złudzenie, iż teren jest płaski – dodaje 
(Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy (dalej jako OL-2), Warszawa 2011, s. 26-27).  
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Są za to jakieś namiary na „nieczynne” lotnisko Jużnyj (UUBS) 

 

- namiary dość dziwne, bo gdy się je wrzuci do Google Maps, to pokazuje się coś takiego: 

 

Być może w tabeli zamiast E 002 winno być E 032, ale wtedy uzyskujemy „widok znajomy ten”: 
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Z Jużnego co ciekawsze, wedle tychże „danych FMS-a”, wykonano do Warszawy na Okęcie 

jakiś/kiedyś lot tupolewem, jeśliby wierzyć bazie danych dotyczącej odbytych tras przez Tu-154M 

101: 

 

a ponieważ są to dane „bezczasowe”, to nie wiadomo, którego dnia/miesiąca/roku taki lot wykonano 

i jaką trasę wykonała załoga tupolewa, udając się w stronę UUBS (czyli na smoleńskie Jużnyj), trasy 

Warszawa – Smoleńsk Południowy (EPWA-UUBS) w bazie danych bowiem nie znajdziemy.  

 

Czyżby to był jakiś „mało znany” z historii smoleńskiej lot z 7-04-2010 (no bo nie jest to chyba lot z 

2009 r.)? To pytanie musi pozostać w zawieszeniu. Wróćmy zatem może do „końcóweczki” trasy 
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(zapewne) Stroińskiego (i PLF 102). Jak wiemy, brak w niej punktu ASKIL (jest on zaś odnotowany 

wśród danych nawigacyjnych dot. drogi powrotnej) 

 

pojawia się za to sekwencja: B102, DRL, 10XUB, XUBS. Nie ma także punktu RALOT, który znajduje się 

na drodze B102, a który, jak kiedyś prezentował D. Szpineta29, był uwzględniony w (domniemanym) 

planie lotu Protasiuka 

 

 

Jak też pamiętamy, jednym z zarzutów (w ramach ogólnych lamentacji nad „nieprzygotowaniem 

załogi do lotu” i nad jej „niekompetencją”) był ten, że skopiowano plan lotu z 7-04-2010. O tym, że 

                                                           
29

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

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html
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miano dokonać prostego przepisania planu lotu Stroińskiego30 miało świadczyć to np., iż w planie na 

10-04 uwzględniono „nieczynne w weekendy” lotnisko UMII, tj. wschodnie, cywilne witebskie – jako 

zapasowe31. Jeśli więc piloci PLF 101 „zmałpowaliby” trasę PLF 102 (z 7-04), to dlaczego w sekwencji 

„danych FMS-a” zabrakło punktu RALOT32? Dlaczego też RALOT nie figuruje na liście punktów 

nawigacyjnych wprowadzonych przez użytkownika, są zaś współrzędne dalszych NDB po wschodniej i 

zachodniej stronie (DRL, DRL1), współrzędne UUBS (smol. Jużnyj) oraz współrzędne XUBS? 

 

 

Załóżmy, że RALOT figurował wśród tych „dodatkowych parametrów”, których amerykańskie 

opracowanie ekspertów z UASC nie uwzględniło, pomijając te dane jako mniej ważne, a więc, że np. 

należał do tych danych „automatycznie podstawianych” do poszczególnych tras nawigacyjnych, o 

których wspomina raport UASC: 

                                                           
30

 Określenia „plan lotu Stroińskiego” i „plan lotu Protasiuka” traktuję jako skróty myślowe, a nie terminy techniczne. Chodzi 
o plany lotów, w trakcie których dowódcami załóg byli odpowiednio Stroiński i Protasiuk – nie znaczy to natomiast, że obaj 
dowódcy osobiście takie plany opracowali, mogli to zrobić nawigatorzy. 
31

 Jak pisała, załamując ręce, „komisja płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 34): Lot 10 kwietnia 201 roku był fatalnie przygotowany 
również od strony logistycznej. Na lotniska zapasowe wybrano Witebsk i Mińsk. Tylko że – według obowiązującego wówczas 
rozkładu – port lotniczy w Witebsku nie funkcjonował w dni wolne od pracy. Stąd pytanie, na które, niestety, nie udało nam 
się znaleźć odpowiedzi. Jak to się stało, że Eurocontrol, instytucja koordynująca wszystkie loty nad Europą, zaakceptowała 
przesłany przez 36. SPLT plan lotu, zakładający skorzystanie z nieczynnego lotniska zapasowego? Wszystko wskazuje na to, 
że ktoś w pułku, przygotowując plan lotu z delegacją prezydenta, bezmyślnie przepisał ustalenia dotyczące lotu z 7 
kwietnia, czyli wizyty w Smoleńsku premiera Donalda Tuska. Dlaczego jednak nie wykrył tego nadzór? Zapytany o to 
doświadczony pilot liniowy zamyśla się. – Dobre pytanie – stwierdza po chwili milczenia. – Podejrzewam, że Eurocontrol 
interesuje się głównie lotniskiem docelowym. Służby w Brukseli, którym Witebsk musiał wyskoczyć ze znakiem zapytania, 
uznały, że skoro Polacy wpisali go do planu lotu jako lotnisko zapasowe, to zapewne załatwili sobie jego dostępność w 
konkretnym dniu. W końcu to był samolot prezydencki, a na odpowiednim szczeblu wszystko da się zrobić. 
„Komisja płk. Latkowskiego” nie musiała jednak dopytywać doświadczonego pilota i wprawiać go w stany melancholijnej 
zadumy, wystarczyło bowiem zagadnąć Stroińskiego, jakie przewidywał lotniska zapasowe na 10-04.  
32

 Za „raportem MAK”, powołującym się na UASC – po ASKIL miały być wklepane DRL1, 10XUB, DRL, XUBS (s. 154). 
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 – a więc, że był w jakiejś (innej) bazie FMS-a (niekoniecznie pustej) i stąd się pojawiał w tych czy 

innych planach lotów (Stroińskiego, Protasiuka). Wprawdzie oznaczenia „*GAP*” nie ma wśród 

danych lotu EPWA-XUBS (lotu zakończonego lądowaniem), lecz nie bądźmy małostkowi i dokładni jak 

pruski księgowy. Czemu jednak nie uwzględniono punktu RALOT ani podczas przelotu PLF 102, ani 

tego z 10 Kwietnia? Załóżmy, że korekty dla trasy PLF 102 dokonano już na (powietrznej) granicy 

białorusko-ruskiej, kierując załogę (7-04-2010) od razu po ASKIL (a może nawet już przed, skoro w 

trasie z tabeli FMS-a tego punktu nie ma) na drugi zakręt kręgu nadlotniskowego Siewiernego. Jeśli 

tak, to czemu punkt RALOT został powtórzony w planie na 10-04, skoro w locie PLF 102 brał udział 

późniejszy Dowódca PLF 101, który to plan (na 10-04) tenże Dowódca musiał zaakceptować i 

podpisać?  

 

Przyjrzyjmy się raz jeszcze sekwencji nawigacyjnych punktów z ostatniego odcinka lotu PLF 102 (przy 

założeniu, że to sekwencja autentyczna): DRL, 10XUB, XUBS. W porównaniu z tą sekwencją wklepaną 

rzekomo na lot PLF 101 (DRL1, 10XUB, DRL, XUBS) łatwo dostrzec, że porządek punktów dla PLF 102 

jest odmienny aniżeli ten dla PLF 101 (jeśli, naturalnie, pominiemy od razu zachodnią dalszą NDB). 

Lecąc wszak na Siewiernyj od wschodu, najpierw mija się punkt 10XUB, potem DRL, a następnie jest 

XUBS (jako KTA lotniska). Jeśli PLF 102 przemieszczałby się kursem a la „trasa MAK”, tzn. od 

północnego zachodu Smoleńska, wykonując kolejno drugi, trzeci i czwarty zakręt (KM 259): 
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to powstaje pytanie: skąd by się wzięła najpierw wschodnia radiolatarnia DRL, a potem punkt 10XUB 

w planie lotu, skoro powinno być odwrotnie? Ktoś powie, może DRL stanowiła tylko pewien 

„orientacyjny punkt”, taki naprowadzający na samo lotnisko, a nie element trasy33. W takim razie po 

co by go wklepano przed 10XUB właśnie jako element trasy i dlaczego nie wklepano by 

współrzędnych DRL po 10XUB? Z kolei w „końcóweczce” trasy przypisywanej PLF 101 sekwencja 

ostatnich trzech punktów pasuje wprawdzie do tego porządku punktów nawigacyjnych, który 

obowiązuje przy podejściu od wschodniej strony (po wykonaniu nadlotniskowego kręgu), lecz 

wcześniej pojawia się dodatkowo DRL1, a więc zachodnia dalsza NDB. Zarówno układ punktów 

nawigacyjnych (z trasy Protasiuka): 10XUB, DRL, XUBS,  

 

jak i poprzedzający go namiar na DRL1 – nie pasują zupełnie do trasy Stroińskiego, a więc opowieści o 

„skopiowaniu” planu lotu należy uznać za typowe już (dla oficjalnej narracji) dezy. Co więcej, DRL1 

nie pasuje do podejścia kursem 259 na Siewiernyj. Ktoś może powiedzieć (odwołując się raz jeszcze 

do ofic. narracji), że zapewne zrazu załoga PLF 101 miała w planie lot kursem ASKIL-DRL1, ale słysząc 

komendę Plusnina, by obrała kurs 79, nie skierowała tupolewa na dalszą zachodnią radiolatarnię, lecz 

na północny zachód Smoleńska, w stronę drugiego zakrętu kręgu nadlotniskowego. No dobrze, skąd 

jednak mielibyśmy uzyskać pewność, że załoga „prezydenckiego tupolewa” zrozumiała Plusninową 

frazę „kurs 79” jako trawers lotniska Siewiernyj (przy kursie 259), a nie jako zachodni kurs podejścia 

na XUBS? Ktoś odpowie: z danych FMS-a, właśnie, gdzie mamy podaną tę, znaną już, sekwencję 

punktów: 

                                                           
33

 „Komisja płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 126) twierdzi, że w 36 SPLT do tradycji należało to, że Załogi po prostu wpisywały do 
komputera nawigacyjnego UNS współrzędne geograficzne dwóch lub trzech punktów charakterystycznych dla danego 
lotniska, na przykład dalszej radiolatarni prowadzącej i środka pasa. A komputer wyznaczał między nimi linię prostą. Kiedy 
już zostawał podłączony do autopilota, maszyna leciała po wyznaczonym kursie. Za pomocą specjalnego pokrętła „góra-dół” 
na panelu PU-46 dowódca samolotu sterował ręcznie prędkością opadania samolotu. Autopilot w tupolewie jest jednak tak 
skonstruowany, że kąta, pod jakim samolot ma się zniżać (przy podejściu bez korzystania z systemu ILS), nie da się 
zaprogramować.   
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Ale, jak zwracałem uwagę, w tymże samym amer. raporcie UASC dotyczącym „danych FMS”-a, 

możemy przeczytać, że wśród ostatnich 100 „naciśnięć klawiszy” (key presses) związanych z 

programowaniem bieżącej trasy nawigacyjnej, po wklepaniu DRL, a więc namiarów na dalszą 

wschodnią NDB Siewiernego, skasowano jej współrzędne i wklepano dane dalszej zachodniej NDB, tj. 

DRL1 (Zał. 4, s. 505). I nie ma w owej tabeli z Redmont informacji o skasowaniu tego punktu 

nawigacyjnego. 

 

Natomiast sekwencja tych key presses, czyli kolejnych komend wpisywanych do FMS-a, ułożona jest 

od najstarszych do najnowszych, przypominają autorzy opracowania z USA: 
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Z tego należałoby wysnuć wniosek, iż najpierw przewidywano kierowanie się na dalszą wschodnią 

NDB smoleńskiego północnego lotniska (co zresztą korespondowałoby z rozmowami w kokpicie, 

kiedy deliberowano nad możliwością podejścia kursem 2-5-9), lecz później z jakichś powodów, 

zmieniono ten plan i wprowadzono współrzędne dalszej zachodniej NDB lotniska Siewiernyj. Potem 

zaś, tj. po wprowadzeniu współrzędnych DRL1, mamy w tabeli trzy unieważnione punkty 

nawigacyjne: VNO, GLB oraz MGL, mogące świadczyć o zakładanym przez załogę PLF 101 skierowaniu 

się na zapasowe lotnisko, a następnie wklepane mają być kursy kolejno 40 i 79, z których ten ostatni 

zostaje w pewnym momencie (danych czasowych brak) skasowany, jakby też zrezygnowano z jego 

realizacji. Ewidentnie jednak, podkreślmy, nie ma wpisanych (wśród ostatnich 100 komend 

kierowanych do FMS-a) punktów 10XUB, DRL i XUBS (jako KTA lotniska). W „raporcie MAK” czytamy 

ponadto, że „zanik zasilania” komputera pokładowego nastąpić miał o godz. 8:41:05 (pol. czasu) 

 

natomiast w raporcie z Redmont autorzy podają (przy tych danych geograficznych co wyżej i przy tej 

prędkości: 145 węzłów) godz. 8:41:02, a więc moment o trzy sekundy wcześniejszy 

 

Jeśli zaś rzucimy okiem do CVR-3, a więc tej najdokładniejszej (z opublikowanych) wersji 

„stenogramów rozmów z kokpitu” PLF 101, to po godz. 8:41:02 jeszcze „system działa”, skoro 

sprzęgnięty z FMS-em TAWS wciąż alarmuje: 
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Ktoś może powiedzieć, że trzy sekundy „nie robią różnicy” (8:41:05 vs 8:41:0234), wszak badacze nie 

we wszystkim byli w stanie zsynchronizować pomiary, ustalenia, wyliczenia, parametry, wartości, 

wielkości, kąty ścieżki podejścia etc. – a robili przecież, co mogli, by uzyskać precyzję, co do 

centymetra i setnych sekundy (vide np. dopasowywanie parametrów czasów między rejestratorem 

MSRP a MARS-BM):  

 

Pytanie jednak – pozostając przy kwestii „danych FMS”-a: dlaczego w „raporcie MAK” nie jest podany 

dokładnie ten sam moment czasowy, co w raporcie UASC? Jako ciekawostkę można tu dodać, że 
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 Por. też dane czasowe na s. 493 i 496 w Zał. 4. 
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„komisja Macierewicza” w swej dokumentacji powiela zapis „MAK”-u (z rus. „raportu”), nie siląc się 

nawet na zaznaczenie, iż między „ustaleniami” Moskwy, a danymi z raportu z Redmont zachodzi jakaś 

drobna, bo drobna, ale jednak, różnica:  

 

 

Możemy przyjąć, iż moskiewscy badacze wiedzieli wszystko lepiej (niż technicy z UASC), mogli zresztą 

wiedzieć wszystko (nim amerykańscy eksperci przekopali się przez „dane FMS-a”) na dokładnie tej 

samej zasadzie, jak „przebieg katastrofy” znano 10 Kwietnia w przedpołudniowych godzinach, zanim 

jakikolwiek rejestrator zdołano otworzyć i nim cokolwiek zdołano przebadać. W takim razie, czemu 
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specjaliści radzieccy czekali na ekspertyzy z Redmont, a nie podali od razu do wiadomości (choćby w 

formie załącznika do wstępnego „raportu MAK” z maja 2010), jak wyglądała sytuacja z komputerem 

pokładowym PLF 101? Co zawierał, kiedy jego pamięć „uległa zamrożeniu”, na jakiej wysokości, przy 

jakich współrzędnych, które z jego baz danych okazały się puste itp.   

 

To pytania jednak do badaczy z Moskwy, nie do blogerów. Skoro już mowa o czasie, to zauważmy, iż 

w clarisie z planem lotu Stroińskiego35, przelot przewidywany jest w granicach 1h05min (start o godz. 

6:30 pol. czasu, lądowanie o 7:35), zaś w tabeli wyżej widać, iż „czas przelotu” PLF 101 miałby 

zamykać się w 1 godz. i 14min. Czemu taka różnica (ca. 10 min), skoro miałby to być ten sam samolot 

i ta sama trasa? Może ta rozbieżność wynika jednak z różnych tras? Naturalnie, przy odmiennych 

trasach nie za bardzo pasowałby argument o skopiowaniu planu lotu z 7-04 (przez załogę PLF 101), 

ale w ten sposób uzyskiwalibyśmy nieco zaskakujący rezultat w postaci nie tego planu lotu 

„prezydenckiego tupolewa”, który został upubliczniony w mediach, „raportach”, tekstach 

„dziennikarsko-śledczych” itd. To, ma się rozumieć, nic nadzwyczajnego w sytuacji, w której 1) 

schowano przed opinią publiczną pełną informację o dwóch kartach podejścia, na podstawie których 

załoga PLF 101 miała się szykować do lotu na katyńskie uroczystości – urabiając fałszywe przekonanie 

w odbiorcach przekazu, że tylko kurs 259 (wschodni) był na XUBS aktualny i realizowalny – albo 2) 

zrazu się okazało, że na nagraniach CVR (tych pierwszych z pierwszych) przekazanych w formie kopii 

stronie polskiej „brakuje 16 sekund”36.  

 

Warto zresztą po latach wrócić do tej (wciąż dostępnej) wiadomości z czerwca 2010 (por. screen 

poniżej), głoszącej, iż to eksperci zajmujący się fonoskopią z krakowskiego IES-u odkryli ów „ubytek 

zapisu” podczas odsłuchiwania nagrań i porównywania ich z opublikowanymi na początku czerwca 

„stenogramami” (CVR-1). Ta wiadomość jest o tyle ważna, że – co trzeba uwypuklić w kontekście 

całych badań katastrofologicznych – do Polski zrazu dotarła niekompletna wersja audio zapisów 

CVR, zaś zawartość tej wersji (lub tych wersji), której/których odsłuchiwano (na wyrywki i w 

warunkach nielaboratoryjnych37) w Moskwie, pozostała znana tylko tej garstce osób, które 

                                                           
35

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html  
36

 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/na-pierwszym-nagraniu-z-czarnych-skrzynek-brakuje-16-sekund/jv6pp  
37

 http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora To, że słuchano „na wyrywki”, a więc w ramach poszczególnych 
„sesji”, a nie w sposób ciągły, dawało cały czas „konstruktorom zapisu” na jego modyfikowanie na bieżąco. Jak poza tym 
doskonale pamiętamy, z przeróżnych, mniej lub bardziej kontrolowanych, przecieków, wyłaniały się zupełnie odmienne (od 
tego, co potem ujrzeliśmy w CVR-1) wersje „końcóweczki” (por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf s. 89-90). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/na-pierwszym-nagraniu-z-czarnych-skrzynek-brakuje-16-sekund/jv6pp
http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf


39 
 

uczestniczyły w „pracach nasłuchowych” (Targalski, Michalak, Rzepa, Stroiński, Wosztyl – by 

wymienić pięciu najważniejszych).  

 

Nieprzypadkowo do tego nawiązuję w kontekście „problemu danych FMS-a”. Jeślibyśmy się cofnęli w 

czasie do dni sprzed opublikowania pierwszych „stenogramów”, to pojawiają się jeszcze większe 

zagadki, choćby w słynnej, ukradkiem zarejestrowanej, rozmowie z 22-04-2010 ówczesnego szefa 

MON z „polskim akredytowanym” – B. Klich bowiem podaje tam, odnosząc się do przesłuchania 

Plusnina, uwaga, godzinę 8:15 pol. czasu jako moment „pierwszego kontaktu” (radiowego) PLF 101 z 

XUBS (gdy ten kontakt miał być w CVR-1 dopiero o 8:23, jak wiemy)  

 

7 minut wstecz w „historii smoleńskiej” to szmat czasu, nie tylko przez wzgląd na „końcóweczki” 

rozmaite, lecz zwłaszcza przez to, iż o godz. 8:14 miała być przekazana (polskim pilotom) przez 

„mińską kontrolę” informacja o fatalnej pogodzie w Smoleńsku. Czyżby więc tę wiadomość piloci PLF 
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101 otrzymali już o godz. 8:07? Gdyby tak było, to „informacja źródłowa”, na którą się „Mińsk”, 

powoływał, nie mogłaby pochodzić z godz. 8:11, rzecz jasna: 

 

tylko z jeszcze wcześniejszej godziny. Jeśli zaś „pierwszy kontakt” byłby nie o 8:23 

 

 

- lecz o godz. 8:1538, jak wspomina (w rozmowie wyżej) B. Klich, odwołując się do szczegółowej 

wiedzy E. Klicha - to by znaczyło, iż (trzymając się tych parametrów, które znamy z oficjalnej narracji, 
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 W zapisach rejestratora ATM-QAR nie ma śladów po włączaniu przycisku RADIO w przedziale czasowym 8:06-8:23 (por. 
Zał. 4, s. 616), choć miała się wtedy odbywać, zgodnie z oficjalnymi danymi, korespondencja z „Mińskiem” (kolejno z trzema 
„kontrolerami”) a następnie z „Moskwą”. Do tej kwestii jeszcze wrócę. 
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tylko cofając je o te 7 minut) już o 8:14 PLF 101 byłby w okolicach ASKIL, a nie o 8:22. To, oczywiście, 

wcale nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę skalę manipulacji danymi (zwłaszcza czasowymi), z jaką 

to manipulacją od samego początku (10-04) mamy do czynienia, by wspomnieć choćby słynną 

ruchomą „godzinę katastrofy” (8.56, 8.50, 8.40, 8.39, 8.38 itp.) 

 

oraz (powiększającą się w toku „badań”) odległość czasową między drugim przelotem „Frołowa”, a 

przylotem i „katastrofą tupolewa”39.  

 

Odnoszę się jednak do rozmowy Klich-Klich także w kontekście „danych FMS-a”, gdyż nie kto inny, a 

ówczesny szef MON, relacjonuje przebieg zdarzeń związanych z „końcóweczką”, który jest odmienny 

od tego z CVR-1 (por. screeny poniżej). Co równie ciekawe i warte zanotowania „akredytowany” (a 

                                                           
39

 Por. http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-zeznania-swiadkow Zwróćmy zresztą uwagę, że w powyższej relacji z 10-04 
Czerskiej Prawdy (całość tu: http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html), pojawia się informacja, 
jakoby zabroniono lądować „Frołowowi” – tymczasem, jak pamiętamy z „zapisów z wieży” – ruski transportowiec 
dwukrotnie podszedł do lądowania. Nikt z „kontrolerów” tego w żaden sposób nie zabraniał załodze iła-76.  

http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-zeznania-swiadkow
http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html
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ma to być 22 kwietnia 2010, a więc blisko 2 tygodnie po „wypadku” w Smoleńsku) przyznaje wtedy, 

iż… nie słuchał zapisów CVR. 

 

EK opowiada tu, jak widać, iż dopiero dostanie dokumenty z rejestratora (po zakończeniu procesu 

odsłuchiwania), natomiast BK najwyraźniej już wtedy dysponuje takim wstępnym dokumentem: 

  

Na podstawie jakich informacji BK ma te dane, to zostaje w nagraniu zaszumione (co nakazywałoby z 

kolei traktować całą aferę z podsłuchem i jego ujawnieniem jako klasyczną ustawkę, a nie żadną 

sensację) – tym niemniej najistotniejsze (w kontekście analizy „danych FMS-a”, tudzież TAWS-a) jest 

to, co podaje BK, a propos sygnalizowania zmian wysokości samolotu przez system (jakby to było 

lądowanie z ILS-em?). Każdy bowiem, kto pamięta zawartość CVR-1 (i następnych wersji, także), ma 
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świadomość, iż w „stenogramach” zmniejszającą się wysokość ma sygnalizować ze spokojem 

nawigator, a nie pokładowe urządzenie. Rzućmy okiem jeszcze na dalszy ciąg rozmowy Klich-Klich: 

 

Na jaką notatkę „akredytowanego” powołuje się tu BK, trudno powiedzieć, ponieważ w pierwszym 

piśmie EK do premiera, tych danych, które podaje BK, nie ma40. Nie wiadomo również, czy BK ma tu 

na myśli ten komunikat Plusnina: Kontrola wysokości – horyzont: 

 

czy też były (w jakiejś przedpremierowej wersji nagrań) jakieś komunikaty „kontrolerów” podające 

wysokość załodze. Gdyby i tego było mało, BK twierdzi, że załoga „jaka” miała na bieżąco informować 

o wysokości PLF 101. To już wygląda na kompletny absurd, w sytuacji, w której załoga „Wosztyla” 

miała rzekomo przebywać poza samolotem, stać na płycie lotniska i nie widzieć w zamglonej okolicy 

nic na odległość 200 m, a więc tym bardziej zbliżającego się ponoć tupolewa. Z rozmowy BK-EK 

wynika też, że (stan na 22-04-2010) nie rozpoczęły się jeszcze badania nad pokładową elektroniką PLF 
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 To pismo (Moja czarna skrzynka. Dokumenty (10-12)) opublikowane jest jednak z redakcyjnymi skrótami. Być może one 
objęły te dane, które przywołuje BK. Nie da się wykluczyć także takiej możliwości, że nie wszystkie swoje notatki 
„akredytowany” przekazał do publikacji M. Krzymowskiemu, a więc, że dokonał selekcji tego, co ma zostać upublicznione. 
Oczywiście w książce są przeróżne „notatki” EK, włącznie z donosami na BK czy gen. K. Parulskiego (wtedy szefa NPW), brak 
jednak takiej, która relacjonowałaby szczegółowo dane przekazane przez Plusnina podczas przesłuchania.   
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101, a przy okazji dowiadujemy się dodatkowo, że „pan Lipiec z LOT-u”41 ma być polskim 

przedstawicielem w tychże pracach w USA: 

 

co czyniłoby nadzór (polskiej strony) nad procedurą ekstrakcji i analizy „danych FMS-a” oraz TAWS-a 

zgoła iluzorycznym, jeśli nie fikcyjnym - i co raz jeszcze prowokowało do pytań: jakim sposobem 

uzyskano by w UASC dostęp do danych komputera pokładowego bez pośrednictwa polskich 

fachowców wojskowych. Jeśliby te dane nie były bowiem w żaden sposób chronione, 

zabezpieczone, zaszyfrowane (a więc szczelne i niepodatne na zewnętrzne ingerencje) – to nie 

mogłyby stanowić materiału dowodowego w tak poważnej sprawie jak śledztwo dot. 10 Kwietnia. 

