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Zapisy z XUBS – 2 wersje oficjalne 

[Analiza porównawczo-krytyczna] [cz. 1] 

 

Free Your Mind 

                             

 

 

Wprowadzenie 

Wszystko, jeśli chodzi o „zapisy z XUBS”, zaczęło się od prezentacji „MAK” związanej z 
„raportem końcowym” (12 stycznia 2011)1. Ruscy ogłosili, co ogłosili2, dorzucając nawet 
żarty o „szympansach” jako możliwych kontrolerach lotu; po ekipie Anodiny-Morozowa zaś 
w przeciągu tygodnia KBWLLP ujawniła przed kamerami „zapisy z wieży”3, co spowodowało 
uzupełniającą publikację (18-01-2011) na stronie „MAK” kilku pdf-ów związanych z tym, co 
się miało dziać we „wieży” XUBS 10 Kwietnia4. Jak to zwykle jednak bywa z dokumentacją 

                                                           
1
 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/jutro-prezentacja-raportu-mak-premier-nie-przerwie-urlopu/fx7yb  

2
 Por. też http://www.ostatnilotraport.pl/audio_mak.asp  

3
 www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-154-schodzi-z-kursu,159217.html  

4
 http://www.mak.ru/english/english.html (w dziale Information należy kliknąć link dotyczący Tu-154M aircraft 

tail number 101 of the Republic of Poland – wtedy dopiero na dole strony ukazują się linki do pdf-ów z 18-01-
2011: http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/open_micr.pdf, 
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/tel_per.pdf, 
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/ukv.pdf. Jako jeden plik „zapisów” oficjalny 
dokument zamieściła Komsomolskaja Prawda 19-01-2011 (http://www.kp.md/daily/25623/790447/), a więc 
nazajutrz po „MAK”-u i prezentacji KBWLLP – z tego materiału korzystała blogerka MME-MZ dokonując 
tłumaczenia, które (z moimi poprawkami) znalazło się (w czerwcu 2011) na moim blogu: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html. Z kolei „komisja Millera” już 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/jutro-prezentacja-raportu-mak-premier-nie-przerwie-urlopu/fx7yb
http://www.ostatnilotraport.pl/audio_mak.asp
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-154-schodzi-z-kursu,159217.html
http://www.mak.ru/english/english.html
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/open_micr.pdf
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/tel_per.pdf
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/ukv.pdf
http://www.kp.md/daily/25623/790447/
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
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„smoleńską” – nie sposób dotrzeć do oryginału lub choćby do jakiejś „pierwotnej wersji”, od 
której brałyby początek późniejsze „kopie” i modyfikacje. Widać to wyraźnie po „zapisach 
CVR”,  których zawartość ewoluowała z „odczytu” na „odczyt”5. Widać to po „raporcie 
MAK”, który posiada różne wersje (wstępną6, projektową7, końcową ruską8 i końcową 
polską9 – by wymienić te najważniejsze). Widać to po pomiarach (np. brzozy), które, mimo 
zastosowania tego samego systemu metrycznego, różnią się w zależności od grupy 
mierzącej. Widać to także po „zapisach z XUBS”, które, jak zobaczymy, posiadają różne 
wersje, ale – co do których już w „raporcie MAK” oficjalnie, otwarcie sygnalizowano, że mogą 
być „niekompletne” lub „uszkodzone”10: 

  

Gdyby tego było mało, to w tabeli zamieszczonej w „raporcie MAK” wyraźnie jest 
zaznaczone, iż 2 „magnetofony” (jak zwracała uwagę „komisja płk. Latkowskiego”, wszystkich 
było aż osiem11) w „wieży” pracowały od godz. 5.15 (pol. czasu),  

                                                                                                                                                                                     
po swojej letniej prezentacji „raportu końcowego” (lipiec 2011) opublikowała (jako tzw. Załącznik 8) łączony 
dokument zawierający i „zapisy CVR” (CVR-2), i „zapisy z XUBS” (http://mswia.datacenter-
poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf).        
5
 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf  

6
 Zamieszcza ją w swej książce S. Amielin.  

7
 Do niej zgłoszono polskie Uwagi, których Ruscy nie uwzględnili. 

8
 Opublikowaną na stronach MAK. 

9
 Zmodyfikowaną przez KBWLLP w postaci dodanego tekstu na niebiesko i czerwono (przekreślonego) (por. 

http://www.komisja.smolensk.gov.pl/kbw/komunikaty/8695,dok.html). 
10

 Z tego też pewnie względu, strona polska domagała się (vide Uwagi do „raportu MAK”) ponownego zgrania 
wszystkich kanałów – do czego jednak już nie doszło. 
11

 Choć w smoleńskiej wieży słowa padające w budynku nagrywało aż osiem magnetofonów, to najwięcej o  
pracy kontrolerów można się dowiedzieć z nagrań zarejestrowanych przez dwa z nich (OL-2*, s. 212 - *skróty 
tytułów w niniejszym opracowaniu takie jak w Raporcie-CVR – przyp. F.Y.M.). Por. też „raport MAK”, s. 80-81.  

http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf
http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
http://www.komisja.smolensk.gov.pl/kbw/komunikaty/8695,dok.html
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ale w wersjach opublikowanych „zapisy z XUBS” zaczynają się dopiero od godz. 6.38. Jak 
łatwo obliczyć, brakujący materiał z godz. 5.15-6.38 to raptem 83 minuty, podczas gdy ten 
„zaprezentowany” (w różnych wariantach) to ca. 125 min12, a więc niewiele więcej. Tę dość 
wczesną godzinę pracy (5.15) można by połączyć z planowanymi na 5 rano wylotami z Polski, 
do których, jak oficjalna narracja głosi, właśnie o 5-tej nie doszło13, lecz intrygująca pozostaje 
także godzina „zakończenia pracy” (magnetofonów P-500), tj. 8.45. Choć, czy na pewno 8.45, 
skoro w wersji upublicznionej przez KBWLLP „zapisy” kończą się o 8.46.5914, a więc, jeśliby 
się trzymać ściśle litery bumagi, jaką jest „raport MAK” – po zdjęciu szpul? 