Skąd bowiem mielibyśmy uzyskać pewność, że (po „znalezieniu FMS-a”) danych nie zmodyfikowano, 

nie zafałszowano? Dzięki oświadczeniom Anodiny i Morozowa? Podejdźmy może do sprawy FMS-a z 

innej strony. KBWLLP zapewnia solennie (Zał. 4, s. 521)42, że dane rejestratora szybkiego dostępu 

                                                           
41

 Być może chodzi o mgr inż. P. Lipca, członka podkomisji technicznej KBWLLP (por. Zał. 4, s. 46). 
42

 Należy podkreślić, że zapis danych na kasetach ATM-MEM jest skompresowany i ma unikalny format. Znajomość tego 
formatu jest ograniczona do kilku pracowników producenta (firmy ATM PP Sp. z o.o.), przez co ewentualną manipulację 
zapisu na kasecie, zwłaszcza w krótkim czasie, należy uznać za niemożliwą. Mając powyższe na uwadze oraz okoliczności 
wykonania kopii kasety którą to czynność wykonali twórcy niniejszej ekspertyzy, w ramach prac dla Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, jednoznacznie należy stwierdzić, że zapis uzyskany z kasety ATM-MEM15 nr 
0158/91 pochodzącej z rejestratora ATM-QAR/R128ENC nie budzi wątpliwości i jest wiarygodnym materiałem dowodowym. 
To całe wyjaśnienie (i zarazem uzasadnienie wiarygodności materiału dowodowego), jeśliby faktycznie potraktować je z całą 
powagą, jest zdumiewające – a już kuriozalnie brzmi zapewnienie, iż wąskie grono osób zaznajomionych z formatem zapisu 
danych uniemożliwia „ewentualną manipulację” tym zapisem. Czy bowiem kaseta nie mogłaby być zainstalowana (wraz z 
rejestratorem ATM-QAR) w innym statku powietrznym, skoro z rejestratorami firmy ATM latają samoloty PLL LOT, CSA, 
Aerofłotu i linii chińskich (por. http://lotniczapolska.pl/Rejestrator-Tu-154M-z-polskiej-firmy,12841: Rejestratory te można 
spotkać w Boeingach, Airbusach, ATR-ach, Iłach i Tupolewach (w tym 154M z 36 SPLT). Montowane są też w wojskowych 
statkach powietrznych, takich jak MiG-29, W-3RM Anakonda czy M28 Bryza Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej)? Czy 
takiego rejestratora nie mógłby mieć tupolew Putina widziany na Okęciu pod koniec marca 2010 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/inne-znalezisko.html)? 
Krótka historia rejestratora szybkiego dostępu sięga początku lat 90., jak nas informuje Zał. 4, s. 61: pierwotnie na samolot 
Tu-154M nr 101 w dniu 28.06.1991 r. został zabudowany rejestrator ATM-QAR/R128ENC o nr 0062/91. W trakcie 
eksploatacji zmodyfikowano zasilacz i płytę główną, wymieniono płytkę kieszeni kasety i oprogramowanie na Q55, 
zainstalowano nowy sterownik w RAM (w miejsce uszkodzonego), wymieniono oprogramowanie na EPROM (Q56), 
wymieniono RAM, zmodyfikowano płytę główną. Podkomisja techniczna ustaliła, że na samolocie Tu-154M nr 101 w dniu 
10.04.2010 r. zabudowany był 03.07.1995 r. rejestrator ATM-QAR/R128ENC o nr 0112/95 wyprodukowany w 1995 roku. 
Rejestrator ten w dniu 05.12.1996 r. został skierowany do naprawy do firmy ATM i po naprawie zwrócony do 36 splt w dniu 
09.12.1996 r. ATM stwierdził, że „nie wykryto usterki. Po ponownym wpisaniu sterownika rejestracja poprawna”. W dniu 

http://lotniczapolska.pl/Rejestrator-Tu-154M-z-polskiej-firmy,12841
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/inne-znalezisko.html
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ATM-QAR nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane/zmanipulowane43, być może więc, o czym za 

chwilę, one mogą stanowić jakiś „układ odniesienia” dla „danych FMS-a”, choć takiego właśnie 

porównania („dane ATM-QAR” kontra „dane” wyekstrahowane z komputera pokładowego) nie 

czyniono, tylko takie zestawienie, którym objęto fragmenty44 zapisów pochodzących z trzech 

rejestratorów: ATM-QAR, KBN-1-1 oraz MŁP-14-5 (por. skany na nast. stronie niniejszego 

opracowania): 

                                                                                                                                                                                     
07.01.2002 r. rejestrator został ponownie skierowany do naprawy do firmy ATM i po naprawie zwrócony do 36 splt w dniu 
23.01.2002 roku. W ATM wykonano „wymianę baterii, wymianę cewki”. Kaseta ATM-MEM/15 o nr 0158/91 stanowiła 
ukompletowanie rejestratora ATM-QAR od dnia 28.06.1991 r., tj. dnia jego zabudowy na samolot Tu-154M nr 101. Kaseta ta 
była nośnikiem zapisywanych danych dla obydwu ww. rejestratorów. 
43

 W co rzecz jasna, nie wypada, nie wierzyć, czytając te informacje (Zał. 4, s. 562): Wszystkie dane rejestratora ATM-QAR 
zapisywane są w kasecie z pamięcią elektroniczną, która zezwala na zapisanie parametrów z ostatnich ok. 30 godz. lotu 
samolotu. Na miejscu wypadku została odnaleziona kaseta pamięci ATM-MEM15 rejestratora ATM-QAR. W dniu 
20.04.2010 r. w ITWL w Warszawie wspólnie z przedstawicielem MAK, przedstawicielami KBWL LP, polskiej prokuratury oraz 
producenta rejestratora ATM-QAR, przeprowadzony został odczyt danych z pamięci kasety. Dane zostały odczytane w 
całości. Pliki do analizy zostały utworzone na podstawie grafików skalowania dostarczonych z 36 splt. Skalowania zostały 
potwierdzone za pomocą danych dostarczonych z zakładu remontowego przeprowadzającego ostatni remont samolotu. 
Analiza danych została przeprowadzona za pomocą oprogramowanie FDS (Flight Data Service), wersji 6 oraz wersji 8 firmy 
ATM (Advanced Technology Manufacturing).  
W tym kontekście przypomnę może to, co odnotowuje E. Klich 12-04-2010: 1. Generał [chodzi o rus. wojskowego – przyp. 
F.Y.M] – zakończono badanie miejsca zdarzenia i w Moskwie trwają prace nad deszyfracją rejestratorów. 2. Pokazano 
urządzenie podobne do rejestratora ATM na którym były oznaczenia ATM. Urządzenie częściowo zniszczone. 3. 
Grochowski dostęp do zapisów z Wieży i rozmów lądowych (telefonicznych). Otrzymał odpowiedź, że dziś powinniśmy 
dostać. Poparłem jego wniosek. 4. Kapitan Woźniak i [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] rozpoznał rejestrator ATM. Oświadczył 
również, że dane na nim będą takie same jak w katastroficznym (Moja czarna skrzynka. Dokumenty, (4)). Dopiero więc 
trzeciego dnia po „katastrofie” okazano polskich ekspertom „znaleziony” rejestrator szybkiego dostępu.  
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 Fragmenty, nie całość, ponieważ zapisy rejestratorów kończą się (urywają) w różnych momentach czasowych: ATM-QAR o 
8:41:02,5, KBN-1-1 „kilka sekund przed początkiem 41 minuty”, zaś MŁP-14-5 ca. 8:41:03/04, w związku z czym, by uzyskać 
„pełny zapis parametrów lotu”, podjęto się czegoś w rodzaju „sklejki” parametrów z różnych rejestratorów, por. Zał. 4, s. 
522: Powyższe stwierdzenie [chodzi o stwierdzenie, że zapis z rejestratora szybkiego dostępu „nie budzi wątpliwości i jest 
wiarygodnym materiałem dowodowym” – przyp. F.Y.M.] wraz z pozytywnym wynikiem porównania zapisów, 
przedstawionym w poprzednim punkcie ekspertyzy, pozwala wysnuć wniosek, że dalsze badanie ewentualnych kolejnych 
wykonanych kopii nośników rejestratorów parametrów MŁP-14-5 i KBN-1-1 jest niecelowe, ponieważ nie rokuje 
pozyskaniem dodatkowych danych które mogłyby poszerzyć wiedzę i mieć wpływ na treść niniejszej ekspertyzy, jak i 
wyniki innych badań na niej opartych [intrygujące zastrzeżenie metodologiczne – przyp. F.Y.M.]. Plik Msrp64.dta z dowodu 
nr 1. został wytworzony wprost z pliku Spl101.c00 poprzez przeprowadzenie procesu dekompresji i jest tym samym zapisem 
tyle, że w otwartym ogólnodostępnym formacie. Ze względu na wykazaną wcześniej wiarygodność i kompletność danych 
oraz brak zakłóceń zapisu, do dalszych prac wybrano zapis z rejestratora ATM-QAR/R128ENC czyli plik Msrp64.dta. W 
zapisie tym, ostatnie poprawne dane kończą się o godzinie 8:41:02,5. Algorytm kompresji wbudowany w rejestratory serii 
ATM-QAR/R128ENC, powoduje opóźnienie zapisu o około 1,5 sekundy, dlatego podjęto próbę uzyskania brakującej 1,5 
sekundy zapisu z innego rejestratora. Zapis z rejestratora KBN-1-1 kończy się kilka sekund przed początkiem 41 minuty 
lotu więc jest do tego celu nie przydatny. Rejestrator MŁP-14-5 jest mechanizmem przewijania taśmy wprost zapisującym 
dane na taśmę. W zapisie z niego – plik 85837.FDR.ALLData.dat – wyodrębniono 4 Kadry zawierające sekundy 41:02 i 41:03. 
W zapisie z rejestratora ATM-QAR/R128ENC usunięto ostatni Kadr (ostatnie pół sekundy) i dodano do niego 4 kadry 
wyekstrahowane z zapisu rejestratora MŁP-14-5. W wyniku przeprowadzonych operacji, otrzymano kompletny Zapis 
Parametrów Lotu samolotu Tu154M nr boczny 101 z 10 kwietnia 2010r. kończący się o godzinie 8:41:04 (04 jest pierwszą 
nie zarejestrowaną sekundą). Należy przyjąć, że w czasie mniejszym niż 0,5 sekundy po 8:41:04 system rejestracji MSRP-64 
przestał pracować. Za pomocą oprogramowania FDS, poddano powyższy zapis Deszyfracji z wykorzystaniem plików LFL i 
uzyskano zapis w formacie FDS – pliki 313s00at.!01 i 313s00at.@01. W tej postaci zapis parametrów jest odtworzeniem 
przebiegu lotu w zakresie wartości zarejestrowanych parametrów i może być użyty do dalszych czynności. Oprogramowanie 
do analizy danych FDS którego użyto przy pracach nad niniejszym opracowaniem, posługuje się porcjami danych będących 
odpowiednikami minuty zapisu. Aby ostatnie sekundy lotu były dostępne do obróbki, fragment zapisu od 08:41:00 został 
sztucznie wydłużony do pełnej minuty. Dlatego na wykresach czasowych parametrów, wykresy nie kończą się wraz z 
końcem zapisu. Istotne jest, że dalsze dane przedstawione na wykresach są nieważne i nie należy na ich podstawie 
wysnuwać żadnych wniosków. W zapisie który uzyskano do dalszej analizy, dane od godziny 08:41:04 są właśnie danymi 
nieważnymi i w większości przypadków przyjmują wartość 0. 
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Jak informuje „raport Millera”, rejestratory te umiejscowione były następująco (ilustr. poniżej): 



47 
 

 

i, co zrozumiałe, „odnalazła je strona rosyjska”. Tak jak i rejestrator ATM-QAR, a ściślej, jego kasetę 

pamięci45: 

 

                                                           
45

 Z której odczytu miano dokonać dopiero kilkanaście dni po „katastrofie” („raport Millera”, s. 61), a więc z tym szybkim 
dostępem wcale nie było tak szybko: W dniu 20.04.2010 r. w ITWL w Warszawie, wspólnie z przedstawicielem MAK, Komisji, 
polskiej prokuratury oraz producenta rejestratora ATM-QAR, przeprowadzony został odczyt danych z pamięci kasety. Dane 
zostały odczytane w całości. Por. też http://lotniczapolska.pl/Rejestrator-Tu-154M-z-polskiej-firmy,12841, gdzie pojawia się 
informacja, że ATM-QAR zamontowany jest w okolicach pierwszych drzwi wejściowych do tupolewa (por. zdjęcie na 
następnej stronie). Nie jest to więc urządzenie zabezpieczone tak jak czarne skrzynki, a jego przetrwanie po całkowitym 
zniszczeniu przedniej części samolotu, zakrawa na kolejny „smoleński cud”. Warto również dodać (a propos szybkiego 
dostępu), iż NPW dopiero w październiku 2010 powołała zespół biegłych do badania ATM-QAR i sporządzenia ekspertyzy 
(http://www.rp.pl/artykul/634191.html). Por. też http://maxoo.salon24.pl/398995,watpliwe-odczyty-rw-z-atm  

http://lotniczapolska.pl/Rejestrator-Tu-154M-z-polskiej-firmy,12841
http://www.rp.pl/artykul/634191.html
http://maxoo.salon24.pl/398995,watpliwe-odczyty-rw-z-atm
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[fot. za http://lotniczapolska.pl/Rejestrator-Tu-154M-z-polskiej-firmy,12841 ] 

 

W zbiorze danych ATM-QAR mamy zarejestrowane następujące kursy od momentu (domniemanego) 

połączenia radiowego PLF 101 – XUBS (z godz. 8:23) (Zał. 4, s. 616-617): 

8:23:44 kurs 50 

8:26:20 kurs 34 

8:31:12,5 kurs 70 

8:36:21 kurs 165 

8:38:20 kurs 249 

 

Jak widać z tego uproszczonego, bo obejmującego tylko dane dot. obranych kursów, zestawienia – 

ani razu nie pojawia się kurs 40 i 79 (oba znane nam już z „bazy danych FMS”-a oraz z komunikacji 

„zapisanej” w CVR)46. ATM-QAR rejestruje blisko czterogodzinny, przedział czasowy (04:51 – 08:41): 

                                                           
46

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod Kurs 40 nakazuje Plusnin załodze PLF 101 o godz. 8:25:24, zaś kurs 79  
o 8:30:31 – zgodnie z danymi CVR-1. Wg natomiast parametrów ATM-QAR, samolot wykonujący lot z tymże rejestratorem, 
zaczyna lecieć kursem 34 o godz. 8:26:20), a kursem 70  ogodz. 8:31:12,5. KBWLLP interpretuje te działania najwyraźniej 
jako reakcje (pilotów) na komendy Plusnina (por. „raport Millera” s. 211-212). W „raporcie końcowym” KBWLLP czytamy, że 
po komunikacie Plusnina: „Один ноль oдин с курсом сорок градусов, снижение тысячa пятьсот” („Jeden zero jeden z 
kursem 40 stopni, zniżanie 1500”). O 6:25:34 dowódca potwierdził: „Тысяча пятьсот с курсом сорок градусов” („1500, z 
kursem czterdzieści stopni”). O godz. 6:25:39 samolot rozpoczął zniżanie i zmienił kurs na 034 - ale w Zał. 4 na s. 616 podana 
jest następująca sekwencja danych z rejestratora szybkiego dostępu: 08:25:36 – rozpoczęcie zakrętu na nowy kurs 34, 
08:25:39.5 – zmniejszenie pochylenia samolotu do POCHYLENIE=-0.6[deg], rozpoczęcie dalszego zniżania, 
WYSBAR=3706[m], 08:26:20 – rozpoczęcie lotu na kursie 34.  
Zmiana kursu na 34 następuje więc dopiero o 6:26:20, prawie minutę po komunikacie „kontrolera lotów”, zaś z opisu 
podanego w „raporcie Millera” wynikałoby, iż to był manewr wykonany już kilkanaście sekund po. Z drugiej strony, gdyby 
KBWLLP miała na myśli „rozpoczęcie zakrętu na kurs” 34 (jako ową „zmianę kursu”), to powinna wskazać na godz. 8:25:36 
(vide parametry ATM-QAR), co z kolei stanowiłoby 5 sekund po zakończeniu wypowiadania komunikatu przez Plusnina (w 
CVR-1 jest to 8:25:31,0) i byłoby wyrazem wykonania manewru niemal równocześnie z poleceniem z „wieży”, tak jakby pilot 
(a może autopilot?) „czytał w myślach” Plusnina lub... z góry wiedział, jakim błędnym kursem (34, a nie 40) ma się poruszać 
(ewentualnie niedbale, nieprecyzyjnie, nerwowo by manewrował – vide „trajektoria” w „raporcie MAK”). Podobnie rzecz się 
ma z następną zmianą kursu: Plusnin kończy mówić o 8:30:29,9 (w CVR-1), a już 7 sekund później (8:30:37, wg ATM-QAR) 
rozpoczyna się zakręt na kurs 70. Następnych kursów Plusnin załodze nie podaje, ale w ATM-QAR są to kursy 165 i 249.     

http://lotniczapolska.pl/Rejestrator-Tu-154M-z-polskiej-firmy,12841
http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod
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przy czym pola: „numer lotu” i „lotniska” (drugie obok ozn. „WAW”) nie są tu zapełnione, lecz jak nas 

zapewnia KBWLLP, to nie ma znaczenia dla przedstawienia informacji technicznych: 

  

 

Z kolei na drugim ekranie pojawia się jeszcze taka informacja, że ostatnia aktualizacja pliku z danymi 

zaszła: 08-03-2011: 



50 
 

 

co pewnie też, „nie ma znaczenia”, jak czytaliśmy wyżej. I jeszcze jedna informacja z odczytu: 

 

Czy statek powietrzny został też zidentyfikowany (przez ów rejestrator) jako określony model 

samolotu o takim a nie innym numerze fabrycznym, a nie tylko jako typ (ewentualnie jako typ o nr. 

rej. „SP-101”)? To mało prawdopodobne. Zerknijmy więc może do tabel podanych w Zał. 4 na s. 556-

561. Pojawia się tam informacja, że rejestrator parametrów lotu (MSRP) odnotowuje np. naciśnięcie 

klawisza nadawania radiowego oraz przelot nad markerem radiolatarni (s. 558): 
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Sygnał dalszej NDB podtrzymywany jest więc 12 do 14 sekund, zaś krótszej 3-4 s (te wiadomości 

przydadzą nam się za chwilę w porównaniach poniżej). Rejestrator ten odnotowuje też alarm TAWS-a 

oraz osiągnięcie wysokości decyzji sygnalizowane przez dwa radiowysokościomierze: 

  

 

Jak zaś widać z opisu poniżej, Ruscy udostępnili polskiej stronie kopie danych z rejestratorów 

(katastroficznego MŁP-14-5 i eksploatacyjnego KBN-1-1, bo inny eksploatacyjny rejestrator K3-63 nie 

został znaleziony na miejscu wypadku47) dopiero pod koniec maja 2010, a więc dosłownie w 

przeddzień publikacji CVR-1 przez polskie MSWiA. Wydaje się zatem, iż nie istniała możliwość 

sprawdzenia i porównania zapisów pochodzących z tychże rejestratorów, z tym, co/kiedy się dzieje 

w „stenogramach rozmów z kokpitu”:  

                                                           
47

 Zał. 4, s. 564. Jak nas jednak uspokaja KBWLLP: Informacje zapisane przez ten rejestrator znajdują się w całości w zapisach 
rejestratorów MSRP oraz ATM-QAR. W „raporcie MAK” brak zdjęcia „znalezionego” ATM-QAR, jest tylko KBN-1-1 
oszczędzony przez „wysokie temperatury” (por. „raport MAK”, s. 73, rys. 20), co było czynnikiem sprzyjającym dla 
zachowania nośnika danych (taśmy magnetycznej) czytamy w Zał. 4, na s. 561.  
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Nawet jednak gdyby istniała, to - jak się potem okazało - rejestrator MSRP wykazuje opóźnienie rzędu 

3,425 sek. w stosunku do „czasu” rejestratora MARS-BM: 

 

 

W rezultacie za punkt odniesienia przyjęto np. „uderzenie w brzozę”, słyszalne ponoć w nagraniach 

CVR (skan poniżej): 
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choć już nie w wersji CVR-2 (i CVR-3), na którą przecież KBWLLP się powoływała w swych finalnych 

pracach. O ile jednak po odkryciach prof. Ch. Cieszewskiego (i po wykładzie prof. A. Gruszczyńskiej-

Ziółkowskiej podczas II Konferencji Smoleńskiej) można problematykę „dźwięku uderzenia w brzozę” 

odłożyć na bok – o tyle wciąż otwarta pozostaje kwestia sygnałów radiolatarni pojawiających się w 

„końcóweczce”. W CVR-1 dźwięk o częstotliwości 845 Hz trwa niespełna 8 sekund: 

  

 

choć, jak zwracałem uwagę wyżej, powinien być podtrzymywany przez 12-14 sek. Dane czasowe 

CVR-1, co do długości tego sygnału, pokrywają się niemal idealnie z danymi ATM-QAR: 
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tak jak prawie idealnie - przynajmniej, jeśli chodzi o moment pojawienia się sygnału (bo już co do 

długości jego brzmienia, nie) - pokrywają się dane czasowe dotyczące pierwszego komunikatu TAWS 

– godz. 8:40:0648: 
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 Natomiast 27-04-2010 rządowa telewizja upublicznia „nieoficjalną informację”, jakoby pierwszy alarmujący komunikat 
GPWS pojawił się na 30 sekund przed „katastrofą”: Urządzenia ostrzegawcze na pokładzie prezydenckiego samolotu Tu-154 
tuż przed katastrofą zadziałały. Jak nieoficjalnie dowiedziała się TVN24, alarm systemu (GPWS - Ground Proximity Warning 
System) rozległ się w kabinie na 30 sekund przed katastrofą i został zarejestrowany przez czarne skrzynki  
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lotniska-w-smolensku-moglo-nie-byc-w-bazie-gpws,132282.html. Jak miał 
wyjaśniać wtedy sprawę Pietruczuk: - To urządzenie traktuje takie podejście do lądowania jak zderzenie z ziemią. Działa ono 
na 30 sekund przed kontaktem z ziemią i wówczas ostrzega pilota. W tym wypadku, jeżeli pilot miał pewność, że podejście 
do lądowania jest wykonywane w sposób prawidłowy, jak również wiedząc o tym, że zadziała to urządzenie ze względu na 
to, iż nie ma tego lotniska w bazie danych - sytuacją oczywistą jest, że ostrzeżenie mógł zignorować - uważa kpt. Grzegorz 
Pietruczuk, pilot Tu-154. Por. też prezentację KBWLLP (lipiec 2011), gdzie jest mowa o błędnym ustawieniu TAWS-a przez 
załogę: http://www.youtube.com/watch?v=dDixs4X2xrM   

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lotniska-w-smolensku-moglo-nie-byc-w-bazie-gpws,132282.html
http://www.youtube.com/watch?v=dDixs4X2xrM
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Tego typu pokrycia się parametrów powinny nas tylko cieszyć – po tych wszystkich wcześniej 

przywoływanych przeze mnie informacjach o konieczności badawczych sklejek lub 

wyrównywania/uśredniania różnic (3-sekundowych bądź innych) między zapisami/odczytami danych 

poszczególnych rejestratorów. W przypadku sygnału przelotu „w okolicy bliższej NDB”49 porównanie 

wygląda już nieco gorzej, bo ATM-QAR wyłapuje początek sygnału (BPRM) 0,5 sekundy wcześniej 

aniżeli jest on odnotowany w CVR-1: 