                                             
                                                           
12

 Generalnie rzecz ujmując, tj. uwzględniając przedział czasowy 6.38-8.43. Wariant „zapisów z XUBS” obejmuje 
bowiem (nie wiadomo, skąd wzięte) kilkuminutowe rozmowy „sprzed” tej 6.38 i „po” tej 8.43. Jeszcze o tym 
szerzej będę mówił w niniejszej analizie.  
13

 O 5-tej miał nie wylecieć ani tupolew (vide np. relacja red. P. Świądra z RMF-u), ani jak-40. Ta kwestia pojawi 
się w „zapisach z XUBS”.  
14

 Por. Zał. 8, s. 205. 
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Wychodziłoby na to, że KBWLLP dotarła do jakichś dodatkowych, aniżeli te „MAK”-owskie, 
źródeł z „nagraniami” – bądź też, że „MAK” nie ujawnił „wszystkiego” i „zapisy” mogły być 
dłuższe. Mniejsza jednak z tym (wszak nie dysponujemy możliwościami weryfikacji długości 
ani treści15 „zapisów z XUBS”) – bez względu bowiem na to, czy „zakończono pracę szpul” o 
godz. 8.43, o 8.45 czy nawet o 8.4716, to wydaje się, że co jak co, ale właśnie dalsze działania 
na smoleńskim wojskowym lotnisku i wydawane z „wieży” dyspozycje powinny być nadal 
rejestrowane. W grudniowych (2010), polskich Uwagach do „raportu MAK” punktowano (s. 
56-57), że:  

brak jest jakichkolwiek informacji na jakiej podstawie sporządzono opis czynności 
ratowniczych na miejscu wypadku [chodzi o s. 101-105 „raportu MAK” – przyp. F.Y.M. – 
gdzie wyszczególnione są godziny i minuty takich lub innych działań w związku z 
„katastrofą”]. Strona polska nie otrzymała stenogramów prowadzonych 
korespondencji radiowych i telefonicznych, planów sytuacyjnych, 
udokumentowanych relacji wszystkich uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, 
dokumentacji fotograficznej, w tym materiałów filmowych, co ma ogromny wpływ na 
ocenę poziomu zabezpieczenia lotniska Smoleńsk „Północny” w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i medycznej oraz przebiegu akcji ratowniczej.  

Czy nie za szybko więc „urywają się” te magnetofonowe „zapisy z XUBS”? Ale i to nie 
wszystko – upublicznione zostają wyłącznie „nagrania” z „wieży” wschodniej, lecz już nie z 
zachodniej na Siewiernym, choć ta również brała udział, wg oficjalnych danych, podkreślam, 
10 Kwietnia w korespondencji z załogami. Poza tym nie ma żadnych 
nagrań/stenogramów/odpisów z wieży LNX (Smoleńsk „Południowy”, „Jużnyj”17), a i tamtejsi 
„kontrolerzy” pracowali tamtego dnia (o czym dowiadujemy się właśnie z „zapisów z XUBS”), 
informując smoleńskie północne lotnisko o mgle oraz o zbliżaniu się do ASKIL 
„prezydenckiego tupolewa”.   

Historia „zapisów z XUBS” – co chyba nie stanowi żadnego novum w dziejach „smoleńskich 
materiałów dowodowych” – tonie więc w smoleńskiej mgle. We wspomnianych już Uwagach 
czytamy ponadto (s. 5), że stan na dzień 19-04-2010 wyglądał tak, iż  

                                             

                                                           
15

 O ile bowiem ujawniono (w sporych fragmentach – czy w całości to osobna rzecz) „zapisy audio z kokpitu PLF 
101”, o tyle „dialogi szympansów” zaprezentowano tylko w drobnym ułamku (podczas styczniowej-2011 
konferencji KBWLLP). Nigdzie nie jest dostępny (przynajmniej na razie) cały materiał dźwiękowy dot. 
„smoleńskiej kontroli lotów” (10-04), który by pozwolił na jakąś porównawczą analizę ze „stenogramami”, jak i 
z tym, co się oficjalnie głosi na temat ówczesnej sytuacji na XUBS. Jak już sygnalizowałem w różnych moich 
tekstach – nie przedstawiono nawet „dźwięków” z trzech podejść na XUBS: „Wosztyla” i dwóch „Frołowa”. To 
zaś jedyne podejście (ponoć „Frołowa”), które słychać na prezentacji KBWLLP wcale nie charakteryzuje się 
jakimś brawurowo niskim przelotem iła-76 (tak by trzęsły się szyby w „wieży”, by dudniało itd.).   
16

 Por. wersja KBWLLP w Zał. 8. Kończy się ona wprawdzie o 8.46.59, ale potem jeszcze mają paść jakieś 
„niezrozumiałe wypowiedzi”.  
17

 W „zapisach z XUBS” owo LNX pojawia się jako „Buriełom”.  
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Przy czym kopiowanie miało się odbyć bez zachowania norm technicznych18, nie były to 
zatem warunki laboratoryjne. Jakiś czas później, tj. 2 maja 2010, sygnalizowano (s. 6): 

 

Dopiero 14 maja 2010 (s. 8) doszło do pewnej zmiany stanowiska Moskwy: 

 

 

20 lipca 2010 znów zgłaszano „MAK”-owi problem z „zapisami”: 

 

 

Wobec tego 20 września (2010) postulowano: 

 

 

Podobnie w październiku (2010) zgłaszano ruskiej stronie: 

 

 

W rezultacie trudno konkluzywnie stwierdzić, jaki kształt mają (te dostępne publicznie) 
„zapisy z XUBS”, bo właściwie od samego początku ich „losów” pojawiały się „obiektywne 

                                                           
18

 Por. Uwagi, s. 54. 
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trudności” z pozyskaniem przez stronę polską pełnego materiału19. Należy też mieć 
świadomość, iż brak jakiegokolwiek nagrania porównawczego z XUBS – np. z dn. 7-04-2010, 
by móc ocenić ówczesne funkcjonowanie „wież” na Siewiernym – a więc, by móc upewnić 
się, czy wtedy także panowała atmosfera przypominająca raczej ruskie kasyno wojskowe 
(potoki najbardziej ordynarnych przekleństw przeplatane z żołnierskimi komendami) – aniżeli 
instytucję kontroli lotów – czy może nie i kontrola 7-04 działała jak w zegarku.  