 

 
                                                           
49

 Chciałoby się rzec „nad bliższą NDB”, ale przecież w oficjalnej narracji samolot właśnie nie leci nad ową BPRM tylko już 
dawno kieruje się na „masyw leśny”. W związku z tym zresztą, tj. że „prezydencki tupolew” miał nie przelatywać nad bliższą 
NDB, tylko jakoś „obok”, we wczesnych pracach szkoły Macierewicza pojawiła się hipoteza fałszywych radiolatarni, 
formułowana m.in. przez „K.M.”, tzn. „specjalistę w zakresie kontroli radiolokacyjnej” (por. Nowe Państwo (dalej jako NP), 
3/2011, s. 33), czyli słynnego swego czasu „pana Konrada”, jak go przedstawiał szef ZP na jednej z brukselskich prezentacji 
dokonań tegoż zespołu (tudzież blogera ndb2010).  
Jak pisał przed laty L. Misiak i G. Wierzchołowski, duet badawczo-śledczy pod auspicjami „komisji Macierewicza” (NP, 
3/2011, s. 33): Według stenogramów rozmów z kokpitu piloci tupolewa odebrali sygnał bliższej radiolatarni (trwający 2,1 
sekundy) o godz. 10:40:56 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.]. Opierając się na słowach nawigatora pokładowego, można 
wywnioskować, że samolot znajdował się wtedy poniżej 20 m (według raportu MAK na 8 m), choć powinien być wówczas 
(biorąc pod uwagę czas trwania sygnału) na wysokości co najmniej 70 m! Poza tym Tu-154 nie przeleciał nad 
radionadajnikiem, lecz ok. 40 m z boku. To ważne, bo zdaniem cytowanego już K.M. – specjalisty w zakresie kontroli 
radiolokacyjnej – świadczy to o odebraniu przez tupolewa sygnału z fałszywej NDB. Dlaczego? Bo sygnał NDB rozchodzi się 
– co widać na rysunku – stożkowo w górę. Według K.M., polski samolot nie mógł odebrać sygnału prawdziwej bliższej 
NDB, bo do niej nie doleciał. Wytłumaczenia są dwa: albo Tu-154 zlokalizował sygnał markera fałszywej radiolatarni, albo 
dane (czasy, wysokość itd.) podane w stenogramach są zupełnie niewiarygodne. 
Wytłumaczenie trzecie zaś, na które Misiak z Wierzchołowskim i z „panem Konradem” nie wpadli, biorąc pod uwagę 
stożkowe rozchodzenie się sygnału markera (wierzchołek stożka jest u dołu, tzn. stanowi go czubek anteny radiolatarni), 
mogłoby być takie, że PLF 101 leciał na XUBS kursem 79 nad zachodnimi NDB, a w oficjalnej narracji katastrofologicznej 
skonstruowano straceńczy „przelot od wschodu” Siewiernego, dokonując karkołomnej manipulacji danymi.  
Czołowi dziennikarze śledczy szkoły Macierewicza w swych analizach powołali się wtedy na niezawodnego A. Koronczika i 
innych rus. ekspertów: Na fakt, że samolot leciał tak, jakby miał przed sobą nieistniejący pas startowy – w raz z 
poprzedzającą go bliższą radiolatarnią – zwracało uwagę wielu specjalistów. Aleksandr Koronczik, rosyjski pilot, już w 
kwietniu 2010 r. mówił „Rzeczpospolitej”: „Leciał tak, jakby tutaj właśnie spodziewał się pasa startowego” [chodzi o ten 
tekst z 26-04-2010, Dziwny układ radiolatarni: http://www.rp.pl/artykul/466823.html - przyp. F.Y.M.]. W tym samym 
artykule inni eksperci z Rosji mówili, że załoga nie mogłaby zostać zmylona przez rozstaw radiolatarni, bo zostałaby 
ostrzeżona przez GPS (…) i wieżę lotów. Dziś już wiemy, że zarówno wprowadzone do GPS dane z kart podejścia, jak i 
komendy kontrolerów lotu były błędne.      

http://www.rp.pl/artykul/466823.html
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I jak widać, w rejestratorze szybkiego dostępu sygnał ten odnotowany jest jako wybrzmiewający 

dłużej (3 sek) aniżeli w CVR-1 (2,1 sek). Oczywiście, tylko wariaci mogliby się tu czepiać tego typu 

szczegółów, skoro w tabeli sporządzonej przez „MAK” (powyżej), dowiadujemy się, jak wiele 

dźwięków naraz ponachodziło na siebie (i odgłosy mijania bliższej NDB, i dwa sygnały autopilota 

ABSU, i alarm TAWS), z jaką więc skomplikowaną materią musieli się „odsłuchujący” zmierzyć, by 

oddzielić i poklasyfikować poszczególne sygnały w monofonicznej kakofonii. Z kolei nieco 

wcześniejszy dźwięk alarmujący o wysokości decyzji pojawia się odpowiednio o: 

 

 

Ale to można powiedzieć: drobiazgi. Ułamki sekund, a może i całe sekundy w tę lub tamtą stronę. 

Jakie to może mieć znaczenie na tle całościowych, kompleksowych badań katastrofologicznych? 

Poszukajmy więc nieco poważniejszych rozbieżności. W rejestratorze ATM-QAR mamy ewidentnie 

odnotowane (o godz. 8:41:01,5) dodanie maksymalnej mocy silników: 

 

I rzecz jest poświadczona przez smoleńskich leśnych dziadków, wszak niejaki A. Żujew, muzealnik (ten 

co widział eksplozję jak żółtko jajka), miał w garażu słyszeć „motory”, jak zrazu pięknie pracowały, a 
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potem „jak nie rykną”. Natomiast, na co zwracali uwagę w książce Zbrodnia smoleńska, anonimowi 

fachowcy wojskowi z „ZNE”, dźwięku dodawania takiej mocy brak w „zapisie CVR”. 

 

Czy więc był to odgłos o takiej mocy, że mikrofony nie zdołały zarejestrować? Czy może zaszło to 

zdarzenie tak cicho, iż się nie udało wyłapać pośród całej masy innych „katastroficznych” odgłosów w 

kokpicie? Możliwe, że dźwięk mocy startowej silników zagłuszyły te przekleństwa, które się sypią w 

„końcóweczce”. Nie zakładamy bowiem, iż dźwięk się nie nagrał, bo go nie było, wszak rejestrator 

ATM-QAR nie może się mylić, dane z niego zaś są wiarygodne, jak zapewniła nas nieomylna KBWLLP. 

Pojawiają się jednak również odwrotne zależności między rejestratorami i ich danymi. Coś, dajmy na 

to, jest w „stenogramach”, lecz nie odnotowuje tego w ogóle ATM-QAR. W tym ostatnim daje się 

znaleźć taki spis informacji o radiowych połączeniach wykonywanych przez załogę (por. Zał. 4, s. 614-

618): 

 

07:21:54 - 07:22:31 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO (dowódcy lub drugiego pilota), 6 
razy nadawanie, 
08:23:29.5 – 08:25:33 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 12 razy nadawanie, 
08:27:53.5 – 08:28:10 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 2 razy nadawanie, 
08:29:00.5 – 08:29:42.5 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 5 razy nadawanie, 
08:30:07.5 – 08:30:31 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 3 razy nadawanie, 
08:32:00 – 08:32:06 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 2 razy nadawanie, 
08:33:44 – 08:33:46 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:34:53 – 08:35:29.5 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 5 razy nadawanie, 
08:37:04.5 – 08:37:04.5 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:37:23 – 08:37:25.5 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:39:33 – 08:39:36 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:39:45.5 – 08:39:46.5 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:39:54 – 08:39:55 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:40:16 – 08:40:17.5 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:40:29.5 – 08:40:30 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie, 
08:40:33.5 – 08:40:35 – zarejestrowane użycie przycisku RADIO, 1 raz nadawanie. 

 

I tyle, bo potem, co zrozumiałe, już zachodzi „katastrofa smoleńska”. Wynika z tej rozpiski, że przez 

godzinę (od 7:22 do 8:23) od momentu, jak się można domyśleć, wymiany komunikatów z wieżą 

przed odlotem, piloci nie korzystają z łączności radiowej. To godzinne milczenie jest całkiem możliwe, 
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pod warunkiem, że „stenogramy CVR” wyrzucimy do kosza – w nich bowiem połączenia radiowe z 

„Mińskiem” i „Moskwą” obejmują czas od godz. ca. 8:06 do ca. 8:22, a i to nie koniec, wszak z 

„raportu Millera” (s. 207-20950) dowiadujemy się o wielu innych jeszcze radiowych połączeniach z 

czasu (tu w UTC) sprzed startu i z lotu nad Polską (aż do wejścia w obszar „mińskiej kontroli”): 

O godz. 5:11:30 nawigator nawiązał kontakt ze służbą DELIVERY lotniska OKĘCIE na częstotliwości 121,6 
MHz. Otrzymał zgodę ruchową o treści: „PLF 101, You are cleared to Smoleńsk, flight plan route, 
departure from runway 29, right heading 310, initialy 6000 feet altitude, squawk 4540, departure 
frequency 128,8. For start-up contact GROUND 121,9” („Zezwalam na lot do Smoleńska, odlot z pasa 
29, w prawo, kurs 310, początkowo wysokość 6000 stóp, kod transpondera 4540, częstotliwość odlotowa 
128,8. W celu uzyskania zgody na uruchomienie silników nawiąż kontakt z służbą GROUND na 
częstotliwości 121,9”). O godz. 5:13:00 nawigator nawiązał łączność ze służbą GROUND i uzyskał zgodę 
na uruchomienie silników. (…)  
O godz. 5:16:40 nawigator uzyskał zgodę na kołowanie do DS 29 drogami kołowania: Z, A i E. (…) O godz. 
5:23:15 kontroler GROUND nakazał załodze oczekiwanie na łączność z TWR na częstotliwości 118,3 MHz 
(PLF 101, monitor TWR 118,3). O godz. 5:23:40 kontroler TWR wydał zgodę na zajęcie DS 29 i 
oczekiwanie na niej. Na lotnisku odbywały się w tym czasie lądowania na DS 33. Po odebraniu 
zezwolenia o godz. 5:25:30 samolot zajął DS 29. O godz. 5:26:30 kontroler TWR wydał zgodę na start: 
„PLF 101, wind variable 3 knots, runway 29, cleared for take-off” („PLF 101, wiatr zmienny, 3 węzły, pas 
29, zezwalam na start”). (…) 
O godz. 5:27:35 nawigator nawiązał łączność ze służbą APP (APPROACH) na częstotliwości 128,8 MHz, 
zgłaszając przekroczenie wysokości 1200 stóp. Kontroler wydał zgodę na wznoszenie do poziomu lotu 
FL210, a nawigator potwierdził otrzymaną zgodę. (…)  
O godz. 5:28:17 kontroler APP wydał zgodę na zakręt w prawo w kierunku na punkt nawigacyjny 
BAMSO. Nawigator potwierdził przyjęcie zezwolenia i o godz. 5:28:24 samolot rozpoczął wykonywanie 
zakrętu w prawo. (…)  
O godz. 5:33:20 kontroler APP wydał załodze polecenie nawiązania łączności na nowej częstotliwości 
134,925 MHz. Nawigator potwierdził przyjęcie polecenia kontrolera. O godz. 5:35:08 nawigator nawiązał 
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 Pogrubienia pochodzą w tym fragmencie od KBWLLP. Ktoś może powiedzieć (jakkolwiek kuriozalnie by to brzmiało), że te 
liczne połączenia radiowe dokonywane przez nawigatora mogły „po prostu” nie zostać odnotowane przez ATM-QAR – mimo 
że standardowo to właśnie na nawigatorze spoczywa gros komunikacji z instytucjami kontroli lotniczej, kontroli obszaru 
itp. Jak w takim razie wyjaśnić połączenie odnotowane przez ten rejestrator, a obejmujące czas 7:21:54-7:22:31, którego z 
kolei nie opisuje powyżej KBWLLP? W ramach uzupełnienia można by dodać komentarz blogera komentującego pod pseud. 
Libra (zamieściłem go swego czasu w jednym z rozdziałów Czerwonej strony Księżyca: http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf s. 24), który niestety usunął swoje wypowiedzi (dotyczące 10-04) z s24: Pierwszy 
kontakt radiowy – DELIVERY. Godz. 07:11 PLF101 prosi o zezwolenie kontroli na lot do Mińska ale na pytanie kontrolera o 
potwierdzenie Mińska, pilot poprawia się na Smoleńsk. Otrzymuje zezwolenie na lot do Smoleńska drogami planowanymi. 
Początkowo po starcie w prawo kurs 310 i początkowe wchodzenie do 6000 feet. Transponder 4540. (...) Stanowisko 
Delivery, które zajmuje się przygotowywanie zezwoleń kontroli ruchu lotniczego i przekazywanie ich załogom statków 
powietrznych, które są wcześniej uzgadnianie z ACC Warszawa. Udzielone zezwolenia kontroli statkowi powietrznemu, 
następuje wtedy, kiedy jego plan lotu znajduje się w AMS 2000+ jest zgodne z treścią tego planu. Kontroler DEL dla każdego 
udzielonego zezwolenia przydziela kod transpondera (squawk) ze zbioru kodów 3/A od 4501 do 4527 – dla lotów 
międzynarodowych. Jest to pierwszy element cywilnej służby kontroli ruchu lotniczego do którego muszą zgłosić się wszyscy 
piloci zamiarujący odlecieć z Warszawy. Drugi kontakt radiowy – Okęcie GND. Godz. 07:14 PLF101 prosi o uruchomienie 
silników na lot do Smoleńska. Godz. 07:16 prosi o kołowanie do pasa 29. Kontroler GND udziela załodze statku powietrznego 
instrukcji na wypychanie lub power–back oraz uruchamianie. Kiedy samolot jest gotowy do kołowania pilot zgłasza swoją 
gotowość i otrzymuje instrukcje kołowania do pasa. Kontroler niezwłocznie przekazuje załodze statku powietrznego i 
asystentowi kontrolera zbliżania każdą zmianę zezwolenia na lot, zaznaczając na pasku postępu lotu jej treść i czas 
przekazania. W odpowiednim momencie kołowania przekazuje statek powietrzny na łączność z kontrolerem TWR na drodze 
do kołowania bezpośrednio przed pasem w użyciu, nie później niż w punkcie oczekiwania przed pasem. Trzeci kontakt 
radiowy - TWR Warszawa. Godz. 07:23 PLF101 otrzymuje zezwolenie na zajęcie pasa 29. Godz. 07:26 PLF101 otrzymuje 
zezwolenia na start. Czwarty kontakt radiowy - APP Warszawa. Godz. 07:27 PLF101 zgłasza się po starcie, zostaje 
zidentyfikowany i otrzymuje zezwolenie na wchodzenie do poziomu 210. O godz. 07:27:43 skręca w prawo na punkt BAMSO. 
O godz. 07:32:52 PLF101 otrzymuje polecenie przejścia na kontrolę obszaru. Piąty kontakt radiowy - ACC Warszawa. Godz. 
07:34:37 PLF101 zgłasza się na kontrolę obszaru i prosi o wchodzenie na poziom lotu 330 z kursem po prostej na punkt 
RUDKA. Poziom lotu 330 osiąga przed punktem RUDKA. O godz. 07:44:20 PLF101 zostaje przekazany na Radar Mińsk 133, 
550. W tym miejscu kończy się odpowiedzialność Polskiej służby ruchu lotniczego. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/387551,samolot-admirala-karwety  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/387551,samolot-admirala-karwety
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łączność na nowej częstotliwości, zgłaszając: „PLF 101, approaching FL210 inbound BAMSO, request FL 
330 as cruising level” („PLF 101, zbliżamy się do poziomu lotu FL210, w kierunku na punkt BAMSO, 
prosimy o poziom lotu FL310 jako poziom przelotowy”). Kontroler odpowiedział: PLF 101 climb FL 330, 
direct RUDKA” („PLF 101, wznoś się do poziomu FL330, w kierunku na punkt RUDKA”). Nawigator 
potwierdził otrzymaną zgodę. (…)  
O godz. 5:44:50 kontroler obszaru polecił załodze zmianę częstotliwości i nawiązanie łączności z MIŃSK 
CONTROL na częstotliwości 133,550 MHz. Nawigator potwierdził otrzymane polecenie. (…)  
O godz. 6:06:08 kontrola MIŃSK poleciła zmienić częstotliwość na MIŃSK KONTROLA 118,975 MHz. O 
godz. 6:06:41 nawigator nawiązał łączność na nowej częstotliwości i przekazał informację, że leci na 
poziomie lotu FL330 i znajduje się nad Mińskiem. (…) 
 

Z tego może przydługiego, aczkolwiek niezbędnego, cytatu, widać, jaka ilość połączeń radiowych 

została przez ATM-QAR z jakichś powodów zupełnie nie odnotowana51, mimo że ten rejestrator miał 

nawet zarejestrować wypychanie z hangaru o godz. 4:52. Czy w związku z tym zapisy pochodzące z 

tego rejestratora, które taką niezłomną wiarą otoczyła KBWLLP i z taką nabożną czcią potraktowała, 

nie stanowią fachowej kompilacji danych z dwóch różnych rejestratorów ATM-QAR, a więc tylko 

częściowo pokrywają się z tymi danymi, które dotyczyłyby PLF 101 (w drugiej zaś swej części są 

danymi pochodzącymi z lotu dublera)? I czy właśnie metoda „kompilowania danych” nie jest zarazem 

kluczem do zagadki rejestratorów oraz „danych FMS”-a52?  

 

W ATM-QAR mamy informację o połączeniu między 8:23:29,5 a 8:25:33 i dodane jest, że nadawanie 

włączone jest 12 razy. Jeśli zajrzymy do CVR-1 to jest to mniej więcej czas pięciu połączeń (zachodzą 

rozmowy 1. Protasiuk-Plusnin, 2. Krasnokucki-Protasiuk, 3. Protasiuk-Plusnin oraz 4. Kowaleczko-

Grzywna i 5. Grzywna-Wosztyl): Protasiuk-Plusnin (8:23:29,9-8:25:32,0; wg CVR-1); 1P nadaje: 11 

razy; Kowaleczko-Grzywna (8:24:16,3-8:24:37,0) 2P nadaje 1 raz; Grzywna-Wosztyl (8:24:48,1-

8:25:28,5) 2P nadaje 3 razy: W sumie uzyskujemy nadawanie: 14 razy. Ktoś może w odpowiedzi na to 

stwierdzić, że może któryś z pilotów nadawał dwa lub więcej komunikatów na „jednym wciśnięciu” 

                                                           
51

 Pisał o tym obszernie piko: http://piko.salon24.pl/533833,o-wyzszosci-qar-nad-cvr-lub-na-odwrot  
52

 W przypadku „historii smoleńskiej” należy mieć świadomość, że lwia część dokumentacji, baz danych, materiału 
dowodowego, zapisów takich czy innych rejestratorów etc. jest konstruowana (na potrzeby „badań” i „śledztw”), nie zaś 
autentycznie odzyskiwana. Pod tym względem historia ta jest bezprecedensowa.  

http://piko.salon24.pl/533833,o-wyzszosci-qar-nad-cvr-lub-na-odwrot
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funkcji radio on – nie ma więc co czepiać się, jak ci paranoicy od maskirowki, zbędnych szczegółów. 

Jeśli weźmiemy zatem poprawkę na to, by nie wchodzić w detale i nie komplikować sobie życia (także 

tym, iż – jak czytamy w Zał. 4, s. 614, że do uzyskania czasu rejestratora MARS, należy do czasu ATM-

QAR dodać 3[sek]), to dane dotyczące następnych połączeń (po lewej dane ATM-QAR, a po prawej te 

z CVR-1) prezentują się tak: 

 

08:27:53.5 – 08:28:10 – Grzywna-Muś 8:27:55,9-8:29:45,353 
08:29:00.5 – 08:29:42.5 – brak osobnej rozmowy; być może ujęto tu część konwersacji G-M  
08:30:07.5 – 08:30:31 – Protasiuk-Plusnin 8:30:10,2-8:30:32,7 
08:32:00 – 08:32:06 – Protasiuk-Plusnin 8:32:01,4-8:32:07,6 
08:33:44 – 08:33:46 – Protasiuk-Plusnin 8:33:45,4-8:33:47,0 
08:34:53 – 08:35:29.5 – Protasiuk-Plusnin 8:34:54,3-8:35:30,2 
08:37:04.5 – 08:37:04.5 – Protasiuk-Muś 8:37:04,2-8:37:05,2 
08:37:23 – 08:37:25.5 – Protasiuk-Plusnin 8:37:23,1-8:37:25,4 
08:39:33 – 08:39:36 – Protasiuk-Ryżenko 8:39:33,6-8:39:35,9 
08:39:45.5 – 08:39:46.5 – Protasiuk-Plusnin 8:39:45,6-8:39:46,8 
08:39:54 – 08:39:55 – Protasiuk-Ryżenko 8:39:54,1-8:39:55,0 
08:40:16 – 08:40:17.5 – Protasiuk-Ryżenko 8:40:16,7-8:40:17,6 
08:40:29.5 – 08:40:30 – „A” 8:40:29,6-8:40:30,3 
 

 
 
08:40:33.5 – 08:40:35 – Protasiuk-Plusnin 8:40:34-8:40:34,8. 

 

Wszystko tak niemal perfekcyjnie się w tych ostatnich kilkunastu minutach (między rejestratorami) 

pokrywa, a jeszcze chwilę temu takie rozległe „białe plamy” się ujawniały w rejestratorze ATM-QAR54, 

właśnie jeśli chodzi o dane o łączności radiowej (sprzed godz. 8:23) – ale tylko jakiś bałwan mógłby 

sądzić, że w związku z tym coś jest nie tak z danymi i/lub rejestratorami. Albo może z „zegarem”. Na 

proste pytanie – jaki jest „ostateczny układ odniesienia”, jeśli chodzi o czas zdarzeń – odpowiedź 

wcale nie jest prosta. W „raporcie Millera”, w jednym z przypisów, ten „ostateczny układ 

odniesienia” zostaje wprowadzony przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne: 

                                                           
53

 Wliczam tu czas zakończenia (ostatniej) wypowiedzi, który, jak można sądzić, byłby równoznaczny z przerwaniem 
nadawania. 
54

 Którego zapis okazał się kompletny (por. Zał. 4, s. 519): Ponieważ rejestrator ATM-QAR/R128ENC jest rejestratorem 
zapisującym w pamięci elektronicznej i już przy wstępnej analizie stwierdzono, że jego zapis jest kompletny, w tabeli 
potraktowano jego dane jako punkt odniesienia. Por. też http://maxoo.salon24.pl/398995,watpliwe-odczyty-rw-z-atm  

http://maxoo.salon24.pl/398995,watpliwe-odczyty-rw-z-atm
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Jak zaś możemy (chyba zasadnie) podejrzewać, przedstawicieli CLK nie było 10 Kwietnia ani na 

pokładzie „prezydenckiego tupolewa”, ani w „wieżach XUBS”, ani na lotnisku Siewiernyj, ani nawet w 

bliskiej jego okolicy (typu smoleński hotel Nowyj i jego niektóre pokoje z oknami wychodzącymi na 

aeroport). W jaki więc sposób możemy polegać na tym ich (tj. ludzi z CLK) ustaleniu? W taki, że 

wykorzystali „czas zapisu” z kopii zapisu czarnej skrzynki55.  

 
                                                           
55

 Jak przed trzema laty sygnalizowali piloci analizujący CVR-1 dla Naszego Dziennika: Po każdej katastrofie samolotu Tu-
154M z fabrycznym rejestratorem CVR typu MARS-BM odtwarzanie nagrania trwa 30 minut. Pojemność zasobnika OL4 
praktycznie wyklucza możliwość przedłużenia taśmy. Długość nagrania na taśmie magnetycznej w powyższym rejestratorze 
jest równa 30 minut. Głowica kasuje poprzednie treści, nagrywając kolejne, a taśma obraca się w zamkniętym obwodzie. 
Jeden obrót trwa dokładnie 30 minut. Długość taśmy nie powinna trwać 38:16,8 minuty. Początek zapisu: 10:02:48,6 czasu 
rosyjskiego, koniec zapisu: 10:41:05,4 czasu rosyjskiego. Czas o prawie jedną trzecią dłuższy niż możliwości techniczne 
taśmy stawia pod znakiem zapytania wiarygodność dokumentu. System zapisuje rozmowy w kokpicie na podstawie 4 
mikrofonów. Dodatkowo rejestruje rozmowy z pokładowego interkomu i rozmowy z wieżą kontroli. Warto wspomnieć, że 
raport MAK nie zawiera informacji ani o stanie taśmy, ani o stanie czarnych skrzynek. Takie dane znalazły się natomiast w 
oficjalnym raporcie z wypadku samolotu Aerofłotu w Barcelonie w 2005 roku. Maszyna miała identyczny rejestrator jak 
prezydencki tupolew. Co prawda istnieje możliwość wydłużenia nagrania dzięki zamontowaniu w pojemniku cieńszej taśmy, 
przez co może się jej zmieścić więcej w urządzeniu, ale informacji o wydłużeniu taśmy lub też konserwacji bądź wymianie 
urządzenia nagrywającego na nowszy nie ma w żadnym raporcie odnoszącym się do stanu technicznego Tu-154M o 
numerze taktycznym 101. Nie ma takiej wzmianki także w dokumentach sporządzonych po remoncie tupolewa w Samarze. 
Tymczasem każda, nawet najdrobniejsza naprawa lub wymiana musi być uwzględniona w szczegółowych dokumentach 
maszyny. Odtworzenie czasu lotu i kolejnych wypowiedzi załogi na podstawie zapisu CVR to absurd. Nie jest to realne. Sam 
stenogram nie jest więc wiarygodny - podkreślają piloci (http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-
katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego). 