Co zastanawiające, w przywołanej już wyżej w niniejszym moim opracowaniu, tabeli z 
„raportu MAK”, jedna rubryka dotycząca „pracy szpul” 7-04 jest zupełnie pusta, a druga 
zawiera informację tylko o nagrywaniu w godzinach wieczornych. Czyżby większość 
obowiązków dotyczących „obsługi lotów” rządowych statków powietrznych z Warszawy i z 
Moskwy owego dnia spoczywała na… „zachodniej wieży”?  

                                                                              

Czyżby tamtego ruchliwego dnia „wschodnia” na Siewiernym właśnie nie pracowała20? Czy 
też szpule z „zapisami” z 7-04, z godzin przylotów rządowych delegacji na uroczystości 
katyńskie, „zaginęły” tak jak zapis wideo z „wieży” z 10-04, obrazujący pracę „kontrolerów” i 
„radarów”? Czemu jednak miałyby nagrania z 7-04 nagle ginąć, skoro wtedy, tj. na trzy dni 
przed „katastrofą”, wszystkie przyloty odbyły się bezkolizyjnie, nie panowała żadna mgła, a 

                                                           
19

 Jak wspomina E. Klich zdobywanie „zapisów z XUBS”: Walka o nie zaczęła się we wtorek wieczorem, 
wystąpiłem do Rosjan o dostęp do wszystkich rozmów telefonicznych i radiowych prowadzonych w wieży, 
zarówno 7, jak i 10 kwietnia. Morozow w tej sprawie zwodził nas przez kilka dni. Mówił, że wszystko 
dostaniemy, ale niczego nie przekazywał. Nagrania udało nam się wyrwać dopiero w piątym czy szóstym dniu 
pracy  (Moja czarna skrzynka, s. 28) – co świadczy, iż Ruscy mieli dość czasu na retusze „zapisów” [przyp. 
F.Y.M.]. Klich kontynuuje (s. 30-31): Mówię w końcu: „Aleksiej, no daj te nagrania, przecież wiesz, że to nasi 
schrzanili. Wy nie macie nic do ukrycia”. A on na to: „Dobrze. Chcecie wszystko czy tylko część? Bo tego jest 
bardzo dużo. Pięć kanałów, co daje razem ponad trzydzieści godzin nagrań”. Idę do Grochowskiego i pytam: 
„Mirek, bierzemy wszystko?” „Tak, wszystko. Niech dają, co mają”. Wojskowi przygotowali sprzęt i zaczęło się 
przegrywanie. 
[Dlaczego powiedział pan, że to „nasi schrzanili”?] Wtedy sądziłem, że tak po prostu było. Przecież podjęto 
decyzję o locie z prezydentem na tak złe lotnisko, w dodatku od wielu miesięcy nieczynne. Wtedy jeszcze nie 
miałem pojęcia o problemach ze środkami radiolokacyjnymi i o tym, że Rosjanie mieli na wieży taki bajzel; że 
były naciski z Moskwy, że Nikołaj Krasnokucki, człowiek bez uprawnień, w pewnym momencie przejął 
sprowadzanie samolotu. Poza tym chciałem Morozowa rozmiękczyć. Te nagrania były dla nas bardzo cenne. W 
badaniu zawsze najważniejsze są materiały obiektywne, czyli nie żadne zeznania, a taśmy. Tego nie da się 
podważyć. [Czyli Morozow złapał się na ten tekst.] Pewnie trochę tak, ale wydaje mi się, że Rosjanie wtedy 
jeszcze sami nie wiedzieli, co jest na tych nagraniach. Sądzę, że przesłuchali samą końcówkę, która sama w 
sobie nie brzmi tak źle, i nie mieli pojęcia, że po ich stronie był taki bałagan. 
Jak jednak wiemy – mimo zdobycia przez polską stronę „zapisów z XUBS” już w drugiej połowie kwietnia 2010 – 
światło dzienne ujrzały one dopiero w styczniu 2011. Czemu „stenogramów z wieży” nie opublikowano nad 
Wisłą np. wraz z publikacją CVR-1, a więc 1 czerwca 2010?     
20

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy  

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
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więc też i do niczyich problemów z przyziemianiem nie doszło? S. Amielin w swej książce 
cytuje relację jednego ze smoleńskich „świadków”, jakoby 7-04 zjechać się mieli na XUBS do 
pracy kontrolerzy ze Sieszczy21. Natomiast w książce „Zespołu Niezależnych Ekspertów” 
pojawia się relacja z rozmowy… A. Protasiuk – P. Plusnin, do jakiej miało dojść właśnie 7-0422, 
podczas której Plusnin miał się skarżyć Protasiukowi na polskie załogi, że nie znają ruskiego i 
nie stosują się do poleceń. Plusnin miał nawet rekomendować wówczas Protasiukowi 
dopytującemu o szczegóły karty podejścia, by, tu uwaga, nie używał w sobotę jednej 

radiolatarni.  

Znaczyłoby to, że Plusnin nie tylko brał udział w kierowaniu lotami 7-04 (nie zaś jego 
„koledzy ze Sieszczy”), lecz i wiedział z parodniowym wyprzedzeniem, iż lot na 10-04 ma 
realizować Protasiuk. W takim razie, dlaczego 10 Kwietnia w korespondencji XUBS-PLF 101 
pojawiłoby się to absurdalne wprost pytanie (skierowane wszak do wojskowych pilotów), 
znane nam już od chwili publikacji CVR-1: na wojskowym lotnisku lądowanie 
wykonywaliście23? Tego, niestety, fachowcy wojskowi z „ZNE”, twórcy Zbrodni smoleńskiej, 
nie wyjaśniają. Pamiętamy poza tym, jak w „zapisach z XUBS” Plusnin ma wyrażać obawy, czy 
załoga PLF 101 w ogóle zna ruski24, a nawet (Plusnin) urządza sobie skrócony kurs 
„angielskiego” niedługo po ósmej (pol. czasu). Stoi to w całkowitej sprzeczności z 
(domniemaną) wiedzą Plusnina o (sobotnim) locie Protasiuka, z którym to pilotem przecież 
musiałby 7 kwietnia Plusnin po rusku rozmawiać (bo przecież nie po angielsku). Oczywiście, 
epizod Plusnin-Protasiuk, przywołany w Zbrodni smoleńskiej, może być czyimś wymysłem – 
przy żadnej innej okazji ani w żadnym innym źródle taka informacja się nie pojawiła – 
niemniej jednak problem funkcjonowania XUBS 7-04 (oraz korespondencji między „wieżą” a 
załogami) do tej pory nie został rozstrzygnięty. Bez wątpienia zaś dokładna informacja o tym, 
„jak to było” (7-04) mogłaby się bardzo przydać w śledztwie.  

Jeśli sięgniemy znów do Zbrodni smoleńskiej, to tak jest tam zrekonstruowany przebieg 
zdarzeń z 7-04: CASA-1, „Wosztyl”, CASA-2, PLF 102, następnie zaś… 2 tupolewy (154M) 
Putina25,  

                                                           
21

 Rozmawiałem ze świadkami, z pilotami, którzy lądowali na tym pasie. Żeby posadzić samolot Putina, ściągali 
brygadę kontrolerów z Sieszczi, a teraz zdani byli na siebie (OL, s. 25). Wyglądałoby na to, że rus. piloci z 7-04 
znaleźli się 10 Kwietnia w okolicach „miejsca katastrofy”.  
22

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/389219,rozmowa-protasiuk-plusnin  
23

 Nawiasem mówiąc, tego pytania nikt z „kontrolerów” nie stawia 10 Kwietnia załodze PLF 031, choć ta ma 
mieć spore problemy z komunikacją po rusku. 
24

 Oczywiście, jak to zwykle w „historii smoleńskiej” bywa, nic nie jest takie, jakim się wydaje – a przynajmniej 
nic nie jest proste. Gdy bowiem na kilka minut przed ósmą (pol. czasu) Plusnin mówi „operacyjnemu” w 
„Logice”: Przekazałem, po pierwsze, żeby on był, żeby on był gotów do odejścia na zapasowe, sprawdzić, ile ma 
paliwa, bo on po rosyjsku praktycznie nic nie rozumie – to jest to przecież komunikat wygłoszony, zanim 
(oficjalnie o 8.23) by doszło do kontaktu PLF-101 z „Korsażem”. Czy zatem Plusnin nie zdradza tu mimowolnie 
połączenia z jakimś innym polskim statkiem powietrznym (takim „tupolewem-widmem” vel „W-101”, jak to 
kiedyś określiłem; por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf i 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf)?   
25

 Por. „raport MAK” s. 16: Faktycznie, 7 kwietnia na lotnisko Smoleńsk „Północny” wykonano cztery rejsy: jeden 
samolotem Tu-154M (PLF 102), jeden samolotem Jak-40 (PLF 035) i dwa samolotami CASA-295M. Czy to jednak 
jest chronologia przylotów na XUBS, to osobna sprawa. 

http://freeyourmind.salon24.pl/389219,rozmowa-protasiuk-plusnin
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
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Tu-134 (rezerwowy) oraz jakiś samolot „kpt. Karona”. Samochód przywieziony przez Frołowa 
dla Tuska pozostał na potrzeby wizyty Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia – wtrącają autorzy, 
lecz nie wspominają, czy „Frołow” także przylatywał 7-04 (jeśli tak, to o której?), czy może 
innego dnia. „ZNE” pisze również o następnych (po 7-04) dniach na smoleńskie Siewiernyj: 
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ale po dalszą lekturę odsyłam do samej Zbrodni smoleńskiej (ewentualnie do mojej recenzji 
dołączonej do Czerwonej strony Księżyca jako Aneks-126, gdzie też wspominam o tych 
ustaleniach „ZNE” dotyczących dziwnych lotów na XUBS sprzed 10-04). Nas bowiem 
interesuje obecnie przede wszystkim kwestia „zapisów z XUBS” z 10-04, a nie tego, co się 
działo przed dniem „katastrofy”. 

Jak już wiemy, nie istnieje „wyjściowa” wersja tychże „zapisów”, co skłania do sceptycyzmu, 
jeśli chodzi o to, na ile wiarygodny jest materiał upubliczniany (zarówno przez KBWLLP, jak i 
„MAK”) jako „stenogramy z wieży” – tym niemniej innych – jak na razie – „materiałów 
dowodowych” związanych z tym obszarem (tj. ze sferą funkcjonowania „smoleńskich 
kontrolerów lotu”) nie mamy. Pozostaje więc (na tyle, na ile możliwe) drobiazgowa analiza 
tego, co zostało przedstawione jako „zapisy z XUBS”, którą (korzystając z różnych źródeł) 
staram się przedstawić poniżej.  

Tak samo jak to było w przypadku CVR (-1, -2, -3) pojawia się „rozjazd czasowy” między 
dwiema podstawowymi wersjami „zapisów” (wersje „apokryficzne” lub „alternatywne” 
dołączam w ramach przypisów w poszczególnych rubrykach). KBWLLP prezentuje ilościowo 
więcej niż „MAK”, a oprócz tego mnóstwo komunikatów ulokowanych jest w innych 
parametrach czasowych niż te w dokumentacji „MAK”27. Analogicznie jak przy sporządzaniu 
Raportu-CVR wprowadzam, dla wygody polskiego Czytelnika, jednolity czas warszawski28 
(tam zaś, gdzie konieczne, przypominam czas moskiewski) oraz jednolite oznaczenia osób, 
które się wypowiadają.  