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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To jednak nie koniec kłopotów, gdyż ktoś ten czas do urządzeń pokładowych musiał wprowadzić. I na 

pewno nie był to nikt z CLK (ani z KBWLLP odwołującej się do CLK – ewentualnie, jak w przypadku 

odtwarzania sytuacji na XUBS „sprzed katastrofy” – do „zegara kamery” S. Wiśniewskiego56). 

Wprawdzie „komisja Millera” zaznacza, że to „obsługa samolotu” wprowadza czas do urządzeń 

pokładowych: 

 

nie precyzuje jednak, kto konkretnie „ustawia aktualny czas”. „Komisja płk. Latkowskiego” sądzi, że to 

jeden z członków załogi – i tak odtwarza ów newralgiczny moment57: 

Chorąży Andrzej Michalak spojrzał na zegarek: była punktualnie piąta rano. Starszy technik pokładowy 

zaczął ustawiać czas na przyrządach pokładowych. W tupolewie takie dane wprowadza się ręcznie. 

Michalak nie zdawał sobie sprawy, że jego zegarek spieszy się mniej więcej półtorej minuty. Dlatego 

czarna skrzynka będzie potem pokazywała czas ustawiony przez niego, a nie rzeczywisty. Stąd również 

wyniknie różnica między momentem zerwania przez samolot przewodów energetycznych (10:39:35 – 

czas podany przez rosyjską elektrownię [8:39:35 czasu polskiego]) a uderzeniem samolotu w ziemię 

(8:41:05,4 – czas zarejestrowany w czarnej skrzynce) – podczas gdy w rzeczywistości wyniosła ona 

jedynie kilka sekund. 

Wygląda więc na to, że nawet Michalakowi źle chodzi zegarek - i nie ten zegarek powinien stanowić 

„ostateczny układ odniesienia” dla katastrofologów, co zresztą zupełnie zrozumiałe w sytuacji, w 

której tak bardzo rozregulowane okazują się urządzenia na pokładzie „prezydenckiego tupolewa”. 

Przy okazji dowiadujemy się, kiedy dokładnie „zaszło zdarzenie” przy XUBS: to godz. 8:39:35 plus 

kilka sekund. Powyższa rekonstrukcja „komisji płk. Latkowskiego” prowadzi nas zatem z Okęcia, z 

Warszawy, z godzin porannych 10 Kwietnia, z powrotem do… Smoleńska, tylko że do godzin 

przedpołudniowych (lokalnego czasu), okazuje się bowiem, że właśnie tam jednak pracuje ten 

„atomowy zegar”, do którego należałoby odnieść wszystkie wydarzenia (z 10-04) - przynajmniej te 

lotnicze. Nie chodzi wcale o „uderzenie w brzozę” ani też o „dźwięk uderzenia”, o których już była (w 

niniejszym opracowaniu dotyczącym „danych FMS-a”) mowa, jako o swoistych „punktach 

odniesienia” dla KBWLLP (w przypadku danych odnotowanych przez rejestratory), lecz o „zerwanie 

                                                           
56

 Vide niezapomniana styczniowa (2011) prezentacja KBWLLP „rozmów z wieży” smoleńskiego północnego lotniska.  
57

 OL-1, s. 147.  
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przewodów energetycznych” i moment czasowy, w którym ruska elektrownia to odnotowała. 

„Komisja płk. Latkowskiego” podąża tu śladem bezbłędnego doc. Amielina, który właśnie w tymże 

momencie upatrywał dokładne parametry „katastrofy smoleńskiej”58. Innymi słowy, potwierdzeniem 

tej ostatniej byłaby nie tyle rozpiska danych z któregokolwiek rejestratora ani komputera 

pokładowego, lecz bumaga z elektrowni. Tylko jakiś paranoik mógłby zadawać w tym miejscu 

pytanie: jaki związek może mieć zerwanie nieodległych od lotniska Siewiernyj przewodów o godz. 

8:39:39 z „wypadkiem prezydenckiego tupolewa” – każdy bowiem roztropny człowiek domyśla się, że 

właśnie te przewody zerwał ów tupolew – dokładnie wtedy. Nawet jeśli tego zdarzenia nikt nie 

widział z powodu ultragęstej mgły. Choć, czy możemy być tego pewni, że nikt nie widział? Może 

„doktor Bodin”, gdyby tak jeszcze z kilka ekip telewizyjnych go dopytało podczas spaceru w okolicach 

brzozy, przypomniałby sobie i ten drobny szczegół? Mniejsza z tym. Ustalenia Amielina i „komisji płk. 

Latkowskiego”, mimo że przemawiające z pewnością do wyobraźni, nie biorą wszak pod uwagę tego, 

iż oprócz pilotów zegarkami dysponowali też „kontrolerzy” na Siewiernym. 
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 Jak wyjaśniał w swej książce (OL, s. 134): W ustaleniu godziny katastrofy z dokładnością co do sekundy pomogli mi 
miejscowi energetycy [warto przy tej okazji wspomnieć, że we wczesnych przekazach smoleńskich za „głównego energetyka 
lotniska” uchodził niezastąpiony „mjr Koronczik” – przyp. F.Y.M.]. Jak już pisałem przy okazji omawiania ostatnich sekund 
lotu tupolewa, tuż przed upadkiem samolot zerwał linię energetyczną. Ponieważ monitoring stanu sieci prowadzony jest 
nieprzerwanie, wszystkie awarie są automatycznie rejestrowane przez czujniki i specjalny program, a także zapisywane na 
nośnikach cyfrowych. Jeden z przyjaciół przysłał mi kopię dokumentu stwierdzającego wyłączenie linii energetycznej WŁ-602, 
która została zerwana podczas upadku samolotu. Jest to dokument oficjalny, znajdują się na nim podpisy członków komisji 
(m.in. przedstawicieli administracji obwodu i państwowego nadzoru technicznego [w tym miejscu należy ściągnąć czapkę z 
należną atencją dla komisji – przyp. F.Y.M.]), która przyjechała na miejsce katastrofy i badała przyczyny uszkodzenia linii. Jak 
wynika z dokumentu, o 10:39:35 zadziałał automat zabezpieczający podstację elektryczną i linia energetyczna WŁ-602 o 
napięciu 6,3 kV została wyłączona. Na zdjęciach zrobionych 10 kwietnia 2010 r. widać wyraźnie zerwane przewody.  
Jak Amielin dodaje dalej (s. 136), wyręczając nas w obliczeniach: Przy prędkości 70-80 m/s samolot przeleciał tę odległość w 
3,3-3,7 s. Aby stwierdzić, kiedy doszło do katastrofy, należy do godziny zerwania linii dodać czas przelotu. W ten sposób 
uzyskujemy informację, że tupolew uderzył w ziemię o godzinie 10:39:39. 
I smoleński pasjonat lotnictwa rozwiewa już wszystkie inne wątpliwości ewentualnych niedowiarków: Uzyskana jeszcze w 
kwietniu [2010 – przyp.  F.Y.M.] informacja o dokładnym czasie katastrofy okazała się bardzo bliska tej, którą MAK podał 19 
maja we wstępnym raporcie – 10:41:05. Różnicę, wynoszącą 1 minutę 26 sekund, można dość prosto wyjaśnić. MAK odniósł 
się do czasu zarejestrowanego w czarnej skrzynce, który mógł być niedokładny. Rzecz w tym, że czas na pokładzie samolotu 
ustawia się ręcznie przed rozpoczęciem lotu, wpisując wartość na jednym z paneli. Czarna skrzynka nie ma kanału 
synchronizacji ze służbami czasu i korzysta z czasu pokładowego, a ten mógł zostać wprowadzony nieprecyzyjnie, stąd 
niewielka różnica. Być może w swoim ostatecznym raporcie MAK uściśli czas katastrofy. 
Jak wiemy, „MAK” ani KBWLLP nie „uściśliły”, niestety, owego „czasu katastrofy” w kierunku zapodanym przez dendrologa 
Amielina. Niemniej jednak cała ta, ocierająca się o groteskę, historia z uciekającym badaczom układem odniesienia jest 
niezmiernie pożyteczna do oceny metodologii stosowanych do żmudnych, technicznych, detalicznych ustaleń wszelkich 
smoleńskich katastrofologów. Jeśli bowiem czas wprowadzony do urządzeń pokładowych jest jedynym „ostatecznym 
układem odniesienia”, a zarazem jest to czas fałszywy, spreparowany (np. na potrzeby konstruowania materiału quasi-
dowodowego), to cechę fałszywości dziedziczą przecież wszelkie ustalenia, obliczenia, modelowania etc. w jego kontekście 
osadzone. Nie chodzi bynajmniej o „spieszący” lub spóźniający „zegar Michalaka” (jak można się domyśleć, piloci wojskowi z 
reguły mają rozregulowane zegarki), lecz o ten zegar, zgodnie z którym ustawiono by przyrządy pokładowe na samolocie-
dublerze, z których to przyrządów (rejestratorów etc.) dane wymieszano by z danymi pochodzącymi z PLF 101 – 
wymieszano by podczas przygotowywania „materiału badawczego”.  
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O ile więc ta poniższa bumaga z elektrowni, faktycznie, ma swoją „moc dowodową” i robi wrażenie, 

 

o tyle z bumagi „MAK” wynika, iż wtedy jeszcze (tj. o 8:39:35) samolot sprowadzany przez 

„kontrolerów” znajdował się, zgodnie z szacunkami Ryżenki, ok. 8 kilometrów od lotniska59. 
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 W związku z tym cytowani już przeze mnie Misiak z Wierzchołowskim ze szkoły Macierewicza, z pomocą „pana Konrada”, 
wysuwali podejrzenie (NP 3/2011, s. 33-34), iż zerwanie linii energetycznej mogło być połączone z uruchomieniem fałszywej 
NDB: „Mobilna antena NDB składa się z czterech części i jest zasilana baterią. Waży 120 kg. Rozłożyć i złożyć mogą ją w 
szybkim tempie trzy osoby. Do transportu nadajnika i anteny NDB wystarczy samochód osobowy. Jeżeli właściwa 
radiolatarnia przestanie funkcjonować, systemy samolotu będą się namierzały na zupełnie inne źródło impulsów. Jeżeli nagle 
tego sygnału nie będzie, system może się przełączyć” – mówił „Gazecie Polskiej” ekspert sejmowego zespołu smoleńskiego 
K.M. Płynie z tego wniosek, że jeśli ktoś chciałby umieścić fałszywy przenośny nadajnik bliższej NDB, musiałby wcześniej 
spowodować wyłączenie prawdziwego radionadajnika. W artykule pt. „Lech Kaczyński w śmiertelnej pułapce” postawiliśmy 
hipotezę, że mogło to nastąpić podczas niewyjaśnionego dotąd racjonalnie zerwania linii energetycznej przy smoleńskim 
lotnisku. Jak to możliwe? Linia wysokiego napięcia nr 602 stacji elektroenergetycznej „Siewiernaja” TP-329 „Rostelekom-
Lotnisko Siewierny” uległa awarii tuż przed rozbiciem się polskiego tupolewa. Zasila ona lotnisko, w tym prawdopodobnie 
także system radiolatarni NDB [prawdopodobnie, czy na pewno? – przyp. F.Y.M.]. Protokół z dochodzenia w sprawie 
odłączenia linii opublikował w lipcu 2010 r. „Nasz Dziennik”. Choć od początku mówi się, że mógł ją zerwać Tu-154, nie 
wydaje się to możliwe, choćby z tego względu, że według stenogramów w chwili uszkodzenia przewodów tupolew znajdował 
się kilkaset metrów nad ziemią. Awaria linii energetycznej zasilającej lotnisko [gdyby to była prawda, to o 8:39:35 
wysiadłyby wszystkie zasilane prądem urządzenia w „wieżach” XUBS, ale kto by się tym przejmował w szkole Macierewicza 
– przyp. F.Y.M.] to niezwykle istotna sprawa. Przerwanie dopływu prądu do sprzętu lotniskowego mogło być jednym z 
kluczowych elementów, które wpłynęły na zmylenie polskiej maszyny. Jeśli kabel nr 602 dostarczający energię do urządzeń 
lotniska zasilał radiolatarnie NDB [a jeśli nie zasilał? Czy rus. wojskowe jednostki nie mają alternatywnych (w stosunku do 
cywilnych) źródeł zasilania? – przyp. F.Y.M.], nie zadziałałyby one prawidłowo, co spowodowałoby, że załoga nie mogłaby 
się zorientować, iż jest źle informowana przez kontrolera lotów i że znajduje się w innym położeniu niż wskazuje GPS.   
W CVR-3 (s. 78) pojawia się wprawdzie wypowiedź przypisywana Protasiukowi: Się chyba nie świeci – lecz pojawia się ona o 
godz. 8:35:48,6, a więc jeszcze „przed awarią prądu”.    
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Poprzez zaś przypomniany wyżej drobny fragment „stenogramów z wieży” (jak i dołączone w 

przypisie 59 spekulacje dziennikarzy i eksperta ZP sprzed paru lat) możemy wrócić do infrastruktury 

lotniska, czyli środków naziemnych, a więc i do radiolatarni. Jak wiemy, gdy Ryżenko komunikuje: 

Podchodzicie do dalszej, na kursie, ścieżce, odległość 6 – Protasiuk odpowiada (wedle ustaleń CLK i 

IES-u) Czietyrje. Zgodnie z tym, co zarejestrować miał ATM-QAR (Zał. 4, s. 617), sygnał markera DPRM 

wybrzmiewa tylko przez 8,5 sekundy (a nie przez 12-14 sek) między 8:39:50 a 8:39:58,5. Cztery 

sekundy po tym, jak dźwięk ten się pojawia, ATM-QAR odnotowuje włączenie radia (8:39:54), jak zaś 

widać było wyżej w tabeli „MAK”, w pdf-ie ukv zbierającym dane z połączeń radiowych, wypowiedź 

pochodząca z PLF 101 (w rus. dokumentacji podana jako polskie Cztery) odnotowana jest już o 

8:39:53. Z kolei w CVR-1 (wypowiedź „niezr.” przypisywana Dowódcy PLF 101) jest o 8:39:54,1,  

 

co po raz kolejny świadczy, iż ATM-QAR jest w pewnych newralgicznych momentach bliższy CVR-1, a 

nie (późniejszym) „stenogramom z wieży”. (W CVR-3 sygnał „dalszej” trwa „około 8 sekund” i zaczyna 

się o 8:39:53,1, a kończy o 8:40:00,9: 
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W CVR-2 zaczyna się on o 8:39:53,0, kończy zaś o 8:40:00,5 (Zał. 8 do „raportu Millera”, s. 124)). Po 

czym jeszcze można poznać, że ATM-QAR skorelowany jest, jeśli chodzi o dane, z CVR-1, a nie ze 

„stenogramami z wieży” i „danymi FMS-a” (a już na pewno nie z CVR-2 i CVR-3)? Po parametrach 

związanych z „trajektorią samolotu”. Kursy, jakie obiera „samolot”, od momentu połączenia z XUBS 

są w ATM-QAR następujące, jak niedawno pisałem: 

8:23:44 kurs 50 

8:26:20 kurs 34 

8:31:12,5 kurs 70 

8:36:21 kurs 165 

8:38:20 kurs 249 

Z „wieży” Siewiernego zaś płyną komendy wyłącznie co do kursów: 40 i 79. W FMS-ie także zostają 

wklepane kursy 40 i 79 - ich realizacji czasowej FMS już jednak nie rejestruje. Ale w FMS-ie są również 

dane dotyczące jeszcze innych kursów. Np. według pewnych danych jako ostatni miałby być kurs 

magnetyczny 259,5 (a nie 249 jak w ATM-QAR): 
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który to kurs, wg oficjalnej narracji, jest „wschodnim kursem” (259) na smoleńskie północne lotnisko, 

ale także: przedłużeniem kursu 79 przy zachodnim podejściu (analogicznie jak KM 79 jest 

przedłużeniem prostej osi pasa przy podejściu do lądowania od wschodu – i odejściu na drugi krąg). 

Pośród „danych FMS-a” znajduje się także inna zastanawiająca informacja, nieeksponowana w 

„raportach” i ich egzegezach – z godz. 8:41 (skan poniżej) – nie chodzi tylko o kurs 264,8 

 

lecz o to, że samolot ma być wtedy na wysokości 573 stóp, czyli ok. 172 m. FMS-1 podaje tu (na 

godzinę 8:41 pol. czasu) pozycję: N 54:49,492 i E 032:03,157, podczas gdy (dwie sekundy później) 

„system” odnotowuje to, co znamy już aż za dobrze z „raportu MAK” i „białej księgi” ZP, wysokość: 47 

stóp (sekundę wcześniej miało być 120 stóp) i pozycję: N 54:49,483 oraz E 032:03,16160. 
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 Natomiast na s. 88 „raportu MAK” podane są współrzędne „środka strefy” smoleńskiego „wypadku”: 54º49.450'N i 
32º03.041'E – co swego czasu wyjątkowo zaalarmowało szkołę Macierewicza, ponieważ dało asumpt do skonstruowania 
hipotezy wybuchowej (por. NP 3/2011, s. 35): „Podane przez MAK współrzędne miejsca, w którym rozbił się samolot, i 
współrzędne zatrzymania się komputera pokładowego FMS dzieli ok. 140 m, choć powinno to być to samo miejsce” – mówił 
nam K.M., ekspert od kontroli radiolokacyjnej przestrzeni powietrznej, ekspert zespołu sejmowego ds. katastrofy pod 
przewodnictwem Antoniego Macierewicza [tak w oryg.: katastrofy pod przewodnictwem  – przyp. F.Y.M.]. Ważna jest też 
odległość od miejsca pierwszego uderzenia w ziemię. „Gdy nastąpił zanik zasilania FMS, polski Tu-154 znajdował się około 
60 m przed miejscem pierwszego zderzenia z gruntem i około 600 m od progu pasa. Tak wynika z obliczeń na podstawie 
podanych przez MAK współrzędnych” – precyzował K.M. Najprostszym wyjaśnieniem, na które wskazuje ten sam czas 
„zamrożenia pamięci” komputera i zniszczenia samolotu (10:41:05) [jak zwracałem uwagę wcześniej – w raporcie UASC jest 
to 6:41:02 UTC – przyp. F.Y.M.] jest oczywiście hipoteza przerwania pracy FMS w wyniku katastrofy. Ale – jak już 
wskazaliśmy – musiałaby ona nastąpić 15 m nad poziomem lotniska i w sporej odległości od miejsca rozbicia się maszyny, co 
wymagałoby założenia „teorii spiskowej”, czyli np. wybuchu bomby na pokładzie.  
Jeszcze prostszym (od tego najprostszego dla Misiaka i Wierzchołowskiego) rozwiązaniem mogłoby być też takie, że FMS 
został wyłączony o danej godzinie albo że późniejsze dane (np. z wiązane z lotem dublera imitującego katastrofalne 
podejście) skasowano. Była też jednak koncepcja meaconingu, czyli elektronicznego ataku dokonanego na PLF 101, 
sformułowana przez M. Strassenburga-Kleciaka: Sygnały z satelitów systemu GPS są wykorzystywane przez komputer 
pokładowy FMS i TAWS, który na tej podstawie oblicza współrzędne samolotu i pokazuje pilotom jego aktualne położenie na 
ekranie. Współrzędne są pokazywane po wprowadzeniu ich w system jako punkt na mapie. Jest prawdopodobne, że 
odbiornik GPS pracujący w obwodach TAWS oraz FMS, zmylony atakiem elektronicznym, pokazywał pilotom błędne 
położenie i wysokość, które piloci traktowali jako prawdziwe położenie samolotu. W tej sytuacji ostatni zapis w pamięci 
systemu przed zaprzestaniem jego działania musiałby informować, że znajduje się na dużej wysokości i w innym położeniu. 
Odpowiada to z grubsza różnicy między współrzędnymi miejsca, w którym rozbił się samolot, a tymi, które komputer 
pokładowy zarejestrował jako współrzędne przed zaprzestaniem jego działania (NP, 3/2011, s. 35).    
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Jeśliby zestawiać „dane FMS-a-1” z „danymi ATM-QAR”, to w zapisach tego ostatniego, koło godz. 

8:41:00, pojawia się taki zestaw zarejestrowanych „zdarzeń”: 

 

wśród nich zaś szczególne jest to „zderzenie z przeszkodą terenową – duża brzoza”. Po czym ów 

rejestrator szybkiego dostępu, zdawać by się mogło, proste elektroniczne urządzenie, rozpoznał (o 

godz. 8:40:59) „dużą brzozę”, to już pewnie wiedzieć mogą ci nieliczni z grona specjalistów z firmy 

ATM, którzy mieli dostęp do tego pliku z danymi, ewentualnie zdolni koledzy eksperci z Moskwy. Być 

może rejestrator dokonał takiego rozpoznania po dźwięku zza burty statku powietrznego, a być 

może dokonał błyskawicznej oceny i klasyfikacji smoleńskiego drzewostanu na wschodniej ścieżce 

podejścia, wykluczając w ramach analizy probabilistycznej topole, świerki, sosny, wierzby, 

sandałowce, dęby, sykomory etc. Nie da się także wykluczyć, że ów rejestrator był sprzęgnięty z jakąś 

inteligencją szybkiego dostępu, niekoniecznie sztuczną, która mu w takim rozpoznaniu konkretnej 
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przeszkody, takiego a nie innego drzewa, życzliwie dopomogła. Gdyby jeszcze w ATM-QAR podane 

były wyniki pomiarów działki, na której „duża brzoza” rosła i sygnatura aktu własności tejże działki – 

wtedy ekipy badawcze mogłyby zamknąć prace katastrofologiczne zaraz po szybkim odczytaniu „pliku 

z danymi” rejestratora szybkiego dostępu. Kto wie, czy jego najważniejsze dane nie zmieściłyby się w 

stu kilkudziesięciu znakach jakiegoś szybkiego SMS-a? 

 

Zaraz odezwie się jakiś sceptyk, że powyższa tabela z raportu UASC z dziwnymi „danymi FMS-a-1” z 

godz. 8:41:00 i wysokością ok. 172 m („samolotu”), danymi, które „przebiły się” jakoś do „FMS-a-2”, 

o niczym nie może świadczyć,  

 

zwłaszcza, że o tej porze (godz. 8:41:00), jak widać z CVR-1 (i poniższej wizualizacji KBWLLP), tupolew, 

przeleciawszy obok bliższej radiolatarni NDB (BRL), lądował na drzewie/leśnym masywie.  