Załogi lecących statków powietrznych oznaczone są, jak w moim Raporcie-CVR, na 
jasnoniebiesko, ale w przypadku PLF 031, czyli „Wosztyla”, po jego wylądowaniu na XUBS29, 
kolor zmienia się na ciemnoniebieski. „Kontrolerów”, ewentualnie „dyspozytorów” (zarówno 
na XUBS, jak i na LNX) zaznaczam na czerwono, przy czym barwę tę przyporządkowuję także 
osobom przebywającym w „wieżach” smoleńskich, a nie będącym „kontrolerami” (z tej 
choćby racji, że biorą ci ludzie udział w decydowaniu o tym, co się ma dziać ze statkami 
powietrznymi). Nadawcy, których tożsamości nie udało się oficjalnie ustalić, symbolizowani 
są, zgodnie z już rozpowszechnioną od czasów wczesnych „stenogramów CVR” konwencją, 
jako A i zaznaczeni na żółto. Kolory wojskowe obejmują „zewnętrznych” rozmówców 
„kontrolerów” z XUBS – a więc „operatora telefonicznego”, „Logikę” itp. uczestników 
wojskowej komunikacji z 10-04, których skala wtajemniczenia w zbrodnicze działania 
związane z polskimi Delegatami jest trudna, jak na razie, do określenia, ale których to 
(uczestników) nie sposób potraktować jako neutralne osoby/instytucje w historii z 10 
Kwietnia.       

                                                           
26

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf  
27

 Kwestia tej rozbieżności czasowej jest przedziwna – z jednej bowiem strony wypowiedzi się „rozjeżdżają”, z 
drugiej w niektórych „punktach czasowych” się „zbiegają” (choć powinny się konsekwentnie „rozjeżdżać” na 
całej długości „zapisów”), tak jakby pewne „węzły” (oficjalnej narracji) chciano pozostawić w formie już 
ustanowionej na przełomie maja/czerwca 2010 przez CVR-1 (to bowiem był „kanoniczny dokument”, który 
narzucił pewne „parametry czasowe” poszczególnych wypowiedzi, decyzji i zdarzeń). Będę to dokładniej 
sygnalizował w zestawieniu, w tabeli. 
28

 W wersji „MAK” był to, co zrozumiałe, czas moskiewski – w wersji KBWLLP, nie wiedzieć, czemu: UTC.  
29

 Chodzi o samo zdarzenie lotnicze („fakt wylądowania” – zgodnie z oficjalną narracją), a nie o dokładną 
godzinę – ta bowiem wcale nie jest przesądzona.  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
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„Zapisy z XUBS”-1 (wersja „MAK”)* 

[*zaczyna się ona (i kończy) zupełnie inaczej niż wersja 
KBWLLP, co właściwie nigdzie nie zostało wyjaśnione – 
wypowiedzi początkowe, które widać w prawej tabeli, z 
jakichś względów zostały przez „MAK” pominięte – chyba że 
założymy, iż nie zostały nagrane przez magnetofony P-500, 
tylko przez jakieś źródła „nasłuchowe” – przyp. F.Y.M. 
Ponieważ jednak wersja-1 stara się trzymać w miarę sztywno 
CVR-1, zamieszczam ją jako wcześniejszą, mimo że tak 
właściwie KBWLLP zainicjowało swoją prezentacją „wątek 
smoleńskich kontrolerów”. W obu przypadkach „zapisów” 
korzystam też (oprócz ustaleń „MAK” lub KBWLLP) z 
komentarzy/objaśnień/translacji formułowanych przez 
„zespoły badawcze” takie jak „komisja płk. Latkowskiego” 
czy „ZNE”]  

„Zapisy z XUBS”-2 (wersja KBWLLP) 

 [brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi*] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo zatem, czy to 
wypowiedzi jednej osoby, czy paru. Ta formuła będzie się 
powtarzać w „zapisach”] 

 6:38:55 

A (niezr.) poljak/poljaka(?)*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wypowiedź ta jest bez 
tłumaczenia, choć określeniem „Polak” będą się posługiwać 
„kontrolerzy” w odniesieniu do polskich statków 
powietrznych. PLF 031 to będzie np. „pierwszy Polak”]  

 6:38:57 

A Nie, ja niczego nie widziałem i nie słyszałem.* 
[Niet, niczego ja nie widieł i nie słyszał.**] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Najprawdopodobniej (urwana) 
rozmowa dotycząca wylotów z EPWA – za chwilę przeniesie 
się ona na „linię telefoniczną”, kiedy to zacznie się 
dopytywanie o to, czy są jakieś wieści „na temat Polaków”. 
Ma to być godzina 6.38 (pol. czasu), zaś „wieża” XUBS (a 
więc „docelowego lotniska” dla osób lecących na 
uroczystości katyńskie 10 Kwietnia), ma nic nie wiedzieć o 
tym, czy jakikolwiek statek powietrzny wystartował z  
Warszawy. Jak się okaże poniżej, podobną niewiedzą 
wykazywać się będzie „Główne Centrum Kierowania 
Ruchem Lotniczym”. Wydaje się to zupełnie niemożliwe, by 
10-04 panowała po ruskiej stronie taka niewiedza, jeśli 
chodzi o wyloty z EPWA. Bardziej prawdopodobne 
natomiast jest funkcjonowanie pozorowanej i/lub 
„szyfrowanej” łączności między XUBS a innymi 
„instytucjami”, w ramach której pewne komunikaty mają 
znaczenie operacyjne, nie do końca czytelne dla 
niezorientowanego słuchacza/odbiorcy. Niemniej, sam fakt 
telefonowania i dopytywania (po godz. 6.30) o wyloty 
„Polaków”, wskazuje, że jakaś wstępna wiedza na XUBS 
musiała być – przynajmniej, co do planowanych startów z 
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EPWA]   

[**spolszczone odpowiedniki fraz przetłumaczonych przez 
KBWLLP podaję tylko w tych miejscach, gdy w rus. 
dokumentacji nie pojawiają się frazy po rusku – przyp. 
F.Y.M.] 