 

Sceptyk mógłby kontynuować swój wywód, przypominając, na podstawie różnych bumag, że przecież 

ten FMS-1 (poważnie zniszczony w wyniku „katastrofy”) nie został w Redmont uruchomiony po 
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„znalezieniu”, a tylko pamięć FMS-a-2 (tego przy stanowisku drugiego pilota) dała się „rozczytać”, tj. 

pochodząca z tego bloku komputera pokładowego (PLF 101) oznaczonego nr-em ser. 28161: 

 

I jak dopowiadano w polskich Uwagach do „raportu MAK”:  

 

Poza tym, ciągnąłby sceptyk, powołując się na niezawodny w tej mierze „raport MAK” (por. s. 120: 

analiza danych pozwoliła wyjaśnić rozbieżności skorygowanych barometrycznych wskazań pomiędzy 

WBE-SWS KWS i drugiego pilota na chwilę utraty zasilania w przybliżeniu o 170 metrów, co 

odpowiada różnicy ciśnień w przybliżeniu 15 mm słupa Hg), owa wysokość była pozorna, bo uzyskana 

poprzez „oszukanie” TAWS-a. Wróćmy wobec tego do kwestii tzw. wysokości decyzji i jej ustawienia 

na radiowysokościomierzach. W CVR-1 nie jest to moment utajniony - już o godz. 8:10 załoga ma 

ustalać, że na 100 metrach powinny się pojawić alarmy sygnalizujące osiągnięcie tej wysokości62: 

                                                           
61

 Oba FMS-y funkcjonują niezależnie od siebie, jak przypominała „komisja płk. Latkowskiego”: Tupolew jest wyposażony w 
co najmniej sześć niezależnych od siebie wysokościomierzy barometrycznych (znajdują się na tablicy przyrządów dowódcy, 
drugiego pilota, przed nawigatorem oraz na stanowisku technika pokładowego). Są to wysokościomierze niezależne od 
siebie (tak jak również niezależnie od siebie pracują dwa komputery UNS). Awaria jednego nie zakłóca pracy pozostałych 
(OL-1, s. 176). 
62

 Jak komentowali ten moment piloci analizujący CVR-1 dla Naszego Dziennika (http://www.katolickie.media.pl/katyn-
1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-
midzypastwowego-komitetu-lotniczego): Na radiowysokościomierzu zostaje ustawiona wartość 100 m, po której ma 
pojawić się sygnał dźwiękowy. Sygnał nie pojawia się jednak w stenogramie po przecięciu tej wysokości. Ustawienie takiego 
sygnału świadczy wybranie 100 m jako wysokości decyzji. W zależności od poziomu przeszkolenia kapitana taka wysokość w 
podejściu nieprecyzyjnym może wynosić od 120 do 70 m. Kapitan Protasiuk miał prawo zejść właśnie do 70m. Instrukcja 
obsługi samolotu zaleca jednak, aby ta wysokość nie była niższa niż 120 m, ze względu na fatalne parametry przepadania 
Tu-154M. Minimum lotniska to 100 m, poniżej tej wysokości zejść nie należy. Choć wybranie wartości 100 m nie miało 
wpływu na katastrofę, uważamy, że powinna zostać ustawiona wartość 120 m, ze względu na "jakość" samolotu. Por. też 
komentarze Pietruczuka na http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html  

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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Jak jednak w tychże „stenogramach” czytamy (nawiązuję do nich stale, ponieważ z nimi głównie 

skorelowane są „dane ATM-QAR”), w chwili komunikowania przez „Ziętasa”: Sto (o godz. 8:40:42,6) – 

wcale nie odzywa się żaden sygnał alarmowy. 

 

 

Sytuację tę stara się wyjaśnić „komisja płk. Latkowskiego” w swych wczesnych badaniach (OL-1, s. 

155-156):  

O godzinie 10:40:42,6 nadszedł krytyczny moment. – Sto – odczytał wskazanie radiowysokościomierza 

nawigator. W tym momencie powinien zabrzmieć dźwięk alarmu radiowysokościomierza (…). Jednak 

prawdopodobnie w trakcie lotu ktoś go przestawił tak, żeby uaktywnił się dużo później, dopiero na 

wysokości sześćdziesięciu metrów! Na stu metrach nawigator, zgodnie z lotniczymi przepisami, 

powinien był zapytać dowódcę załogi: „Decyzja?”. A dowódca musi wtedy podjąć decyzję: „Siadamy” 

albo „Odchodzimy na drugi krąg.” Jeśli dowódca nie podejmie decyzji, to każdy członek załogi ma 

obowiązek mu o tym przypomnieć i później sprawdzić, czy ją wykonuje (…). Natomiast jeśli dowódca nie 

zareaguje na przypomnienia załogi – wówczas drugi pilot ma obowiązek przejąć stery i odejść na drugi 

krąg (…) 
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Pominę w tym miejscu głośną historię z „brakiem” decyzji o odejściu (ze strony Dowódcy PLF 101), 

która to decyzja jednak udała się „odczytać” podczas dalszych (po CVR-1) prac nad „kopiami zapisów 

CVR”. Zwróciłbym uwagę raczej na to, że „komisji płk. Latkowskiego” łatwiej jest przyjąć, że w trakcie 

lotu ktoś przestawił (radiowysokościomierz) tak, żeby uaktywnił się dużo później aniżeli to, że ktoś 

przestawił dźwięk radiowysokościomierza podczas konstrukcji „nagrań z kokpitu”. Jak już 

prezentowałem w niniejszym opracowaniu, alarm związany z osiągnięciem wysokości decyzji,  

odzywa się w ATM-QAR niemal dokładnie63 wtedy, gdy jest to odnotowane w CVR-1, a więc o godz. 

8:40:51. Jeśliby zatem wziąć za punkt odniesienia wypowiedź z CVR-1 (tu jako „anonimowa”, potem 

zaś w odczytach fonoskopijnych rozpoznana jako komunikat 2P): Sto metrów – z godz. 8:40:41 – to 

jest to aż 10 sekund opóźnienia. W CVR-1, gdzie zaznaczone są także długości trwania 

poszczególnych wypowiedzi/odgłosów, jak nietrudno dostrzec, dźwięk ten zaczyna się ułamki 

sekundy po zakończeniu artykułowania przez Grzywnę komunikatu Odchodzimy i wybrzmiewa on 

przez 6,5 sek., a na tymże sygnale nałożone są zaraz alarmy TAWS-a, wypowiedzi Ziętka oraz 

komendy płynące z „wieży”. 

 

                                                           
63

 O pół sekundy wcześniej. Por. też http://maxoo.salon24.pl/398995,watpliwe-odczyty-rw-z-atm  

http://maxoo.salon24.pl/398995,watpliwe-odczyty-rw-z-atm
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Dźwięk alarmowy radiowysokościomierzy (ustawionych na 100 m) nie odzywa się zatem równolegle 

z żadną z trzech wypowiedzi (członków załogi) sygnalizujących wysokość 100 metrów (mówi to i 2P, 

i dwukrotnie N64). 

 

Gdyby trzymać się wykładni zaproponowanej wyżej przez „komisję płk. Latkowskiego”, byłaby to 

kolejna „przyrządowa” osobliwość – dokładnie taka, jak „oszukanie TAWS-a” przez Dowódcę 

(podczas podchodzenia do lądowania). W „raporcie MAK” problem ustawienia RW zaprezentowany 

jest jako kolejny z szeregu kardynalnych błędów nawigatora PLF 101: 

 

                                                           
64

 O ile nie jest to ponownie wklejona podczas konstrukcji nagrania wypowiedź „Ziętasa”, wklejona, by „dowodziła” 
dezorientacji przestrzennej załogi i błędu w ustawieniu przyrządów pokładowych – samolot się „zniżył” w ciągu kilku 
sekund, a sygnalizowana jest przez nawigatora „ta sama wysokość”.  
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I jak widzimy na skanie wyżej, wychodziłoby na to, że RW miały ustawienie na 60 m (wg KBWLLP: 65 

m), a nie jak komunikowała załoga (o godz. 8:10) - 100 m65.  

 

Do tego doszłoby „przestawienie ciśnienia prowadzące do zmian wskazań wysokościomierza 

dowódcy statku”:  

 

 

który to niesamowity wątek pociągnęła w swoich analizach KBWLLP: 

                                                           
65

 Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” (a propos uruchomienia się sygnalizacji alarmowej RW dopiero na wys. 60 m): Ktoś 
ustawił alarm na wysokość decyzji właściwą dla lotniska z systemem precyzyjnego lądowania ILS! A w Smoleńsku jednak 
takiego systemu nie ma (OL-1, s. 157). To zresztą kolejny z „przypadków” wskazujących na ustawienia niepasujące do 
infrastruktury „docelowego” lotniska. Por. też http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-
2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego: Czy załoga 
Tu-154 M mogła zejść poniżej pułapu decyzji ustalonej na 100 metrów? - Rosjanie zdają się ukrywać fakt, że wyklucza to 
instrukcja obsługi autopilota (system zarządzania lotem - Flight Managing System typu Universal Avionics UNS-1D) - 
twierdzą piloci, z którymi rozmawiał "Nasz Dziennik". Załoga ustawia (co znajduje odzwierciedlenie w stenogramie) tzw. 
wysokość docelową na 100 metrów. Poniżej tej wysokości autopilot nie zejdzie - zauważają specjaliści. Ze stenogramu nie 
wynika, jakie funkcje miał ustawione autopilot. Instrukcja obsługi samolotu Tu-154M zakłada, że po uzyskaniu wysokości 
docelowej kapitan ma 3,5 s na podjęcie decyzji o ewentualnym lądowaniu. Przy czym może się na to zdecydować jedynie po 
tzw. zobaczeniu ziemi. - Jeżeli to nastąpi, przechodzi się na sterowanie ręczne. Jeśli zaś nie, należy wcisnąć przycisk 
"odejście", co spowoduje zadanie przez autopilota startowego (maksymalnego) obrotu silników i wzniesienie na wysokość 
500 metrów. Nie nastąpiło wyłączenie autopilota, a więc "chęć" lądowania można wykluczyć - twierdzą nasi rozmówcy. 
Jak zaś pisze „komisja płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 401-402): Dowódca [o godz. 8:10 – przyp. F.Y.M.] ustalił wysokość decyzji 
zgodnie ze schematem podejścia lotniska Siewiernyj przy użyciu RSL – systemu radiolokacyjnego naprowadzenia na pas – i 
dwóch radiolatarni NDB (radiolatarnia NDB to naziemny nadajnik bezkierunkowy – pracujący na falach średnich – który 
pozwala określić za pomocą przyrządu ARK w kokpicie położenie samolotu względem radiolatarni). Arkadiusz Protasiuk z 
karty podejścia wiedział, że w Smoleńsku jest radar precyzyjnego naprowadzania, i dlatego zdecydował się określić wysokość 
decyzji na 100 metrów. Decyzja dowódcy oznacza, że na wysokości 100 metrów powinien on przystąpić do lądowania lub 
przerwać manewr podejścia do lądowania i odejść na drugi krąg, ewentualnie podjąć decyzję o locie na lotnisko zapasowe. 
Dowódca skrócił procedurę kwitowania (powinna brzmieć: RW nastawniki sto metrów, kurs dwieście pięćdziesiąt dziewięć” 
(czyli kurs lądowania).  

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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Warto tu jednak, nie wchodząc na razie w szczegóły, uwzględnić ten wyjątkowy, historyczny moment, 

w którym miało rzekomo dojść do takiego „katastrofalnego” w skutkach przestawienia 

wysokościomierza (w „zapisach” – bo czy w rzeczywistości, to osobna kwestia), jest on bowiem 

niezwykle istotny (nie tylko dlatego, że tyle uwagi poświęcają mu badacze z Moskwy i znad Wisły). 

Kiedy mianowicie przestawiono wysokościomierz dowódcy samolotu (na ilustr. poniżej z „raportu 

Millera” oznaczony liczbą 1)?  

 

Kiedy? Otóż przestawiono go po przelocie nad dalszą radiolatarnią, a więc po tym punkcie „historii 

smoleńskiej”, w którym ewidentnie rozchodzą się komunikaty PLF 101 i te płynące z wojskowej 

„kontroli lotów” Siewiernego66: Ryżenko głosi wszak (ze sporym zapasem czasowym i 

przestrzennym, jak zgodnie twierdzi i „MAK”67, i „komisja płk. Latkowskiego”68), że Polacy mają być w 

                                                           
66

 Omawiałem to obszernie w analizie problemu kursu podejścia PLF 101. 
67

 Obliczenia wykazały, że informacje kontrolera dla załogi o odległości do pasa (8, 6, 4, 3 i 2 km) podawane były z 
wyprzedzeniem średnio o 500 metrów („raport MAK”, s. 173 przyp. 50). 
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odległości 6 km od progu pasa (a więc, że „prezydencki tupolew” ma być ponad 6 km od 

wschodniego progu pasa lotniska), natomiast Dowódca PLF 101, gdy jeszcze w tle dzwoni sygnalizacja 

oznaczająca przelot nad dalszą NDB, odpowiada ruskiemu „kontrolerowi”: Czietyrje.  

 

Przypadek? Na pewno. Co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Przypadek taki, jak ten, że 

rejestrator szybkiego dostępu ATM-QAR dość wybiórczo zarejestrował dane, a „komisja Millera”, 

pracując nad „otrzymaniem kompletnego zapisu parametrów lotu z 10-04-2010”, wykorzystywała 

głównie kopie zapisów dostarczanych przez Moskwę, nie oryginały – kopie, które, dodajmy, choć to 

kolejny zbieg okoliczności, przekazywano polskiej stronie ze sporym poślizgiem czasowym69.  

                                                                                                                                                                                     
68

 Ryżenko podawał załodze informacje ze sporym wyprzedzeniem. Jest to powszechnie stosowana praktyka w lotnictwie. W 
rzeczywistości samolot nie przeleciał jeszcze nad dalszą prowadzącą, która znajduje się w odległości 6,3 km od progu pasa 
(OL-2, s. 376). Kwestia rozbieżności między tym, co mówi Ryżenko, a tym, co mówi Protasiuk, nie pojawia się w tej 
prezentacji KBWLLP: http://www.youtube.com/watch?v=dDixs4X2xrM (lipiec 2011). 
69

 14 maja 2010, a więc grubo miesiąc po „katastrofie” E. Klich wystosowuje pismo do „przewodniczącego” A. Morozowa 
wnioskując o przekazanie dokumentów, których nie otrzymaliśmy do dnia 13.05.2010 (Moja czarna skrzynka. Dokumenty 
(32-35). Nie będę wymieniał wszystkich („braków”, znalazły się one bowiem potem w litanii zwanej polskimi Uwagami do 
„raportu MAK”, tylko te niektóre wraz z kilkoma pytaniami: Dokumenty w których są dane dotyczące lotniska Smoleńsk 
Północny w tym szczególnie: a) schemat rozmieszczenia środków elektro-świetlnych, b) schemat rozmieszczenia środków 
radiolokacyjnych (RSP-6M2) i środków nawigacyjnych (DPRM-PAR-10, BPRM-PAR-10). (…) Materiały obiektywnej kontroli 
lotów w tym: a) dane rejestratora MSRP-64 (FDR) wraz z przeprowadzoną analizą, b) dane z rejestratora MARS (CVR) 
wraz z przeprowadzoną analizą. Odpis (transkrypcja) korespondencji z kanałów zarejestrowanych na taśmie nr 9 – kanały: 
1, 4, 7, 8 oraz na taśmie nr 5 – kanały: 4 i 7, zgranych w Smoleńsku [chodzi o dialogi szympansów – przyp. F.Y.M.]. 
Dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia w tym zdjęć wykonanych bezpośrednio po zaistnieniu katastrofy oraz filmów 
z miejsca katastrofy. Schemat miejsca zdarzenia. Dane służb kontroli ruchu lotniczego w postaci zrzutu zapisów 
radarowych trasy przelotu samolotu Tu-154M z dnia 10.04.2010 r., od czasu wlotu w FIR Mińsk do na lotnisku Smoleńsk 
Północny [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]. Wpisy w książkach meldunków bliższej i dalszej radiolatarni (NDB) oraz 
oświadczenie osoby pełniącej dyżur w dniu 10.04.2010 r. Harmonogram wszystkich operacji lotniczych na lotnisku 
Smoleńsk Północny dnia 10.04.2010. (…) Dane rejestratora KBN wraz z przeprowadzoną analizą. (…) Udostępnienie 
danych z rejestratorów pokładowych tego samolotu Ił-76, która w dniu 10.04 2010 wykonała próbę lądowania na lotnisku 
Smoleńsk Północny (przed katastrofą samolotu Tu-154 M). (…) Zwrot przekazanej dokumentacji technicznej samolotu. (…) 
Jaka jest deklinacja magnetyczna w rejonie Smoleńsk Północny? [por. http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje 
– przyp. F.Y.M.] (…) Czy informacje o planowanym przejściu punktu nawigacyjnego „ASKIŁ” przez samoloty lecące do 
lotniska Smoleńsk Północny są uzyskiwane na tym lotnisku z lotniska Smoleńsk Południowy i z czego to wynika? Do czasu 
publikacji CVR-1 nie ma w obiegu publicznym żadnych danych dotyczących trasy przelotu PLF 101 (oczywiście pomijając 
analizy smoleńskiego drzewostanu zapoczątkowane przez doc. Amielina i rozpowszechniane nad Wisłą) – te dane zostają 
więc „wyprowadzone” w oficjalnej narracji właśnie ze „stenogramów” opublikowanych 1 czerwca 2010. Potem wystarczyło 
dostosować „dane z odczytu rejestratorów” do tego, co „się utarło” podczas egzegez „rozmów pilotów w kokpicie” – i 
opowieść o „lotniczym wypadku” została dopięta. Oczywiście dopięta do czasu – dopóki nie zaczęła się rozłazić jak stare 
gacie. Por. też http://maxoo.salon24.pl/346854,niezgodnosc-parametrow-miedzy-taws-fms-a-atm  

http://www.youtube.com/watch?v=dDixs4X2xrM
http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje
http://maxoo.salon24.pl/346854,niezgodnosc-parametrow-miedzy-taws-fms-a-atm
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Mamy więc (wracając znów do kwestii wysokości) w tychże „zapisach” i „bazach danych” 

przynajmniej dwie arcytajemnicze „przestawki” – tę 1) dotyczącą radiowysokościomierzy70 i alarmu 

związanego z wysokością decyzji/wysokością niebezpieczną oraz tę 2) dotyczącą wysokościomierza 

WBE-SWS, a której celem jest „oszukać” TAWS i cały system71.  

 

                                                           
70

 Jak informuje KBWLLP w „raporcie końcowym” (s. 219):  Po analizie zapisu rejestratora danych widać, że pomimo 
stwierdzenia przez dowódcę, że nastawniki RW ustawione były na wysokość 100 m, faktycznie ustawiono je na wartość 
65 metrów. Nieznany jest moment i tryb podjęcia przez załogę takiej decyzji. Nie jest zatem znany ani moment, ani tryb 
podjęcia przez załogę decyzji o ustawieniu wartości 65 metrów jako wysokości decyzji „we mgle” – ale dla ekspertów z 
„komisji Millera” wystarczające w tym względzie są „dane rejestratora”. 
71

 Por. „raport Millera”, s. 214 przyp. 123: Działanie to spowodowało, że wskazywana przez wysokościomierz i 
przekazywana do systemu TAWS wysokość lotu samolotu zwiększyła się o 168 m. Wprowadziło to nieprawidłową 
informację, w wyniku której system przyjmował, że samolot był wyżej niż w rzeczywistości i przez to nie generował 
ostrzeżeń. Do kwestii tego skokowego wzrostu wysokości (o 168 m lub „około 160 m” wg Moskwy) jeszcze wrócę. 



78 
 

Ta pierwsza (błędne ustawienie RW) nie została o godz. 8:10 (ani później) odnotowana przez 

rejestrator ATM-QAR, bo być może takiego drobnego zdarzenia właśnie on nie rejestruje 

 

zapisana jest wyłącznie ta druga, tj. ustawienie ciśnienia na 760: 

 

Na szczęście dla badaczy, na „miejscu katastrofy” znalazło się potwierdzenie błędnego (tj. nie 100 m a 
ca. 60-65 m72) nastawienia „wysokości niebezpiecznej”,  

                                                           
72

 Dlaczego akurat taka wartość, a nie np. 80 (wcześniej przywoływałem wyjaśnienie „komisji płk. Latkowskiego” jakoby taka 
wysokość decyzji pasowała do podejścia z ILS-em)? Dlatego, by pasowała do katastrofologicznej narracji, naturalnie: 
Określenie wysokości decyzji jako parametru minimum lotniska dla lądowania oparte jest na kompleksowej analizie 
charakterystyk lotniska i jego wyposażenia radiotechnicznego. Dla lotniska Smoleńsk „Północny” parametrem decydującym 
jest minimalna bezpieczna wysokość przelotu nad przeszkodami. Etapem krytycznym, wg danych o przeszkodach w rejonie 
lotniska Smoleńsk „Północny”, jest etap końcowego podejścia do lądowania. Minimalna bezpieczna wysokość końcowego 
etapu podejścia do lądowania wynosi 72 m - „raport MAK”, s. 140. Por. też s. 158: Analiza zapisu rejestratorów 
dźwiękowego i parametrycznego, w części zadziałania sygnalizacji radiowysokościomierza, a także wyniki badań (rozdział 
1.16.13) samych przyrządów odnalezionych na miejscu zdarzenia lotniczego, pozwalają twierdzić, że co najmniej na 
wysokościomierzu dowódcy statku powietrznego, znacznik zadanej wysokości był ustawiony na wysokość w przybliżeniu 
60 metrów. Skoro piloci ustawiliby sobie (wbrew temu co mówili w kokpicie) jako wysokość niebezpieczną: ca. 60 m, to 
musieli się rozbić i nic dziwnego, że doszło do „smoleńskiej katastrofy”. 
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co odnotuje „raport MAK” (s. 139): 

 
 
choć w dokumentacji KBWLLP pojawia się uwaga dot. anomalii podczas badań pod auspicjami 
ruskiego ministerstwa obrony, jak nieco odmienny numer nastawnika wysokości bezpiecznej73: 
 

 

                                                           
73

 Jakiś baran od maskirowki mógłby podejrzewać, że skoro numer fabryczny się nie zgadza, to ruski instytut zbadał z 
badawczego rozpędu nastawnik radiowysokościomierza z jakiegoś innego samolotu (por. też Zał. 4, s. 355 oraz s. 385-387). 
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Sprawa tej drugiej, z wymienionych wcześniej, „przestawki” pozostaje zresztą tak czy tak intrygująca, 
ponieważ, jak cytowałem za „raportem MAK” (s. 114):  
 

Przestawienie ciśnienia na WBE z 745mm Hg do 760mm Hg doprowadziło do zmiany wskazań 
wysokościomierza dowódcy statku - zwiększenia o około 160m. Taka okoliczność mogła zmylić dowódcę 
statku, przy założeniu, że kontrolował on wysokość. 

 

 

W CVR-1 komunikat dotyczący ciśnienia podaje Plusnin Protasiukowi o godz. 8:24:51-8:24:58 

(zaznaczając, że warunków do przyjęcia nie ma): 

 

można by więc się spodziewać, iż niedługo po tym czasie (biorąc poprawkę na reakcję pilota na 

komunikat oraz na wykonanie czynności) w ATM-QAR zostanie zarejestrowane właśnie ustawienie 

ciśnienia 745 [mmHg] na SWS WBE dowódcy – dokładnie tak, jak to było odnotowane w przypadku 

„oszukiwania” TAWS-a (o godz. 8:40:11,5). Ale jeśli zajrzymy do spisu danych zdekodowanych 

podczas prac ekspertów nad zawartością rejestratora szybkiego dostępu, to znajdziemy tam tylko 

informację o wyłączeniu ciśnienia 760 (z godz. 8:28:44,5). Czyżby ciśnienie (panujące na lotnisku) 745 
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nie zostało ustawione74? To zresztą byłoby zgodne z tym, co pisze „raport MAK”, iż piloci nie zgłosili 

„kontrolerom”, że ustawiają ciśnienie lotniska: 

 

- mimo że załoga o tym rozmawia o godz. 8:27 -  

 

ale niezgodne ze wskazaniami dwóch „znalezionych” na „miejscu katastrofy”75 wysokościomierzy 

(por. skan poniżej). 

                                                           
74

 Brak takiego komunikatu wśród tych podanych w Zał. 4 na przestrzeni czasu (ok. 12 minut) rejestrowania parametrów 
między „wyłączeniem ciśnienia 760” a „włączeniem” (por. s. 616-617). Gwoli ścisłości dodam, że informacje o 
„ustawieniu/wyłączeniu ciśnienia 760” (na SWS WBE dowódcy) pojawiają się (w ATM-QAR) jeszcze tylko o godz. 7:17:10 
(ustawienie 760), 7:17:57 (wyłączenie 760), 7:29:44 (ustawienie 760) (por. Zał. 4, s. 615). Por. też zestawienia dokonywane 
przez piko: http://piko.salon24.pl/533833,o-wyzszosci-qar-nad-cvr-lub-na-odwrot oraz 
http://piko.salon24.pl/530166,raport-millera-tak-sie-nie-lata-panowie  

http://piko.salon24.pl/533833,o-wyzszosci-qar-nad-cvr-lub-na-odwrot
http://piko.salon24.pl/530166,raport-millera-tak-sie-nie-lata-panowie
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Gdy następuje „włączenie ciśnienia 760” (w celu słynnego „oszukania” TAWS-a), to – wbrew temu, co 

pisze „MAK” w swym „raporcie” (s. 114) czy KBWLLP w swoim (s. 214 przyp. 123) – nie pojawia się 

wcale skokowy przyrost wysokości (o „ok. 160 m” lub o „168 m” czy o „170 m”), lecz raptem o 

niecałe 10 m, skoro przy pierwszym komunikacie TAWS podana jest WYSRADIO 356,2[m], a po 

„włączeniu ciśnienia 760” WYSRADIO wynosi 365,6[m]: 

                                                                                                                                                                                     
75

 Ekspertyzy techniczne przyrządów samolotu – jak informuje nas KBWLLP w Zał. 4 (s. 35) zostały przeprowadzone w „13 
GNII Ministerstwa Obrony Rosji” z udziałem polskich ekspertów – z tymi zaś ekspertyzami zapoznała się polska podkomisja 
techniczna. Nie wiadomo więc znowu, jak wyglądał „udział polskich ekspertów”, kto to był i czy sporządzono z „udziałem 
polskich ekspertów” stosowne protokoły po takich badaniach.  



83 
 

 

I dochodzimy do kolejnego „punkt zwrotnego” w oficjalnej rekonstrukcji tego, co się miało dziać 10 

Kwietnia przy smoleńskim Siewiernym we mgle, albowiem „Ziętas” kilkanaście sekund po minięciu 

dalszej radiolatarni ma przestać odczytywać wysokość zgodnie z wartością QFE (N: „Czterysta 

metrów”), a przerzucić się na odczytywanie parametrów z (błędnie ustawionych, jak wiemy od 

badaczy z Moskwy i Warszawy) radiowysokościomierzy. 
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Wróćmy jeszcze może do sprawy „oszukania” TAWS-a, który natrętnie się włącza pilotom w kokpicie i 

to dość wcześnie76, bo zaraz po minięciu dalszej NDB na wysokości jakichś czterystu metrów, 

 

podczas gdy załoga najwyraźniej chce mieć spokój, a nie słyszeć ogłupiające alarmy, „szukając ziemi 

we mgle”. Jak klaruje nam sytuację KBWLLP („raport Millera”, s. 227): 

Przestawienie wysokościomierza dowódcy ponownie na wartość 1013 hPa podczas podejścia związane 

było, zdaniem Komisji, z wystąpieniem sygnalizacji alarmowej sytemu TAWS. Urządzenie to ma zdolność 

pracy przy ciśnieniach QFE, jednak właściwość ta może być wykorzystywana przy lądowaniach na 

lotniskach będących w bazie danych urządzenia, a lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY w niej nie było. Tak 

więc przestawienie wysokościomierza wykonano w celu „oszukania” TAWS. Pozbawiło to jednak 

informacji o wysokości lotu samolotu względem poziomu lotniska (QFE) wyświetlanej na jednym z 

trzech dostępnych wysokościomierzy. Ze sposobu, w jaki wykonano tę czynność, można domniemywać, 

że dowódca znał zasady pracy urządzenia TAWS i wiedział, jak zareagować w celu wyciszenia alarmu. 

Potwierdzeniem tej hipotezy było użytkowanie TAWS w dniu 7.04. podczas lotu do SMOLEŃSKA zgodnie z 

instrukcją w trybie pracy TERRAIN INHIBIT. Urządzenie znajduje się na tablicy przyrządów po stronie 

drugiego pilota i jest przez niego obsługiwane. Funkcję tę pełnił w tym dniu dowódca statku 

                                                           
76

 Por. też http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-
po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego: Eksperci wskazują też na dziwne zachowanie 
systemu ostrzegawczego TAWS. O godzinie 10:39:57,1 [rus. czasu i wg danych CVR-1 – przyp. F.Y.M.] pada komunikat, że 
samolot znajduje się na wysokości 400 metrów. Tymczasem zaledwie 3 sekundy później odzywa się TAWS z komunikatem 
"TERRAIN AHEAD" (ziemia przed tobą). To nieprawidłowy komunikat urządzenia, który może świadczyć o jego 
ewentualnym uszkodzeniu. Możliwości są cztery: albo nawigator "nie ustawił" TAWS (wcześniejsze zapisy ze stenogramu 
świadczą o tym, że TAWS został "ustawiony"), albo samolot znajdował się 250 metrów niżej, albo informacja o TAWS jest 
nieprawdziwa lub TAWS był niesprawny. (…) Instrukcja obsługi urządzenia Universal Avionics TAWS daje w takiej sytuacji 
pilotom wybór: wpisanie danych nawigacyjnych lotniska lub wyłączenie TAWS. Instrukcja wyklucza ignorowanie ostrzeżeń 
TAWS. Choć bardzo częsta jest opcja wyłączenia systemu, załoga Tu-154M najwyraźniej wybrała pierwszą, bezpieczniejszą. 
W niektórych wersjach TAWS/EGPWS istnieje możliwość lądowania na lotnisku, którego w bazie nie ma, wtedy system 
ostrzega o przekroczeniu pułapu 666 m i 100 m tzw. ground proximity. Ignorowanie komunikatów systemu nie wchodzi w 
grę i jest sprzeczne z jego instrukcją. 
Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” TAWS włącza się gdy samolot był 5260 metrów od progu pasa na wysokości 328 
metrów nad nim (OL-2, s. 195) - co świadczy o tym, że pominięte jest tu stwierdzenie Czietyrje wypowiadane przez 1P, z 
którego by wynikało, iż PLF 101 jest w odległości ca. 4 km od progu pasa. W tym momencie Arkadiusz Protasiuk zmienił 
ciśnienie poziomu odniesienie na swoim wysokościomierzu barometrycznym, z którego TAWS pobiera dane o wysokości lotu, 
i alarm zamilkł. Urządzenie ponownie zaczęło alarmować 3040 metrów przed początkiem pasa i 173 metry ponad jego 
poziomem (oraz 207 metrów nad ziemią), bo samolot zniżył się od poprzedniego alarmu o 168 metrów i znowu znalazł się na 
niebezpiecznej wysokości, tym razem nie względem pasa, lecz uśrednionego poziomu morza.  

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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powietrznego z dnia 10.04. Pomimo tej wiedzy zadziałanie systemu TAWS było dla załogi zaskoczeniem, 

dlatego że drugi pilot (z 10.04.) nie znał dobrze zasad pracy urządzenia TAWS i nie przygotował w 

odpowiedni sposób urządzenia TAWS do pracy na tym lotnisku.  

 

- ale „komisja Millera”, portretując załogę jako grupę amatorów i/lub osób nieumiejących myśleć 

racjonalnie, jak też lekceważących śmiertelne niebezpieczeństwa, nie bierze pod uwagę takiej prostej 

ewentualności, iż polscy piloci, gdyby wykonywali tylko rekonesansowe zajście na XUBS od 

zachodu, mogli zdecydować się na odejście jeszcze szybciej niż zrazu zamierzali. Taka błyskawiczna 

decyzja mogłaby zapaść właśnie po odkryciu/stwierdzeniu/domniemaniu załogi, iż mundurowa 

„kontrola lotów” na smoleńskim północnym lotnisku albo 1) jest pijana i „odleciała”, podając polskim 

pilotom coraz bardziej zaskakujące komendy, albo 2) z premedytacją wprowadza załogę 

„prezydenckiego tupolewa” kolejnym komunikatem w błąd (niekoniecznie w trakcie pijackiej zabawy 

na „wieży”), albo też… 3) sprowadza we mgle inny samolot równocześnie z „prezydenckim 

tupolewem”, narażając w ten sposób PLF 101 na zderzenie77. Każdy z tych scenariuszy nakazywałby 

natychmiastowe przerwanie podejścia i skierowanie się na inne lotnisko nawet bez kurtuazyjnego 

komunikowania się z „kontrolerami”. O tym zaś, że po minięciu dalszej radiolatarni zaczynają się dziać 

„cuda-niewida lotnicze” (nie tylko z urządzeniami pokładowymi), świadczy nie tylko to, co 

powiedzieliśmy sobie do tej pory, lecz i ten fragment poniżej – uruchomiona „pogoń za ścieżką”78: 

                                                           
77

 To sprowadzanie (dublera PLF 101) po wschodniej dokonywałoby się z całkowitą premedytacją i „kontrolerom” nie 
przeszkadzałyby braki kwitowania (wysokością) oraz odchylenia od ścieżki. W ostateczności dubler miałby za zadanie 
odstraszenie załogi PLF 101 od zamiaru ewentualnego wylądowania na Siewiernym.  
78

 Tak to opisuje „raport MAK”: w chwili przelotu nad dalszą radiolatarnią prowadzącą, którą załoga określiła po zadziałaniu 
właściwego sygnalizatora dźwiękowego, samolot znajdował się o ~120 metrów powyżej ścieżki zniżania. Jednocześnie z 
zadziałaniem sygnalizacji RZP [tu Ryżenko – przyp. F.Y.M.] poinformował: „Podchodzicie do dalszej, na kursie, na ścieżce, 
odległość 6”. W rzeczywistości, w odległości 6 km, samolot znajdował się powyżej ścieżki zniżania (z uwzględnieniem błędu 
wskazań, znacznik samolotu znajdował się na górnej granicy strefy dopuszczalnych odchyleń dla kąta nachylenia ścieżki 
zniżania 3°10’). Sądząc z rozmów wewnątrz kabiny (nierozpoznany rozmówca „Dalsza” i nawigator „400”), załoga wiedziała, 
że znajduje się powyżej ścieżki zniżania, ponieważ przelot nad dalszą radiolatarnią prowadzącą, zgodnie z schematem 
podejścia do lądowania, powinien być wykonywany na 300 metrach. Dalsze czynności załogi w celu doprowadzenia 
samolotu do ustalonego zniżania z prędkością pionową 7-8,5 m/s (zamiast normalnie obliczeniowych 3,5-4 m/s) 
potwierdzają powyższe przypuszczenie i świadczą o próbie załogi „doganiania” ścieżki zniżania. Taka średnia pionowa 
prędkość zniżania utrzymywana była przez załogę aż do podjęcia przez nią działań w celu uniknięcia zderzenia samolotu z 
przeszkodami, przy tym nikt z członków załogi nie podał komunikatu „strome zniżanie”, jak tego wymaga punkt 4.6.3 RLE. 
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Załoga w oficjalnej narracji przelatuje tak wysoko, że zagapia się, chce w związku z tym nadrobić 

stracony czas i gna na przepadłe w dół, by trafić w ścieżkę79. Na poglądowych obrazkach mających 

dostarczać schematów tego nerwowego zejścia wygląda to niczym trasa narciarskiego zjazdu ze 

stromej górki: 

 

jakby nie tyle piloci „szukali ziemi” (vide wyjaśnienia radzieckich ekspertów), co chcieli ją jak 

najszybciej spotkać, nawet nie zważając na to, że jeszcze niedawno chcieli przecież jedynie „dogonić 

ścieżkę”. W tym kontekście należy znów przywołać analizy pracy załogi dokonane przez KBWLLP – 

załogi, która nie tylko nie umiała w swym gronie współpracować i nie zważała na wskazania 

przyrządów, ale na dodatek której członkowie podczas lotu się… okłamywali („raport Millera”, s. 229-

230): 

                                                           
79

 Por. też: http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-
po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego : O tym, że załoga tupolewa brała pod uwagę 
jedynie bezpieczne i przepisowe lądowanie, świadczy komenda kapitana Arkadiusza Protasiuka: "Podchodzimy do 
lądowania. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie" (10:32:55,8). Kapitan po raz kolejny zaznacza, że 
w razie nieudanego podejścia odejdą w automacie. Nie mówi zaś: "W razie nieudanego podejścia kontynuujemy w 
automacie na bliższą i szukamy APM-ów", co jest warunkiem prawdziwości wersji oficjalnej - podkreślają eksperci. 
Dodatkowo już wcześniej, bo o godz. 10:17:40, dowódca mówił: "Nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo, czy wylądujemy", 
co świadczy o tym, że załoga wykluczała lądowanie w ryzykownych warunkach. 

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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Piloci, przekazując sobie informację, której nie odebrali wspólnie, dokonują istotnych przekłamań. 

Przykładem jest przekazanie przez drugiego pilota informacji otrzymanej od załogi Jak-40, „podstawa 

grubo poniżej 50 metrów” jako „podstawa 50 metrów”. Pilot lecący obciążony był prowadzeniem 

łączności radiowej, co ograniczało możliwości odbioru informacji od innych członków załogi. Przykład 

tego znajduje się w nagraniu rejestratora MARS-BM, gdzie o godz. 6:40:34 [UTC – przyp. F.Y.M.] KL 

[Plusnin – przyp. F.Y.M.] wydał polecenie włączenia świateł do lądowania. W chwili gdy dowódca 

odpowiedział „reflektory włączone”, nawigator zgłosił wysokość 200 metrów. Nałożenie się tych dwóch 

czynności w czasie wyklucza odebranie tej wiadomości przez dowódcę. Ze strony wszystkich członków 

załogi zabrakło jakiejkolwiek reakcji na odstępstwa od procedury podejścia. Silniki długo (40 s) pracowały 

na zakresie małego gazu, prędkość podejścia była większa od założonej o prawie 30 km/h, prędkość 

opadania przewyższała 5 m/s, a mimo to żaden członek załogi nie odniósł się do nieutrzymywania przez 

dowódcę właściwych parametrów, co było niezgodne z zapisami IUL pkt 4.6.3. Drugi pilot potwierdził 

komendę dowódcy „odchodzimy”, jednak nie podjął żadnej zdecydowanej akcji pomimo braku działania 

dowódcy. Nawigator również nie odniósł się do faktu przekroczenia minimum i braku realizacji procedury 

odejścia, a jedynie odczytywał wysokość do zderzenia z pierwszą przeszkodą terenową. O tragicznym 

finale lotu zadecydowały: niezgłoszenie zbliżania i osiągnięcia wysokości minimalnej, niereagowanie 

załogi na odchylenia od wymaganych parametrów lotu, sygnalizację TAWS i zignorowanie 

generowanych przez ten system alarmów (PULL-UP). 

 

Tyle znakomita KBWLLP w rozpracowywaniu „końcóweczki”. Wróćmy znów do momentu przelotu 

nad dalszą NDB i skorelowanych z nią „danych ATM-QAR”. Na sekundę przed pojawieniem się 

dzwonka markera WYSRADIO wynosi 451 m, a w trakcie wybrzmiewania tego sygnału zmniejsza się 

do 443,8 m (przy wysokości barycznej 688 m): 

 

Dalsza zachodnia NDB (oznaczana, przypominam, jako DRL1 i wklepana w którymś momencie, za 

pewne po minięciu Mińska, do FMS-a), wg wyliczeń „komisji płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 135), 

usytuowana była przy Siewiernym w odległości 3,6 km od (zachodniego) progu pasa.  
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Jak zaś mogliśmy się dowiedzieć z „raportu Millera” (s. 226): 

W momencie przelotu nad dalszą radiolatarnią dowódca, na komendę KSL: „Podchodzicie do dalszej, na 

kursie, ścieżce, odległość sześć”, odpowiedział: „Cztery”. Świadczy to o przekonaniu dowódcy, że dalsza 

radiolatarnia oddalona jest 4 km od progu pasa, jak to ma miejsce na większości lotnisk wojskowych 

w Polsce.  

- tak więc już bardziej niedorzecznego wyjaśnienia KBWLLP nie mogła wymyśleć, zważywszy na fakt, 

iż Protasiuk miał lądować na smoleńskim wojskowym lotnisku trzy dni wcześniej. I o ile „komisja 

Millera” podawała współrzędne DRL1, oczywiście, pomstując na głupotę pilotów80, którzy te dane 

wprowadzili nie wiadomo po co do pokładowego komputera: 

  

o tyle (KBWLLP) nie podawała w swej dokumentacji ani dokładnej odległości DRL1 od progu pasa, ani 

też nie zamieszczała zdjęć satelitarnych z oznaczeniami, gdzie po zachodniej stronie pasa mieszczą się 

                                                           
80

 Choć może zadziałałyby tu (przypisywane Dowódcy PLF 101) takie cechy jak „wysoki poziom inteligencji i 
współtowarzysząca jej duża skłonność do improwizacji”, które KBWLLP wymienia jako jedne z „przyczyn osłabienia 
mechanizmów kontrolnych” załogi „prezydenckiego tupolewa” (por. „raport Millera”, s. 231). Jako pierwsi na tę kuriozalną 
diagnozę „komisji Millera” zwrócili uwagę autorzy Zbrodni smoleńskiej.  
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poszczególne NDB - biorąc sobie zapewne do serca wypowiedź Plusnina z 10-04 (skierowaną do 

„Frołowa” chcącego spróbować podejścia od zachodu): tam nic nie ma. 

  

 

Jeślibyśmy więc przyjęli per analogiam za tymże schematem (uzupełnionym uwagami „komisji płk. 

Latkowskiego”, a opublikowanym w OL-1), że bliższa NDB po zachodniej stronie położona byłaby 

jakieś 1,10 km od progu pasa (tak jak ta wschodnia poniżej): 

 

 

 

to różnice między radiolatarniami (na osi pasa) wyglądałyby odpowiednio: ponad 5 km na wschodzie, 

a ok. 2,5 na zachodzie smoleńskiego Siewiernego.  
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KBWLLP, pochylając się nad długim dystansem między dalszą wschodnią radiolatarnią (DRL) a bliższą 

(wschodnią) (BRL)81, dostrzegała nawet pozytywne strony takiego rozwiązania, gdyż piloci mieliby 

więcej czasu na wykonywanie ostatnich manewrów („raport Millera”, s. 170-171): 

Niestandardowe położenie DRL, zdaniem Komisji, nie miało wpływu na bezpieczeństwo wykonywania 

podejścia, gdyż wydłużało segment podejścia końcowego. Dla statków powietrznych o większej 

prędkości podejścia jest to korzystniejsze ze względu na dłuższy czas lotu od DRL do BRL, co daje więcej 

czasu na korekcję ewentualnych odchyleń od zadanej trajektorii lotu. Przy wydłużonym segmencie 

końcowym pilot powinien uwzględnić nieco mniejszy gradient zniżania 4,45% (zamiast 5%), co 

odpowiada prędkości opadania 3,4 m/s w stosunku do 3,8 m/s. 

 

„Więcej czasu na korekcję ewentualnych odchyleń od zadanej trajektorii” – ale też przede wszystkim: 

więcej czasu na sam przelot. Przyjmując prędkość podaną przez dr. M. Laska (75 m/s)82, to w 

przeliczeniu na minutę wychodziłoby jakieś 4,5 km. I tak też skonstruowane są „stenogramy” – jakąś 

minutę ma zajmować przelot między dalszą NDB a bliższą. To, że podczas przelotu nad „bliższą” nikt 

w kokpicie nie mówi „bliższa”, nie ma dla badaczy znaczenia, wszak „samolot” już jest „na drzewach”, 

kto by się więc na radiolatarnię jakąś oglądał. Problem tylko w tym, że - jak z kolei informuje nas 

„raport MAK”, odwołując się do danych związanych z badaniem zawartości pokładowego komputera 

- piloci nie wklepali danych bliższej NDB (od wschodu) ani nawet wschodniego progu pasa do 

zaprogramowanej nawigacyjnej trasy w FMS-ie (skan poniżej): 

                                                           
81

 Zgodnie z oficjalną legendą, że 10 Kwietnia tylko od wschodu możliwe było lądowanie na smoleńskim Siewiernym. 
Przynajmniej do chwili „katastrofy”, bo po niej całkiem sporo ruskich samolotów, z tym wiozącym Putina włącznie, mogło 
lądować od zachodu.  
82

 Polityka 4/2013, s. 16. 
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I znów zagadka z komputerem pokładowym i systemem zarządzania lotem „prezydenckiego 

tupolewa”. Wydaje się bowiem mało możliwe, by w pamięci FMS-a współrzędnych tego progu nie 

było i tej właśnie radiolatarni, skoro PLF 102 od wschodniej strony miał podchodzić trzy dni 

wcześniej, czyli 7-04-2010, a jak pisali po publikacji „raportu Millera” G. Sobczak i T. Hypki83 w 

sierpniu 2011: Jedna z procedur użytkowania systemu UNS-1D mówi wręcz o konieczności 

skorygowania współrzędnych po zakończeniu lotu, jeżeli wystąpiły rozbieżności. Tymczasem tych 

współrzędnych w tabeli84 nie ma, choć znajdziemy w niej oprócz współrzędnych punktu 10XUB 

(znanego z oficjalnej narracji) oraz punktów DRL i DRL1, także inne „okołosmoleńskie” punkty 

nawigacyjne, np. 10UBS kilkanaście kilometrów na zachód w linii prostej od osi pasa, na północ od 

Katynia: 

 

                                                           
83

 Katastrofa smoleńska. Wersja polska, „Skrzydlata Polska” 8/2011,  s. 26-27. 
84

 Por. Zał. 4, s. 498-500. 
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UM26 kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Smoleńska 

 

Albo mało znany z „dokumentacji katastrofologicznej” punkt UUSM z dość znajomą lokalizacją:  

 

Brakuje natomiast wśród „danych FMS-a” także punktów, które składałyby się na te należące do 

kręgu nadlotniskowego (zgodnie ze schematem podejścia KM 259), a więc np. punktu na północny 

zachód od Siewiernego oraz na północny wschód od lotniska, zgodnie z tym schematem: 
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Jeśli zaś, jak utrzymuje (za „MAK”-iem) KBWLLP, źródłem odniesienia do kierunku lotu był system FMS 

(a nie radiokompasy) 

 

to wyłania się kolejna osobliwość – brak odpowiednich danych w bazie punktów nawigacyjnych FMS-

a – tych właśnie punktów (zakwalifikowanych jako „wprowadzone przez użytkownika”), które w 

przypadku „nieczynnego” wojskowego lotniska w Smoleńsku na pewno musiałyby być przez polskich 

pilotów precyzyjnie określone (samolot po ustawieniu w komputerze pokładowym szerokości kręgu 

powinien wchodzić w zakręty w dokładnie wyznaczonych punktach85); jeśliby polska załoga 

wykonywała przelot tą trasą, którą podaje oficjalna narracja, ma się rozumieć.  

 

Z „czerwonej trajektorii” zaprezentowanej przez radzieckich ekspertów wiemy, że ten „niebieski 

samolot” rozrysowany poniżej, nie wszedł prawidłowo w żaden z zakrętów kręgu nadlotniskowego – 

na jakie więc punkty się kierował, że wyszłaby mu taka pokrzywiona trasa (na szaro w tle właściwy 

schemat kręgu nadlotniskowego)? 

 

                                                           
85

 Por. OL-1, s. 61. 
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Sięgnijmy może ponownie do „zapisów” rejestratora szybkiego dostępu ATM-QAR i do tamtejszych 

„danych” dotyczących kursów – tym razem w kontekście komunikacji z Korsażem: 

8:23:44 kurs 50 [o 8:25:25 Plusnin ma wydać komendę: kurs 40] 

8:26:20 kurs 34 [o 8:30:26 Plusnin ma nakazać: kurs 79] 

8:31:12,5 kurs 70 

8:36:21 kurs 165 

8:38:20 kurs 249 

Wiele wskazuje na to, że powyższe dane stały się podstawą do skonstruowania „czerwonej 

trajektorii” właśnie. Nadal jednak nie jest wyjaśnione, wedle jakich nawigacyjnych punktów załoga 

„niebieskiego samolotu” się porusza, skoro „dane FMS-a”, jeśli chodzi o „końcóweczkę” ograniczają 

się do przedziwnej sekwencji, bo w niej wszystko jest „nie tak”: DRL1??? (nad którą oficjalnie 

„samolot” nie przelatuje) – 10XUB??? (w który nie trafia86) – DRL??? (którą omija, bo leci 125 m obok 

osi pasa) – ??? (brak współrzędnych BRL oraz wschodniego progu pasa) – XUBS??? (do którego 

„samolot” nie dolatuje). Na „mapce” rozrysowanej przez moskiewskich uczonych widać, iż „niebieski 

samolot” z ASKIL od razu „pruje” na północny zachód względem smoleńskiego lotniska, choć w planie 

lotu PLF 101 zgłoszony był punkt RALOT (na południowym wschodzie od Smoleńska), a więc zrazu 

powinien być obrany (po ASKIL), jak zwracała uwagę KBWLLP, kurs 76 stopni, a nie 50. 

 

Z tego, co pisze KBWLLP, wynikałoby także, iż ów kurs 50 to kierowanie się na DRL1, co z grubsza 

pasowałoby do tego schematu (kurs 52, na czewono; natomiast kurs przez RALOT i podejściem na 

                                                           
86

 Po wykonaniu drugiego zakrętu samolot powinien się ustawić na kursie 79 stopni (tak zarekomendował kontroler). Taką 
wartość wpisał nawigator w komputer nawigacyjny UNS-1D. Z wykresu na rys. 16 w Załączniku nr 2 do „Raportu 
końcowego” oraz z wykresu toru lotu na rys. 43 w „Raporcie MAK” [to właśnie „czerwona trajektoria” – przyp. F.Y.M.] 
wiemy jednak, że między drugim a trzecim zakrętem, a więc na trawersie lotniska, tupolew leciał kursem magnetycznym 70 
stopni. Dlaczego takim, tego nie rozumiemy [być może nie był to ten tupolew, ale to faktycznie trudne z początku do 
zrozumienia – przyp. F.Y.M.]. Wiemy natomiast, że w momencie rozpoczęcia trzeciego zakrętu na pewno został ponownie 
włączony tryb nawigacji wzdłuż łańcucha punktów zdefiniowanych w pamięci komputera UNS-1D, gdyż samolot po 
wykonaniu zakrętu skierował się kursem magnetycznym 162 stopnie wprost na punkt 10XUB. Potem zaś, nie dolatując do 
niego (co stanowi kolejną zagadkę tego lotu), skierował się po kolei na punkty DRL i XUBS (OL-2, s. 262). Same zagadki lotu. 
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Siewiernyj od południowego wschodu, na żółto) z - niepublikowanych w „raportach” - dwóch kart 

podejścia: 

 

ale – jak znów „koryguje” nas grupa ekspertów – i z tego punktu nawigacyjnego załoga ma zwyczajnie 

zrezygnować po paru minutach lotu. Wprawdzie kurs z ASKIL na dalszą zachodnią byłby skrótem na 

Siewiernyj pozwalającym dokonać zajścia od zachodu – taki prosty wariant jednak nie jest badany ani 

przez „MAK”, ani przez kontynuatorów moskiewskich badań, bo tam nic nie ma (po zachodniej 

stronie smoleńskiego Siewiernego) 10 Kwietnia. Załoga „niebieskiego samolotu” nie leci więc ani na 

RALOT jak było zgłoszone w planie lotu, ani też na DRL1, jak wklepała do FMS-a, tylko gdzie indziej. 