 [brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

 6:41:01 

A To jest jakiś „Żelezniak”* albo „Kustarnik”. 
[„Żelezniak” ili „Kustarnik” kakoj-to.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wg ustaleń KBWLLP 
„Żelezniak” to kryptonim „telefonistki w Twerze” (por. Zał. 
8, s. 206). „Komisja płk. Latkowskiego” dodaje od siebie, że 
„Żeleźniak” [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] to kryptonim 
jednostki wojskowej w Twerze. Jest to jednostka 
macierzysta obsady wieży w Smoleńsku (OL-2, s. 214)] 

 [brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
 6:41:32 

A (niezr.) mówi: „Myślałem, że nie trzeba pytać 
(Moskwy?) o zezwolenie. […goworit ja dumał, 
szto razrieszenija (w Moskwie?) nie nado 
sprasziwat’.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wymiana zdań dotyczy jakiejś 
rozmowy (możliwe, że telefonicznej), która albo już się 
odbyła, albo trwa gdzieś „poza mikrofonami”] 

 6:41:33* 

A (niezr.) bezpieczeństwo lotów (niezr.). 
[…bezopasnost’ poliotow…] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wypowiedź pojawiająca się 
sekundę po poprzedniej. Nie wiadomo, czy to kontynuacja 
zdania powyżej (co fizycznie byłoby mało możliwe), czy 
wtrącenie dokonane przez inną osobę]  

 [brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
 6:42:17 

[dzwonek telefonu] 
6:38:47* 

„Antena” „Аntiena”.              

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź „telefonistki” 
(Smoleńska „Północnego”) pojawia się ca. 4 minuty później 
w stosunku do „momentu” określonego przez KBWLLP 
(kolumna po prawej). „Komisja płk. Latkowskiego”, która 
zamieszcza swoją analizę „zapisów z XUBS” w książce OL-2 

6:42:24 

„Antena” „Antena”*. 

[*W wersji-1 ten dialog oznaczony jest na czerwono, co 
sygnalizuje wypowiedzi odtworzone na podstawie innych 
nagrań (Zał. 8, s. 207). Tego typu oznaczeń jest w tekście 
„stenogramu” zaproponowanego przez KBWLLP więcej, 
jednak w niniejszej tabeli, dla prostoty, rezygnuję z 
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(s. 217-380), mimo że odwołuje się do obu wersji (tej „MAK-
u”, i tej KBWLLP), trzyma się „parametrów czasowych” 
zaproponowanych przez „MAK”, bagatelizując tym samym 
parominutowe „poślizgi” pojawiające się w zestawieniu 
„zapisów”]  

każdorazowego zaznaczania, czy dany fragment jest na 
czerwono, czy nie. „Komisja Millera” zresztą nie dodaje, o 
jakie „inne nagrania” może chodzić – przyp. F.Y.M.]               

6:38:48* 

Plusnin A, Łogiku pożałujsta. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Plusnina pojawia 
się sekundę po zgłoszeniu „telefonistki” XUBS] 

6:42:25* 

Plusnin Y, „Logikę” proszę. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Plusnina pojawia 
się sekundę po zgłoszeniu „telefonistki” XUBS] 

6:38:49* 

„Antena” Wyzywaju.  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Telefonistka” odpowiada 
sekundę po tym, jak Plusnin zaczął mówić]           

6:42:26* 

„Antena” Łączę.              

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Telefonistka” odpowiada 
sekundę po tym, jak Plusnin zaczął mówić] 

6:38:58 

„Logika”* „Łogika”, słuszaju was. 

[*rozróżnienie głosów „telefonistek” zgłaszających się jako 
„Antena”, „Logika” wprowadzone jest przez KBWLLP – w rus. 
dokumentacji stosowany jest tylko skrót „TLF” – przyp. 
F.Y.M. Tym niemniej skrótem „TLF” oznaczającym w wersji-2 
„niezidentyfikowaną telefonistkę” KBWLLP także się 
posługuje, por. Zał. 8, s. 206] 

6:42:35 

„Logika” „Logika”*. [Łogika]. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1: Logika, słucham] 

6:38:59* 

Plusnin Operatiwnogo. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi „telefonistki” pod kryptonimem „Logika”]           

6:42:36* 

Plusnin Operacyjnego. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi „telefonistki” pod kryptonimem „Logika”]           

6:39:09 

Kurtiniec* Major Kurtiniec. 

[*w rus. dokumentacji „mjr Kurtiniec” przedstawiony jest 
jako оперативный дежурный командного пункта 
аэродрома (dyżurny operacyjny punktu dowodzenia 
lotniska) – zdaniem zaś „komisji płk. Latkowskiego”: major 
Kurtiniec [to] oficer operacyjny w LOGICE, czyli moskiewskim 
„centrum operacyjnym” (por. OL-2, s. 213, 214) – przyp. 
F.Y.M. W „legendzie” do „zapisów z XUBS” autorstwa 
KBWLLP „Kurtiniec” przedstawiony jest jednak tylko jako 
oficer operacyjny (por. Zał. 8, s. 206). 
 
E. Klich w Mojej czarnej skrzynce wspomina, że „zapisy z 
XUBS” budziły od początku wiele znaków zapytania, co do 
tożsamości osób i znaczenia (biorących udział w 
komunikacji) instytucji:  
 
Gdy już miałem nagrania z wieży, narodziło się mnóstwo 
wątpliwości. Zacząłem występować do Rosjan o dosłuchanie 
kontrolerów, pytałem o procedurę zamknięcia lotniska przy 
złej pogodzie. Prosiłem o wyjaśnienie, kim jest 
„głównodowodzący”, o którym mówiono na wieży, i co to 
jest „główne centrum” w Moskwie, z którego szły naciski do 
Smoleńska. Jak się nazywa „towarzysz generał” i czy można 

6:42:46 

Kurtiniec Major Kurtiniec. 
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go przesłuchać, kim jest „Sierioża”, kto to „bojownicy”, 
„Władimir Iwanowicz”, „Marczenko” (s. 113). 
 
Szczególnie interesująca jest w kontekście tych wspomnień 
Klicha kwestia „głównego centrum w Moskwie”, którego 
najwyraźniej Klich z żadną (normalną) instytucją nie mógł 
skojarzyć] 

6:39:10* 

Plusnin Dobryj dien’, podpołkownik Pliusnin, 
Smoliensk. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi Kurtinca] 

6:42:47* 

Plusnin Y dzień dobry. Podpułkownik Pliusnin, 
Smoleńsk.  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi Kurtinca] 

6:39:13 

Kurtiniec Dobryj. 