Pytanie: na jaki punkt nawigacyjny się kieruje? Na pewno nie na (dalszą wschodnią NDB) DRL, bo po 

pierwsze, o czym zapewnili nas najlepsi badacze, piloci nie korzystają z radiokompasów, tzn. niby je 

nastawiają na częstotliwości radiolatarni, tylko że badania „powypadkowe” tego nie potwierdzą:  

 

- a po drugie owa DRL znajduje się hen hen po wschodniej stronie lotniska na przedłużeniu osi pasa – 

tymczasem blue plane leci sobie na północny zachód (względem Siewiernego). Nie lecąc ani według 

planu, ani według trasy zaprogramowanej w komputerze pokładowym, ani według wskazań 

radiokompasów – jak w takim razie piloci obierają punkty, które mają stanowić podstawę 

poszczególnych manewrów związanych z realizowaniem przelotu po nadlotniskowym kręgu? To 

właśnie pozostaje tajemnicą śledztwa albo poliszynela. W FMS-ie tych punktów nie ma, ale to 

zrozumiałe, bo załoga i tak nawiguje po swojemu, nie przejmując się instytucjami kontrolującymi 
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przestrzeń powietrzną i strefę lotniska – kto wie zresztą, czy w ogóle potrafi korzystać z pokładowego 

komputera, skoro nie umiała nawet właściwych, ruskich współrzędnych wprowadzić. Radiokompasy 

też nie mają dla pilotów znaczenia, bo oni polegają tylko na FMS-ie.  

 

Może więc ostatecznie załoga zdaje się na bystre oko doświadczonych smoleńskich „kontrolerów”? 

To niewykluczone. Ci wszak dysponują starym i sprawdzonym od wielu lat funkcjonowania 

wojskowego lotniska systemem radarowym, który wszystko pokazuje jak na patelni. I nawet jeśli 

znacznik samolotu czasem im znika z monitora, to i tak wiadomo, gdzie samolot jest. Jak już jednak 

zwracałem uwagę w notce: http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod, „kontrola” z Siewiernego 

przekazuje polskiej załodze w czasie komunikacji tylko dwa kursy: 40 (o godz. 8:25:24) i 79 (o godz. 

8:30:25) (to akurat pokrywa się z „danymi FMS”-a (vide ostatnie 100 key presses, czyli naciśnięć 

klawiszy związanych z komendami kierowanymi do komputera pokładowego przed „utratą 

zasilania”). Co więcej, informację o tym drugim kursie (79) „kontrola” podaje załodze, wiedząc już od 

paru minut (ponieważ Protasiuk ogłosił to zaraz po nawiązaniu łączności z Korsażem), że PLF 101 

kieruje się na dalnyj priwod, tj. na dalszą prowadzącą radiolatarnię.  

 

 

 

W „raporcie MAK” (s. 129) jednak Plusnin ma wyrazić zgodę (na prośbę załogi) na dalsze zniżanie od 

razu w stronę drugiego zakrętu, a nie na żadną NDB: 

http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod
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Jak wiemy również „kontroli” z Siewiernego wcale nie interesuje to, na którą dalszą radiolatarnię 

kieruje się PLF 101, bo samo to, że polski pilot zgłosił chwilę temu priwod, nie ma znaczenia. Zapewne 

„kontrolerzy” są przekonani, iż załoga i tak nie skorzysta z radiokompasów, toteż „kontroler” Plusnin 

dopytuje uprzejmie np. o paliwo i o „zapasowe lotnisko” – i, co też sygnalizowałem – nie podaje 

załodze kursu „posadocznyj”, a więc tego kursu, jaki podał i „Frołowowi”, i „Wosztylowi” 

(posadocznyj 2-5-9) na długo przed (ich) podchodzeniem, o 6:54 i o 6:55 (pol. czasu).  

 

Czy załoga „prezydenckiego tupolewa” ma zatem jakiekolwiek podstawy, by sądzić, że powinna 

podchodzić/zniżać się od wschodniej strony (po dokonaniu przelotu po kręgu nadlotniskowym wedle 

schematu KM 259)? Nic na to nie wskazuje (jeśli nie wsłuchamy się tym razem w głosy uczonych z 

Moskwy). O godz. 8:30:12 Plusnin komunikuje, że polska załoga ma schodzić do wysokości 500 m, 

przyjąwszy ciśnienie lotniskowe 7-45. PLF 101 to potwierdza: 
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i zaraz po tym otrzymuje z „wieży” polecenie kierowania się kursem 79. Przez blisko dwie minuty 

wcześniej jednak „kontrolerzy” nie widzą na radarach znacznika samolotu: 

 

I niewykluczone, że to jest moment, kiedy pojawia się w operacji przy Siewiernym dubler. Czy 

znacznik mający obrazować pozycję PLF 101 znika w ogóle, czy też są wtedy na radarach XUBS dwa 

echa równocześnie, to sprawa jeszcze do ustalenia.  

 

Spójrzmy jednak teraz na sytuację ruchową w strefie lotniska, jako się rzekło, okiem ludzi z „wieży”. O 

8:30:25 Plusnin nakazuje Polakom kurs 79, zaś kilka minut później, o 8:33:52 Krasnokucki melduje 

zwierzchnikowi: Towarzyszu generale, do trawersu podchodzi. Z tego by wynikało, iż ów samolot 

(widziany przez Krasnokuckiego) dopiero przymierza się/zabiera do wykonania drugiego zakrętu. 
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To zaś ma się nijak do „czerwonej trajektorii” na mapce z „raportu MAK”, zgodnie z którą blue plane 

raczej szykowałby się z wolna do wykonania trzeciego zakrętu, a więc już od paru minut na tym 

trawersie by się znajdował (por. ilustr. poniżej, gdzie zaznaczono pozycję „samolotu” o godz. ca. 8:33, 

tzn. na niespełna minutę przed tym, co mówi Krasnokucki): 

 

Z kolei w „zapisach rozmów w kokpicie PLF 101” nie da się znaleźć ani jednej frazy, w której 

pojawiałoby się słowo trawers lub zwrot trawers lotniska (tak jak i w komunikacji z „wieżą” czy 

„wieżami” Siewiernego, polska załoga nie używa słów posadka i posadocznyj). Skąd zatem wiemy, 

gdzie dokładnie znajduje się obserwowany przez Krasnokuckiego statek powietrzny, a przede 

wszystkim, czy obserwowany przez niego samolot to nie dubler wykonujący podejście od wschodu za 

„prezydenckiego tupolewa”? Nie interesuje nas teraz „czerwona trajektoria”. Czy PLF 101 po minięciu 

ASKIL i ustawieniu DRL1 jako następnego punktu nawigacyjnego nie może zbliżać się np. od zachodu 

do „centralnej”, czyli osi lotniska? Jeśliby „prezydencki tupolew” po ASKIL od razu (a więc z 

pominięciem trasy na punkt RALOT położony na południowym wschodzie) skierował się na DRL1, to 

mógłby lecieć tak, jak pokazuje to żółty odcinek poniżej (i to byłoby jakieś 30 km).  
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Nie kierowano by się nawet na wspomniany już (spośród mało znanych z „baz danych FMS-a”) punkt 

10UBS na północ od Katynia 

 

tylko zakręt na „centralną” brano by na kilka kilometrów przed dalszą zachodnią NDB, czyli DRL1. Ten 

odcinek (ASKIL – zakręt na prostą wiodącą na Siewiernyj) zająłby „prezydenckiemu tupolewowi” 

zapewne nie więcej niż 5 minut (co wyjaśniałoby jego „zniknięcie z radarów” o godz. 8:28-8:29).  

 

Ktoś przerwie: zaraz, chwila, pomału, pomału, a co w takim razie z rozmową Protasiuka z Ryżenką 

pojawiającą się 10 minut później? Problem w tym, że w określeniu czasu tej konwersacji opieramy 

się wyłącznie na materiałach, które przeszły przez ręce moskiewskich fachowców wojskowych, którzy 
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mogli pewne komunikaty i dźwięki najzwyczajniej „porozsuwać w czasie” (by je dostosować do 

potrzeb/wymogów oficjalnej narracji). Nie muszę tu chyba przywoływać szeroko przedyskutowanych 

w blogosferze zagadnień: 1) ruchomej godziny „katastrofy”, 2) powiększającego się dystansu 

czasowego między przelotem „Frołowa” a rzekomym pojawieniem się „prezydenckiego tupolewa”, 3) 

różnych godzin startu PLF 101, 4) lokowania „zdarzenia lotniczego na Siewiernym” (przez świadków) 

zarówno koło 10-tej lokalnego czasu, jako i koło 11-tej, 5) rozregulowanych zegarków świadków i 

przejawów „amnezji smoleńskiej”, 6) osobliwości dialogów załogi tupolewa z załogą jaka-40 

(zdziwienie pilotów PLF 101, że „Wosztyl” już wylądował, pytanie, czy Ruscy już wylądowali), 7) 

sprzeczności/rozbieżności czasowych pojawiających się w dokumentacji „MAK”, KBWLLP itd.  

 

Tak więc trzeba sobie szczerze powiedzieć: przywiązywanie się do oficjalnych ram czasowych (tych z 

„zapisów” CVR lub innych „rejestratorów”), to de facto poddawanie się presji oficjalnej narracji – tak 

czy owak. Jeśli ponadto weźmiemy pod uwagę wyliczenia, które już cytowałem, a podane w planie 

lotu Stroińskiego – to trasa ASKIL – SMOLEŃSK87 nie powinna zająć tupolewowi więcej niż 7 minut. To 

dużo wolniejszemu „Wosztylowi” przelot z ASKIL na wojskowe lotnisko zajmuje (10 Kwietnia) 23 

minuty, jeśli za punkt wyjścia obierzemy godzinę 8:52, gdy „Wosztyl” zgłasza się w ASKIL. A skoro o 

jaku-40 mowa -  przyjrzyjmy się dla przypomnienia trasie PLF 031 od tego właśnie momentu tj. od 

minięcia punktu ASKIL88: 

6:53:39 Kurs 30 

6:56:29 Kurs 60 

7:02:52 Kurs 10 

7:04:51 Kurs 79 (tu: trawers lotniska), co schematycznie mogłoby wyglądać z grubsza tak: 

 

                                                           
87

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html  
88

 Co jednak należy od razu w tym miejscu zaznaczyć – tę „trajektorię” jaka-40 można odtworzyć jedynie z „dialogów z wież” 
Siewiernego, ponieważ żaden polski dokument rekonstruujący przelot PLF 031 (w dn. 10-04) nie został opublikowany. Nie 
upubliczniono ani zapisów CVR (te bowiem miały się „nadpisać” w drodze powrotnej ze Smoleńska do Warszawy), ani 
nawet tych „taśm”, które sobie sama załoga nagrywała na Siewiernym (nie do końca wiadomo, z czyjego polecenia i w jakim 
celu: http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40). W obliczu zaś istniejących rozbieżności w zeznaniach 
zarówno pilotów „Wosztyla”, jak i jego pasażerów (wielokrotnie te rozbieżności akcentowano w blogosferze) – faktyczna 
trasa PLF 031 oraz parametry czasowe lotu „Wosztyla” pozostają cały czas pod znakiem zapytania. Powyższe dane zatem 
należy traktować z dużą dozą ostrożności. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40
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Ostatnia prosta „Wosztyla” na Siewiernyj (przed lądowaniem od wschodu) to: 

7:12:12 10 km, wejście w „glisadę” 

7:13:03 Podchodzicie do dalszej, na kursie, ścieżce (6 km) 

7:13:37 4 km 

7:13:54 3 km 

7:14:09 2 km 

7:14:22 1 km 

7:15:06 Posadka 

W przypadku pierwszego podejścia „Frołowa”, to przez to, iż nadlatuje on od południowego wschodu 

(punkt OGALI) i kieruje się od razu w okolice 4. zakrętu, nie musi dokonywać przelotu po całym kręgu 

nadlotniskowym (zgodnie z KM 259): 

   

I jest to wszystko wprost powiedziane w komunikacji z „wieżą”: 
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Co więcej, Plusnin, jak widać, mówi załodze iła-76, by kierowała się na dalszą prowadzącą (priwod). 

Podkreślam: to sytuacja pojawiająca się na długo, nim dojdzie do pierwszego nieudanego 

przyziemiania „Frołowa”. Jedyny kurs, jaki obowiązuje „Frołowa”, to posadocznyj 2-5-9, który 

zarazem jest kursem, jaki się obiera po czwartym zakręcie. „Wieża” nie podaje innych kursów w tej 

komunikacji (ewentualnie na priwod, którą to radiolatarnię pilot iła, znający ponoć lotnisko 

Siewiernyj od lat, nazywa też prawaja bolszaja): 

 

tak jakby przy Siewiernym funkcjonowała też lewa wielka (czyli dalsza zachodnia) NDB. I przebieg 

zdarzeń w związku z tym powinien być nieskomplikowany – „Frołow”, powiedzieliśmy sobie, wchodzi 

sobie w 4. zakręt i na prostą do lądowania. Tymczasem tak wcale nie jest. Gdy Plusnin pyta załogę 

ruskiego transportowca o wysokość, to pilot podaje: 2100 i trawers89. Kiedy zaś Plusnin nakazuje 

iłowi skręt na dalszą prowadzącą, to „Frołow” pyta, a dlaczego na nią – w związku z czym „kontroler” 

nakazuje wypełnianie… trzeciego zakrętu: 

 
                                                           
89

 „Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Załoga Iła-76 informuje, że leci (kursem przeciwnym do kursu lądowania) 
równolegle do pasa startowego ii schodzi z 2100 do 1500 metrów  (OL-2, s 264). Nie zadaje sobie jednak ta „komisja” 
banalnego pytania: a jak się „Frołow” na ten trawers dostał, skoro miał wlatywać w krąg nadlotniskowy w okolicach 
czwartego zakrętu, a więc mógł od razu wchodzić na kurs i ścieżkę? Albo (wbrew temu, co zgłaszał) nie nadlatywał z OGALI 
(tylko np. z punktu BIEŁYJ, jak zrazu spodziewał się Plusnin – por. jego wypowiedź z godz. 6:57:44 pol. czasu), albo cała ta 
korespondencja ma charakter zupełnie pozorowany (tzn. ma udawać „rutynową komunikację”, a kamuflować faktyczne 
działania „Frołowa” na Siewiernym związane z maskirowką smoleńską). 
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Albo więc Plusnin w ogóle nie widzi na radarze, co wyrabia „Frołow”, albo ruska załoga sama sobie 

ustala poszczególne kursy przy Siewiernym tamtego dnia. Skąd bowiem nagle ił-76 znalazłby się na 

trawersie lotniska przy podejściu 259, jeśli przyleciałby z południowego wschodu, z OGALI? Czyżby 

wykonywał takie podejście, wedle tego (utajnionego w oficjalnej narracji) schematu? 

 

No ale przecież pierwsze podejście „Frołow” ma wykonać od wschodu (wg relacji świadków), co z 

kolei nadludzkim wysiłkiem woli miał sfilmować z parapetu hotelowego okna polski montażysta S. 

Wiśniewski; choć, jak pisałem w Wizji lokalnej90, to, w jakim kierunku leci wtedy „Frołow”, wcale nie 

jest przesądzone (vide wizualizacja lordaJima poniżej). 

 

Tym razem jednak skoncentrujmy się na odległościach, zakładając dla ułatwienia, tak jak oficjalnie się 

podaje, iż „Frołow” 10 Kwietnia leci od wschodu (choć gdyby leciał od zachodu też byłoby ciekawie): 

                                                           
90

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf s. 12. Na mgielnym sitcomie Wiśniewskiego 
ruch w kadrze jest, rzecz jasna, ze wschodu na zachód, lecz poszczególne klatki z tymże ruchem mogą być wgrane do filmu 
wstecz, by zgadzało się to z oficjalną narracją. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf
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7:22:32 15 km [posadocznyj] 

7:23:19 10 km 

7:23:48 8 km 

7:24:15 (6) km [tak w oryg. – zauważmy, że Ryżenko nie mówi nic o dalszej, zgłasza to tylko „Frołow”] 

 

7:24:31 5 km 

7:24:44 4 km 

7:25:02 3 km 

7:25:17 3 km 

7:25:19 2 km [Plusnin niby poprawia Ryżenkę] 

7:25:22 2 km 

7:25:32 1 km 

7:25:45 [Plusnin pyta „Frołowa” czy widzi (APM-y, pas etc.)] 

7:25:49 [Plusnin nakazuje odejście na drugi krąg] 

7:25:54 Odejście  

Po chwili (7:26:50) „Frołow” melduje, że wchodzi w pierwszy zakręt i wznosi się na 500 m, a o godz. 

7:26:53 Plusnin nakazuje wypełnianie pierwszego i wznoszenie na 500 m i jest to przecież kurs 79 – 

wobec tego „Frołow” pyta o pogódkę „z odwrotnym startem”, czyli w ramach podejścia na Siewiernyj 

od zachodu, lecz Plusnin zapewnia, że tam jeszcze gorzej i nic nie ma: 
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„Frołow” nie dopytuje: jak to nic nie ma – tak jak dopytywał Plusnina (o godz. 7:18:35) zacziem na 

priwod? (choć zrazu ustalone było, że leci na priwod właśnie) – tak jakby wiedział, iż „nie ma o co 

pytać”. Jeśliby jednak wiedział, że tam nic nie ma – to po jakiego gwinta pytałby o warunki meteo dla 

zachodniego podejścia? Najwyraźniej chodzi o to, by z ust „kontrolera” padło zapewnienie, że tam nic 

nie ma – ma ono bowiem istotne znaczenie dla „powypadkowych” ustaleń badaczy. (Już wszak w 

majowym „raporcie wstępnym” (z 2010) „MAK” jest parokrotnie mowa o tym, iż na Siewiernym 

można było lądować 10 Kwietnia tylko z kierunku wschodniego (kursem 259)91).  

 

I co dalej z iłem-76 10 Kwietnia? 

                                                           
91

 Zwracam na to uwagę, ponieważ w tekście Misiaka i Wierzchołowskiego (NP 3/2011, s. 35), powołujących się na art. K. 
Marca (Naciski z Moskwy i brakujące zapisy rozmów: http://www.nowyczas.co.uk/news.php?id=1065) mowa jest o tym 
jakoby dopiero w styczniu 2011 (wraz z publikacją „końcowego raportu” przez Moskwę) stwierdzono oficjalnie, że 
niemożliwe było (10 Kwietnia) lądowanie od zachodu na XUBS, zaś nieoficjalnie sprawa wyszła na jaw dopiero jesienią 2010 
po opublikowaniu zdjęć Amielina (pokazujących zdewastowane budynki zachodnich radiolatarni, por. 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf s. 54-55): Dopiero w 
raporcie końcowym komisja MAK po raz pierwszy informuje, że urządzenia naprowadzające systemu naziemnych 
radiolatarni NDB (Non-directional Beacon) są w tej chwili tylko po stronie wschodniej. Dziennikarz rosyjski S. Amielin pisał, że 
urządzenia te zostały zdemontowane w okresie jesienno-zimowym 2009 roku, czyli w czasie, gdy rosyjska i polska prasa oraz 
radca ambasady Rosji mówili o planowanej wizycie w kwietniu 2010 polskiej delegacji w Katyniu koło Smoleńska. Sprawa 
jest o tyle dziwna, że z rozmów załogi Tu-154M 10 kwietnia 2010 oraz z publikacji prasowych bezpośrednio po katastrofie 
wynika, że nikt w Polsce nie wiedział o rzekomych zmianach w wyposażeniu lotniska w Smoleńsku, choć takie informacje 
bezwzględnie powinny być przekazane przez stronę rosyjską. Zamiast tego pojawiały się wielokrotnie tytuły prasowe, np.: 
Dlaczego lądowali od wschodu? lub 7 kwietnia lądowano też od wschodu. Oficjalne wypowiedzi osób związanych z 
śledztwem nic nie wspominały o zdemontowanych urządzeniach NDB od zachodniej strony. Przez dziewięć miesięcy nikt 
oficjalnie nie potwierdził, że nie można było lądować od zachodu. Zdjęcia rzekomo zniszczonych obiektów zachodniej strony 
lotniska zostały opublikowane przez S. Amielina dopiero w październiku 2010 roku tylko dlatego, że polscy internauci 
(związani z wojskowością) dwa miesiące wcześniej, w sierpniu 2010 roku odkryli zdjęcia przedstawiające radar ustawiony na 
zachodnią stronę lądowania, co wskazywało, że ta strona jest czynna. Tajemnica zachodniej strony lądowania, choć dotyczy 
najprostszych spraw, zawiera najwięcej białych plam, niedopowiedzeń i niejasności.  
Tymczasem w publikowanym właśnie przez Amielina (OL, s. 158-164) raporcie wstępnym „MAK” jest już (dwukrotnie) mowa 
o tym, że lądowanie na Siewiernym było „dozwolone”, „przewidziane”, „możliwe”, „dopuszczalne” etc. (jakkolwiek by to 
określać) tylko kursem 259: 16 marca 2010 r. oficjalna komisja rosyjskich specjalistów wykonała techniczny rejs na lotnisko 
Smoleńsk Siewiernyj w celu określenia gotowości lotniska do przyjmowania statków powietrznych Tu-154  i Tu-134. Na 
podstawie rezultatów prac sformułowano ogólny wniosek, że lotnisko nadaje się do przyjęcia wymienionych typów statków 
powietrznych przy uwzględnieniu szeregu zaleceń, w tym m.in. przy należytym stanie radiotechnicznego i sygnalizacyjno-
oświetleniowego oprzyrządowania kursu lądowania 259⁰. (…) 5 kwietnia 2010 r. został zatwierdzony Akt Przeglądu 
Technicznego lotniska Smoleńsk Siewiernyj, dotyczący przyjmowania rejsów specjalnych. Ogólny wniosek: lotnisko jest 
gotowe do przyjmowania rejsów specjalnych przy ustalonym minimum pogody. Tabela ustalonych minimów pogody dla 
podchodzenia do lądowania kursem 259⁰ i kategorii statków powietrznych „W” i „D” (Jak-40 i Tu-154) dopuszcza lądowanie 
przy minimum pogody 100 x 1000 metrów (s. 160).   
Niewykluczone więc, że foto-dokumentacja sporządzona przez Amielina (na pewno za zgodą władz wojskowych) 
sporządzona została, gdy już rozmontowano anteny przy zachodnich budynkach i doprowadzono je do stanu 
„bezużyteczności”. Pozostaje natomiast zagadką, dlaczego przybyli na XUBS wieczorem (i następnego dnia) eksperci z Polski 
nie dokonali sprawdzenia zachodniej ścieżki podejścia i tamtejszej infrastruktury np. 11 kwietnia 2011. Możliwe też, iż takie 
dokładne zdjęcia są (np. satelitarne), lecz się ich nie upublicznia na tej samej zasadzie, jak ukryte zostały 2 karty podejścia. 
Jako ciekawostkę dot. właśnie NDB można dodać to, iż już 10 Kwietnia pojawia się opowieść płk. T. Pietrzaka, byłego szefa 
36 SPLT, jakoby przy XUBS działały tylko dwie radiolatarnie (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pilot-tu-154-to-
jest-jedno-z-najtrudniejszych-lotnisk,131117.html): - Lotnisko wojskowe położone wśród lasów, na którym często występują 
mgły. Dlatego zawsze lądowaliśmy w dobrych warunkach (…) Tupolew na tym lotnisku może lądować przy podstawie chmur 
120 metrów. Jest pozbawione wyposażenia pomagającego lądować w trudnych warunkach. Ma jedynie dwie radiolatarnie 
NDB: prymitywny system nadajników, który wysyłają sygnał bezkierunkowo. Na tej podstawie samolot jest w stanie 
zlokalizować pas do lądowania - powiedział pilot. - Nie ma tam takich systemów jak ILS (radiowy system nawigacyjny 
pomagający lądować przy ograniczonej widzialności i niskim zachmurzeniu) i innych urządzeń pomagających w nawigacji. 
Komunikaty są podawane przez wieże kontroli w systemie metrycznym - wskazywał. Lotnisko koło którego rozbił się rządowy 
Tu-154 położone 3 km na północ od stacji kolejowej w pobliżu miasta Smoleńsk. Dysponuje pasem o długości 2,5 km i 
szerokości 49 metrów. Nawierzchnia pasa jest betonowa.  

http://www.nowyczas.co.uk/news.php?id=1065
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pilot-tu-154-to-jest-jedno-z-najtrudniejszych-lotnisk,131117.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pilot-tu-154-to-jest-jedno-z-najtrudniejszych-lotnisk,131117.html
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7:31:23 [Plusnin nakazuje „Frołowowi”, by ustawił się na trawersie lotniska i wypuścił podwozie] 

7:32:57 [„Frołow” zgłasza, że jest (już!) na trzecim zakręcie] 

7:33:00 [Plusnin nakazuje rozpoczęcie 3. zakrętu i informuje o odległości 19 km od lotniska] 

7:35:24 [Ryżenko mówi, by wypełniali 4., podaje odległość 15] 

7:36:28 10 km 

7:38:58 8 km 

7:37:22 7 km 

7:37:32 6 km [Ryżenko znów nie mówi, że podchodzą do dalszej, zgłasza to „Frołow”] 

7:37:35 dalsza 

7:37:50 5 km 

7:38:02 4 km 

7:38:17 3 km 

7:38:33 2 km 

7:38:47 1 km 

7:39:07 [Plusnin nakazuje odejście na drugi krąg] 

7:39:15 Odchodzę na drugi krąg92. 