6:42:50 

Kurtiniec Dobry. 
6:39:14* 

Plusnin Podskażitie**, u was nascziet poliakow 
nikakoj informacii niet, da? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi Kurtinca] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-2: Wot skażitie, u was 
nascziot poliakow nikakoj informaci, niet, da?] 

6:42:51* 

Plusnin Proszę powiedzieć, nie macie żadnej 
informacji na temat Polaków?** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi Kurtinca] 

[**Zdaniem KBWLLP (vide Załącznik 3 do „raportu Millera”, 
s. 3): KL po rozpoczęciu pracy na BSKL około godz. 4:38 [UTC 
– przyp. F.Y.M.] próbował uzyskać informację z CO o starcie 
polskiego samolotu (Jak-40) – co jest na pewno 
interpretacją intrygującą, zważywszy na to, że wyrażenie 
Polaków sugerowałoby raczej dopytywanie o więcej niż 
jeden statek powietrzny] 

6:39:17 

Kurtiniec Nu, wot to, szto wcziera raskopali tolko 
i (niezr.). 

6:42:54 

Kurtiniec Nie, tylko to, co wczoraj 
wygrzebaliśmy*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji „komisji płk. 
Latkowskiego”: No, to, co wczoraj wynaleźli, tylko tyle 
(niezr.) (OL-2, s. 217) 

6:39:19 

Plusnin Aga*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Następna wypowiedź Plusnina 
jest w odrębnej rubryce] 

6:42:56 

Plusnin Aha. A to proszę zapisać taki telefonik*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Plusnina jest 
inaczej zrekonstruowana aniżeli w wersji „MAK”-u. „Komisja 
płk. Latkowskiego” tłumaczy to zdanie jako: Zapiszcie sobie 
taki telefon (OL-2, s. 218). 

6:39:20 

Plusnin A wot takoj teliefonczik zapisztie: 231-
56-93, eto gławnyj centr UWD*, tam, 
nawiernoje, dołżny znat’, wylietieł, nie wylietieł. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tj. главный центр УВД. W 
oficjalnej narracji „UWD” to skrót od Управление 
воздушным движением, a więc „Głównego Centrum 

6:42:59 

Kurtiniec Dobrze*. [Dawajtie.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej wypowiedzi w wersji-
1] 

- - **                                                                      6:42:59-6:43:05 
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Kierowania Ruchem Lotniczym”. MME-MZ zwróciła jednak 
uwagę w swym tłumaczeniu „zapisów”, że „UWD” to także 
skrót dla rus. MSW. Przypomnę, że gen. R. Nurgaliew 
(ówczesny szef rus. MSW) pojawia się na XUBS jakiś czas po 
„smoleńskiej katastrofie”; por. też a propos Nurgaliewa 
http://freeyourmind.salon24.pl/304592,fotoamator-
specjalnego-znaczenia  

 
 
Jak komentuje tę wypowiedź Plusnina „komisja płk. 
Latkowskiego: 
 
Kontrolerzy ze Smoleńska mają problem z dodzwonieniem się 
do Głównego Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym (UWD) 
w Moskwie. Dlatego Paweł Plusnin prosi oficera 
operacyjnego w centrum LOGIKA, żeby zadzwonił w ich 
imieniu i sprawdził, czy Tu-154M z Lechem Kaczyńskim na 
pokładzie wystartował z Warszawy (OL-2, s. 218) –  
 
jest to jednak dość osobliwe wyjaśnienie. Nie ma wszak 
śladów, by próbowano „dodzwonić się” do „UWD” albo żeby 
choć wspominano o takiej próbie zatelefonowania. Ale 
nawet, gdyby tak próbowano, to wydaje się dziwne, by w 
takim „centrum kierowania ruchem” nikt nie odbierał. 
Jeszcze bardziej zagadkowej jest to, że Plusnin miałby prosić 
jakiegoś oficera o dodzwonienie się do tego „centrum” 
(skoro nikt tam nie odbiera)] 

Plusnin Dwieście trzydzieści jeden… [Dwiesti 
tridcat’ odin…] 

Kurtiniec Yhy. [Yhy.] 

Plusnin …pięćdziesiąt sześć… [piat’diesiat’ 
szest’.] 

Kurtiniec Yhy. [Yhy.] 

Plusnin …dziewięćdziesiąt trzy. [diewianosto 
tri.] 

Kurtiniec Aha. [Aga.] 

Plusnin To jest Główne Centrum Kierowania 
Ruchem Lotniczym***. Tam powinni wiedzieć 
wystartował, czy nie wystartował. 

[**dla zachowania pewnej „równoległości” w tabeli, 
ułatwiającej lekturę – wypowiedzi rozbite na fragmenty 
zamieszczam obok „całej” wypowiedzi z lewej rubryki – 
przyp. F.Y.M.] 

[***tak w oryg. – przyp. F.Y.M. KBWLLP podaje rozwiniętą 
frazę, mimo że Plusnin użył zapewne tylko skrótu] 

6:39:33 

Kurtiniec A, nu w gławnom ja utocznju, tak 
horoszo*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak wyjaśnia „komisja płk. 
Latkowskiego: Kurtiniec obiecuje, że sprawdzi, czy w 
Głównym Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym mają 
jakieś informacje o tupolewie (OL-2, s. 218). W rubryce 
poniżej zobaczymy, że „komisja” przypomni sobie, iż nie 
tylko o tupolewa mogłoby chodzić] 

6:43:10 

Kurtiniec Tak, dowiem się w głównym. Tak, 
dobrze*. [Da, nu w gławnom ja utocznju. Tak, 
horoszo.]  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tłumaczenie całej wypowiedzi 
w wersji „komisji płk. Latkowskiego: A, no to ja w głównym 
uściślę. Dobrze (OL-2, s. 218) Tłum. MME-MZ: No, ja przede 
wszystkim upewnię się, więc dobrze] 

6:39:36 

Plusnin I pozwonitie sjuda*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
dodaje: Plusnin, na wszelki wypadek, prosi jeszcze majora 
Kurtińca, aby ten zadzwonił do niego, jeśli uzyska w UWD 
jakieś informacje dotyczące samolotów specjalnych z Polski 
(OL-2, s. 218)] 

6:43:13 

Plusnin I proszę tu zadzwonić. 