 

Dane dotyczące podejść „Wosztyla” i „Frołowa” przywołałem nieprzypadkowo – zaznaczyłem w nich 

na żółto dystans czasowy między komendą Ryżenki dotyczącą (pokonywania) odległości między 

szóstym kilometrem a czwartym na kursie 259. Przypomnę: 

                                                           
92

 Przy tej okazji można wspomnieć, że załoga PLF 101 (vide CVR-2, -3, bo podczas prac nad CVR-1 udało się „odsłuchać” 
tylko wypowiedź 2P i cała masa znawców łamała sobie potem głowę i załamywała ręce, dlaczego 1P nic nie mówi o 
odchodzeniu na drugi krąg), mimo że piloci komunikują sobie, iż Odchodzą – nie komunikuje tego „kontrolerom”. A może 
taki komunikat jednak padł, tylko - z oczywistych powodów - „wypadł” już z „zapisów”? To by tłumaczyło późniejsze 
parominutowe wywoływanie PLF 101 przez Plusnina po „zniknięciu prezydenckiego tupolewa z radarów” (por. 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf s. 123 i n.).   

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf
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„Wosztyl” 

7:13:03 Podchodzicie do dalszej, na kursie, ścieżce (6 km) 

7:13:37 4 km 

 

„Frołow” 

7:24:15 (6) km  

7:24:44 4 km 

oraz (przy drugim podejściu) 

7:37:32 6 km 

7:38:02 4 km 

 

Jeśli uśrednimy te odcinki czasowe (odpowiednio: 34 s, 29 s, 30 s), to wychodzi ca. 30 sek. A jak to 

wygląda w przypadku „prezydenckiego tupolewa” – najszybszego pasażerskiego samolotu na 

świecie? Wychodzi na to, że te dwa kilometry pokonuje w 24 sekundy. 

 

8:39:49,9 Podchodzicie do dalszej, na kursie, ścieżce, 6. [6 km] 

8:40:13,5 4 km 

 

Jak poza tym widać powyżej w CVR-1 (rubryka pod wypowiedzią Ryżenki), dźwiękowy sygnał ma 

częstotliwość 845, choć jak informują 2 karty podejścia na Siewiernyj, „raport MAK”, niezawodny 

doc. Amielin, KBWLLP etc. – częstotliwość DRL winna być 310 kHz. 
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Zarówno w CVR-2, jak i w CVR-3 nie jest podana częstotliwość sygnału markera – w wersji 

CLK/KBWLLP pojawia się informacja „sygnał dzwonka” (plus jego długość czasowa), w tej IES-u zaś 

„dzwonek sygnalizujący przelot nad dalszą radiolatarnią”. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę to, 

że okolica (bo przecież nie przelot nad tą radiolatarnią) BRL ma być sygnalizowana dźwiękiem 

(dzwonkiem) o częstotliwości 800: 

  

to nasuwa się pytanie nie tylko takie, dlaczego obie radiolatarnie mają bardzo podobne 

częstotliwości, a zarazem odmienne od tych podawanych w kartach podejścia, ale też takie, dlaczego 

w obu wersjach „stenogramów”, które powstawały w laboratoriach fonoskopijnych nad Wisłą, a nie 

w jakiejś kanciapie w Moskwie, nie próbowano dokładnie określić częstotliwości „dzwonka” (każdej 

z radiolatarni), skoro dało się określić częstotliwość alarmu radiowysokościomierza: 
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czy np. sygnał oznaczający wyłączenie autopilota (ABSU) 

 

  

i skoro nawet sprawdzano (do celów badawczych) jak wybrzmiewają (w kokpicie Tu-154M bn. 102) 

poszczególne przełączniki? A może próbowano się uporać z częstotliwościami owych „dzwonków”, 

lecz coś nie pasowało? Czy bowiem przy podejściu na Siewiernyj nie powinien najpierw wybrzmiewać 

dźwięk o częstotliwości 310 kHz (dalszej NDB), a następnie o 640 kHz (bliższej)? A co, jeśli te 

odnotowane w „zapisach CVR” nie są tymi dźwiękami, które powinny wybrzmiewać, lecz jakimiś 

„dodanymi” do nagrań podczas postprodukcji „ścieżki dźwiękowej” do „katastrofy”? Może drugi pilot 

PLF 101 mówi: Dalsza, a w tle rozlega się dzwonek, który tylko imituje dźwięk przelatywania nad 
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radiolatarnią? Jeśli nie dysponowano próbkami dźwięków sygnalizacyjnych, które pojawiają się, gdy 

przelatuje się nad smoleńskimi NDB, to w jaki sposób stwierdzono, że te sygnały z zapisów CVR 

oznaczają odpowiednio DRL i BRL, a więc wschodnie radiolatarnie? Czy kierunek podejścia nie jest 

fundamentalną sprawą w analizie tego, co się miało 10 Kwietnia dziać z „prezydenckim tupolewem” 

przy Siewiernym? 

 

Jak stwierdzono ten kierunek podejścia, skoro jeszcze w połowie maja 2010 nie dysponowano 

dokumentacją radiolatarni, kopie danych rejestratorów polska strona otrzymała od Moskwy pod 

koniec maja, a na przełomie maja i czerwca owego roku ukazały się „stenogramy” CVR-1?  

 

Zresztą problem odpowiednich namiarów na (dwie lub więcej) NDB Siewiernego powraca przy 

lekturze raportu UASC dotyczącego „danych FMS-a”, w nim bowiem pojawia się tabela z kodami 

poszczególnych NDB93 i żaden z nich nie pasuje do radiolatarni smoleńskiego północnego lotniska: 

                                                           
93

 Już kiedyś cytowałem w tej materii znawcę smoleńskiej infrastruktury lotniczej, doc. Amielina, ale w tym miejscu 
przypomnę: Radiolatarnia NDB wysyła także swój sygnał rozpoznawczy kodowany alfabetem Morse’a. Zwykle dalszej 
radiolatarni przypisuje się sygnał dwuznakowy, bliższej jednoznakowy. Zakres fal radiowych, na których działają 
radiolatarnie, wynosi 150-1300 kHz. Zazwyczaj przy lotnisku, na każdym z możliwych kierunków lądowania samolotu, 
umieszczone są po dwie takie radiolatarnie – bliższa i dalsza. Zasięg działania dalszej radiolatarni przy naprowadzaniu w 
oparciu o radiokompas to przynajmniej 150 km, bliższej 50 km. Moc emisji ich sygnałów ustawia się w taki sposób, żeby błąd 
wytyczenia kątów kursowych za pomocą radiokompasu na pokładzie statku powietrznego wynosił nie więcej niż ±5⁰ (OL, s. 
270).    
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Przypomnę, że (na utajnionych kartach podejścia) są to kody: 

 

 

tak więc nawet jeślibyśmy przyjęli za najświetniejszymi badaczami z Moskwy i Warszawy, że 10 

Kwietnia po zachodniej smoleńskiego Siewiernego stronie „nic nie było”, a działały tylko i wyłącznie 

wschodnie NDB pośród topól i brzóz, to czemu kodów tychże dwóch wschodnich radiolatarni (DRL – 

OK; BRL - O), brakuje w „bazie danych FMS-a”, skoro załoga miała rzekomo zaplanować przelot nad 

DRL w „końcóweczce” nawigacyjnej trasy? Ktoś powie: może tamtego dnia były inne rozpoznawcze 

znaki radiolatarni? Może, może, ale przecież „komisja Millera” podaje w swej dokumentacji, że w 

przypadku wschodnich NDB były to takie właśnie znaki rozpoznawcze, jak te na kartach podejścia 

powyżej, czyli sygnały „OK” oraz „O”: 
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Jeżeli natomiast polska załoga miała 10 Kwietnia wklepane w komputerze pokładowym (po ASKIL) 

namiary na (dalszą zachodnią NDB) DRL1 jako następny (po białorusko-ruskiej granicy) punkt 

nawigacyjny, jeśli „kontroler” Plusnin podał jej kurs 79 (kilka minut po zgłoszeniu Protasiuka, że PLF 

101 kieruje się na dalnyj priwod), jeśli załoga „prezydenckiego tupolewa” nie prosiła o kurs do 

lądowania i jeśli „kontrola” lotniska Siewiernyj nie podała pilotom takiego kursu (posadocznyj), a 

nawet informowała ich, że warunków do lądowania nie ma, jeśli też załoga Protasiuka planowała 

wykonać jedynie zajście, by upewnić się, że nie ma po co szykować się do przyziemiania – to w jaki 

sposób, na jakiej podstawie, wedle jakich danych można było przyjąć, iż PLF 101 kieruje się wtedy 

na Siewiernyj od wschodu i leci nad wschodnimi radiolatarniami?  

 

Zajrzyjmy ponownie do „danych FMS-a”: w szeregu punktów nawigacyjnych, obrazujących 

„końcóweczkę” wystarczyłoby przestawić ze sobą w kolejności dwa punkty, by uzyskać „nawigacyjny 

scenariusz” takiego, jak opisuję, podejścia od zachodu. Zamiast szeregu podanego poniżej po 

amerykańskiej „ekstrakcji danych” komputera pokładowego:  

 

wystarczyłoby w bazie danych zamienić miejscami: 10XUB z XUBS. Uzyskujemy wtedy trasę taką: 
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DRL1 – XUBS – DRL – 10XUB. 

Natomiast obranie przez załogę oprócz dalszej zachodniej NDB dodatkowo punktu DRL, czyli dalszej 

wschodniej radiolatarni, mogłoby zapewnić idealne ustawienie statku powietrznego w osi pasa 

podczas takiego rekonesansowego zajścia (radiokompasy nastrojono by i na zachodnie NDB, i na 

wschodnie).  

 

KBWLLP delikatnie polemizowała z „MAK” w kwestii wykorzystania radiokompasów przez załogę, ale 

jedynie na zgłoszeniu swoistego votum separatum się skończyło (bo kwestia „kierunku podejścia” 

pozostawała przecież bezdyskusyjna dla badaczy): 

 

Zwróćmy teraz uwagę na znaną już nam sekwencję komend w programowaniu FMS-a: 
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(ASKIL) – DRL1 – 10XUB to droga z (południowego) zachodu na wschód lotniska Siewiernyj. Nie ma tu 

NEXT+4 DRL ani NEXT+5 XUBS.  

 

Możliwy jest jeszcze taki wariant „rekonstrukcji lotniczych zdarzeń z 10-04”, w ramach którego już „za 

polską załogę” do tego szeregu: ASKIL – DRL1 – 10XUB dopisano na potrzeby „badań nad katastrofą 

smoleńską” te dwa (niepasujące do szeregu) punkty DRL i XUBS. Dlaczego niepasujące? Przelatując 

nad DRL1 bowiem, tj. będąc w odległości zaledwie 3,6 km od lotniska, załoga PLF 101 (abstrahując już 

od prędkości samolotu i od technicznych możliwości takiego manewru, jak też od fatalnych 

warunków atmosferycznych, jakie miały wtedy panować) nie zawracałaby, by wchodzić na krąg 

nadlotniskowy (zgodny ze schematem KM 259) i by okrążać lotnisko w celu podchodzenia od 

wschodu. Piloci zeszliby do wysokości decyzji i odeszliby. 

  

W oficjalnej narracji musiano zatem z jednej strony wyłączyć zachodnie naziemne środki (pomoce 

nawigacyjne przy „drodze startowej” (WPP) nr 08), za pomocą „depeszy” (typu NOTAM „M”), która 

powstała na potrzeby „badań MAK”, a podano ją na s. 60  rus. „raportu”: 
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a więc musiano skonstruować scenariusz, iż „możliwe było podchodzenie wyłącznie od wschodniej 

strony”. Z drugiej strony musiano wykazać, że PLF 101 (mimo że wklepano takie polecenie do 

pokładowego komputera) nie poleciał wcale z ASKIL na DRL1, tylko wykonał od północnego zachodu 

okrążenie lotniska, tak jak „Wosztyl” i (prawdopodobnie) „Frołow”. A że „prezydencki tupolew” 

pognał po głupiemu przez smoleński jar we mgle i odchodząc od osi pasa, to musiał trafić na 

tamtejsze drzewa, nie zaś w pas startowy.  
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Tylko że w tej oficjalnej narracji, wspartej zeznaniami świadków wszystkowidzących we mgle oraz 

„danymi z rejestratorów” (któżby takie twarde dane ośmielał się podważać?), nad którymi 

pracowano miesiącami, nim w końcu „ujrzały światło dzienne” – zabrakło wypowiedzi samych 

„kontrolerów”, które dowodziłyby, iż PLF 101 został skierowany na posadocznyj 2-5-9. Dlaczego tak 

podstawowego komunikatu zabrakło? Dlatego, że najbardziej w operacji wymierzonej w polską 

delegację obawiano się, by „prezydencki tupolew” brawurowo nie wylądował na Siewiernym 

(styczniowy (2010) lot na Haiti tej właśnie załogi dowiódł, że potrafi sobie ona radzić w 

ekstremalnych warunkach, nawet ze szwankującymi urządzeniami pokładowymi). Ruscy 

„kontrolerzy” mieli 10 Kwietnia zająć pilotów rozmową i przetrzymać „prezydenckiego tupolewa” jak 

najdłużej w strefie lotniska, by potem w „dokumentacji” można było tę rozmowę jakoś 

„wymodelować” pod kątem „przygotowań pilotów do pospiesznego lądowania we mgle”. Ale też 

Krasnokucki, Plusnin i spółka mieli w żaden sposób nie sprowokować załogi do lądowania 

(ustaleniami dotyczącymi sposobu podejścia, kursu magnetycznego, posadocznego, priwoda i 

udzielania zgody na lądowanie etc.).  

 

Nie było to zadanie łatwe, gdyby bowiem od razu (zaraz po ASKIL) podano Polakom przez radio, że 

smoleńskie wojskowe lotnisko z powodu gęstej mgły zostało nagle zamknięte albo że przez najbliższą 

godzinę nie przewiduje się tam żadnych operacji lotniczych, to PLF 101 skierowałby się na 

„zapasowe”, bez jakiejkolwiek próby zajścia. Wtedy jednak trudno byłoby wyjaśnić nawet przy 

pomocy najlepszych ekspertów i liderów opinii, leśnych dziadów, dziennikarzy śledczych i 

najdoskonalszych publicystów w mediach zależnych i niezależnych, skąd się wzięło wrakowisko z 

„polskim samolotem” za murem Siewiernego po wschodniej stronie lotniska. PLF 101 więc musiał 

przybyć w okolice XUBS, by odbyła się przedziwna konwersacja i by spełnione zostały przynajmniej 

pozory, iż będzie zachodziło jakieś przyziemianie. O te pozory zadbali bardziej „kontrolerzy” 

urządzając cyrk w „wieżach”, bo piloci mogli w pewnym momencie odkryć, że coś jest ewidentnie nie 

tak i przerwać podejście (np. zaraz po DRL1, vide ostatnie 100 key presses, gdzie pojawia się tylko 

DRL1  

 

oraz kurs 40 i kurs 79:  
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anulowany w pewnym momencie: 

 

 

W październikowej (2013) notce, do której dołączałem trzecią część analizy „dialogów szympansów” 

(Raport: Zapisy z XUBS (cz. 3))94 pisałem o tym, jak paradoksalnie wygląda „końcóweczka” 

komunikacji zachodzącej między „XUBS” (dwie „wieże”: wschodnia i zachodnia) a PLF 101. Jeśli 

„weźmiemy w nawias” wypowiedzi poboczne, padające w gronie „kontrolerów”, koncentrując się 

tylko na łączności radiowej, to uzyskujemy taką sekwencję zdań (pamiętając, że ze strony XUBS są to 

różne głosy i że po „katastrofie” odnotowany jest jeszcze szereg komunikatów radiowych, których 

nadawca jednak nie zostaje w dokumentacji „MAK”-u zidentyfikowany, choć wyglądają one jak 

odpowiedzi/reakcje na wywołania Plusnina; por. ilustr. poniżej): 

XUBS: Sto pierwszy, odległość dziesięć [dziewięć* - tak jest podane w CVR-2 i CVR-3 - przyp. F.Y.M.], 
wejście na ścieżkę.  
XUBS: Osiem, na kursie i ścieżce.  
PLF 101: Podwozie, klapy wypuszczone, polski 101.  
XUBS: Pas wolny.  
XUBS: Lądowanie warunkowo, sto dwadzieścia, trzy metry.  
PLF 101: Dzień dobry [po rusku - przyp. F.Y.M.]. Stajemy na kursie i glisadzie do wewnętrznej [po 
polsku - przyp. F.Y.M.]. [dwujęzyczna wypowiedź odtworzona przez „komisję płk. Latkowskiego”

95
].  

                                                           
94

 http://freeyourmind.salon24.pl/539564,raport-zapisy-z-xubs-cz-3  
95

 Por. OL-2, s. 375: Powyższe komendy spisaliśmy przesłuchując te fragmenty nagrań z czarnej skrzynki z kokpitu tupolewa, 
które przy różnych okazjach zostały upublicznione w mediach. Dowódca tupolewa powiedział odruchowo zdrastwujtie 
zamiast spasiba. Jest to dość częsty błąd, zwłaszcza w stresie. Zapomniał też wyłączyć transmisję radiową (stąd następujące 
później zdanie, wypowiedziane już po polsku, dobrze nagrało się na magnetofonie w czarnej skrzynce na ścieżce transmisji 
radiowych), ale poinformował załogę, że zniżając się po glisadzie w kierunku bliższej radiolatarni prowadzącej. W 
transkrypcji nagrań z wieży ta korespondencja zapisana na magnetofonie nagrywającym transmisje radiowe została 
przedstawiona jako „Anonim: (niezr.)”. Natomiast w oryginalnej, pierwszej transkrypcji MAK z czarnej skrzynki Tu-154M ta 
sama kwestia została zapisana jako: „Dziękuję”. Czas jej trwania jest jednak zdecydowanie za długi jak na jego słowo. 

http://freeyourmind.salon24.pl/539564,raport-zapisy-z-xubs-cz-3
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XUBS: Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, odległość sześć.  
PLF 101: Cztery.  
 

 
 
XUBS: Cztery na kursie i ścieżce.  
PLF 101: Na kursie i ścieżce.

96
  

XUBS: Trzy na kursie i ścieżce.  
XUBS: Reflektory włącz.  

                                                                                                                                                                                     
Dodajmy, że w CVR-2 w tym miejscu pojawia się ze znakiem zapytania, a więc jako nie w pełni rozpoznana fonoskopijnie 
wypowiedź: „(Tak jest.?)/(Tak toczno?)” (por. Zał. 8 do „raportu Millera”, s. 202), zaś w CVR-3 (por. s. 85): Spasibo – co by 
świadczyło, iż na różnych kopiach różnie są pouzupełniane poszczególne luki w komunikacji. Nie zmienia to jednak faktu, że 
zrekonstruowana przez „komisję płk. Latkowskiego” dwujęzyczna wypowiedź Protasiuka w dwójnasób nie pasuje do 
kontekstu, w którym się pojawia, a więc wygląda na jakąś „przeklejkę” z innych miejsc „nagrań” (ewentualnie pozostałość 
po różnych manipulacjach nagraniami). Każda konwersacja rządzi się swoistą logiką, a już na pewno komunikacja lotnicza 
związana ze zbliżaniem się jakiegoś państwowego/rządowego samolotu do wojskowego lotniska, kiedy poszczególne 
wypowiedzi mają sens związany z określonymi czynnościami (czy to kontrolerów, czy samych pilotów). Niemożliwe więc 
wydaje się, by Dowódca PLF 101 witał się o godz. 8:39:45 z kimkolwiek z „Korsaża” po kilkunastu minutach wcześniejszej 
komunikacji radiowej. „Dzień dobry” pasowałoby raczej do początku połączenia z XUBS – i faktycznie tam się pojawia (o 
8:23:29,9 w CVR-1), choć jako dobryj dien’. Po drugie, skierowana do załogi wypowiedź o wejściu na kurs powinna się 
pojawić dużo wcześniej, chyba że, jak pisałem chwilę temu, załoga nieco „ścięłaby” sobie drogę w stronę „centralnej” (osi 
pasa) i nie leciałaby z punktu 10UBS, lecz dokonałaby skrętu na parę kilometrów przed DRL1, czyli dalszą zachodnią NDB, a 
więc Protasiuk wiedziałby, że za moment będą przelatywać nad DRL1 i zostanie jakieś 40-50 sekund lotu do Siewiernego 
(przy prędkości 75 m/s).  
96

 Brak potwierdzenia odległości ze strony polskiej załogi. Wypowiedź wygląda na „odklejoną” (w montażu nagrań CVR) od 
słowa „Czietyrje” – w całości brzmiałaby więc pewnie „Czietyrje, na kursje, glissadie”. Ktoś mógłby postawić w tym miejscu 
pytanie: dlaczego nie wklejono by całego komunikatu „Cztery na kursie i ścieżce” po tym jak Ryżenko coś takiego mówi? 
Gdyby takiej przeklejki faktycznie dokonano, to wtedy w „stenogramach” nie byłoby „reakcji” załogi na informację o 
przelocie nad dalszą NDB, co wyglądałoby jeszcze dziwniej. Wprawdzie komunikat „Czietyrje” trudno uznać za właściwe 
kwitowanie wypowiedzi Ryżenki „Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce. Odległość 6” – lecz pamiętajmy, że w CVR-1 ta 
odpowiedź Protasiuka została zamieniona na „niezr.”, a więc do czasu opublikowania CVR-2 i CVR-3 wcale nie było 
podane w oficjalnej narracji, co dokładnie mówi Dowódca PLF 101, gdy dochodzi do minięcia tego właśnie nawigacyjnego 
punktu. Ktoś może jeszcze powiedzieć, to dlaczego w ogóle w dalszych odczytach i „stenogramach” ujawniono, że Protasiuk 
mówi „Czietyrje”, skoro tak się to kłóci z tym, co mówi Ryżenko? W CVR-2 i CVR-3 ujawniono tę wypowiedź, gdy oficjalna 
narracja już dawno była „kanoniczna” i utrwalona w myśleniu społecznym o „katastrofie smoleńskiej” – zatem kiedy do 
dogmatyki katastrofologicznej należało już nie tylko to, że do lotniczego zdarzenia z udziałem „prezydenckiego tupolewa” 
na Siewiernym doszło, ale także to, że doszło do niego od wschodu po wschodnim podejściu PLF 101. W komentarzach 
KBWLLP zresztą przewijała się „interpretacja”, iż to Protasiuk błędnie ocenia tu odległość, sądząc, iż dalsza NDB mieści się 4 
km od progu pasa, a nie 6,3 km. W żadnym oficjalnym dokumencie nie próbowano odnieść tej wypowiedzi Dowódcy PLF 
101 do dalszej zachodniej radiolatarni DRL1 i do zachodniego kierunku podejścia, to bowiem byłoby całkowicie sprzeczne z 
dogmatyką moskiewską i warszawską – i katastrofalne dla „badań” na tejże dogmatyce ufundowanych. 
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XUBS: Reflektory włączcie.  
PLF 101: Włączone.  
XUBS: Dwa, na kursie i ścieżce.  
XUBS: Horyzont, 101.  
XUBS: Kontrola wysokości, horyzont.  
XUBS: Odejście na drugi krąg.  
XUBS: Odejście na drugi krąg.  
XUBS: Odejście na drugi krąg.  
XUBS: 101.  
XUBS: Odejście na drugi krąg, 101.  
XUBS: 101.  
XUBS: 101.  
XUBS: PLF 101.  
XUBS: PLF 101.  
XUBS: Polski samolot!  
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