6:39:37* 

Kurtiniec Horoszo. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

6:43:14* 

Kurtiniec Dobrze. Yhy. [Horoszo. Yhy.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

- -  

http://freeyourmind.salon24.pl/304592,fotoamator-specjalnego-znaczenia
http://freeyourmind.salon24.pl/304592,fotoamator-specjalnego-znaczenia


 

15 
 

6:43:40-6:44:28 

A (niezr.)                 

[dzwonek telefonu] 

6:40:55-6:40:57 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin. 

Plusnin Ałło, ałło, ałło, ałło*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tj. bez znaków wykrzyknienia, 
w przeciwieństwie do wersji-2]        

6:44:30-6:45:39 

Plusnin Podpułkownik Pliusnin. Halo! Halo! 
Halo!!! Halo! 

Plusnin Kiedy u nas (niezr.)?/Kiedy mamy 
(niezr.)? [Kogda u nas…?]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tej wypowiedzi nie ma w 
wersji-1]        

[dzwonek telefonu]        
6:42:06* 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pominięta godz. 6:41] 

6:45:41 

Plusnin Podpułkownik Pljusnin. 

 
6:42:07* 

Kurtiniec Major Kurtiniec. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

6:45:42* 

Kurtiniec Major Kurtiniec. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

6:42:08 

Plusnin Da. 

6:45:43 

Plusnin Tak. 
6:42:09* 

Kurtiniec Znaczit, poka nie wylietali. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

6:45:44* 

Kurtiniec Więc na razie nie startowali**. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

[**Tłumaczenie całej wypowiedzi (i komentarz do niej) w 
wersji „komisji płk. Latkowskiego”: Znaczy się, jeszcze nie 
wylecieli. 

[Sprawdzenie w Głównym Centrum Kierowania Ruchem 
Lotniczym informacji o lotach specjalnych z Polski zajęło 
Kurtińcowi niespełna trzy minuty. Według UWD samoloty z 
VIP-ami oraz z towarzyszącymi im dziennikarzami jeszcze 
nie wystartowały z Warszawy] (OL-2, s. 219) 

Jest to bardzo intrygujący moment w „zapisach z XUBS”. 
Godzina 6.45 (pol. czasu), a na „docelowym lotnisku” nic nie 
wiadomo o jakimkolwiek wylocie z Polski. Abstrahując już 
od tego, czy „Kurtiniec” dodzwonił się tak szybko dokądś 
(gdzie nie mógł się ponoć dodzwonić Plusnin), czy nie – i czy 
uzyskał tam taką właśnie informację (jeszcze nie wylecieli), 
czy nie – można postawić pytanie, czy XUBS faktycznie było 
wtedy, tj. 10 Kwietnia, „docelowym” aeroportem dla 
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polskiej delegacji, skoro przez tak długi czas z Moskwy nie 
przekazywano tamtejszym „kontrolerom” żadnych 
wiadomości o sytuacji na EPWA]  

6:42:10* 

Plusnin A, nie wylietali jeszczie? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi Kurtinca] 

6:45:45* 

Plusnin A, jeszcze nie startowali? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi sekundę po 
wypowiedzi Kurtinca] 

6:42:11* 

Kurtiniec Da, no kak budet wyliet, mnie 
podksażut. Ja wam pozwonju. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

6:45:46* 

Kurtiniec Tak. Ale jak wystartują, to mi 
powiedzą. Ja panu…** [Da. Nu, kak budiet 
wyliet mnie podskażut. Ja wam…] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kurtiniec odpowiada sekundę 
po rozpoczęciu wypowiedzi przez Plusnina] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brakuje słowa pozwonju (z 
wersji-1), czyli zadzwonię. Jak komentuje tę wypowiedź 
„komisja płk. Latkowskiego”: 

UWD ma poinformować Kurtińca, jeśli samoloty specjalne 
wylecą z Polski. W UWD musiał panować bałagan, 
ponieważ Główne Centrum Kierowania Ruchem Lotniczycm 
nie wiedziało o lecącym już samolocie Jak-40, a później nie 
przekazało informacji o Tu-154M (OL-2, s. 219) 

Sytuacja robi się więc coraz ciekawsza. Zakładając (zgodnie 
z oficjalną narracją), że UWD to „centrum kierowania 
ruchem” i że (zgodnie z powyższym fragmentem „zapisów z 
XUBS”) miałoby ono rzeczywiście nie wiedzieć o 
jakichkolwiek lotach z Polski – to należałoby uznać, że to nie 
owo (cywilne) UWD zarządzało międzynarodowymi lotami 
specjalnymi z Polski 10 Kwietnia, lecz np. jakaś 
(moskiewska) wojskowa kontrola obszaru. Za 8 minut 
jednak (wg czasu w wersji KBWLLP: o godz. 6:53; w wersji 
„MAK”-u to godz. 6:50), jak pamiętamy, do XUBS dotrze 
pierwsza informacja o zbliżającym się do ASKIL „Wosztylu”] 

6:42:14 

Plusnin Poniatno, horoszo. 

Plusnin Poniatno. 

6:45:48-6:46:42 

Plusnin Rozumiem. [Dobrze(?)]. [Poniatno. 
[Horoszo(?)] 

Plusnin Nie startowali. [Nie wylietali]. 

A Rozumiecie? [Poniatno?] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A Wystartował [czy nie – przyp. F.Y.M.]? [Wylietieł, 
niet?]                                     

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

Plusnin Może prawda, a może nie. [Możiet i 
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prawda, a możiet nieprawda]. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A Oni mogą (niezr.). W Moskwie nas (niezr.). 
[Oni mogut… W Moskwie nas…] 

A Kurwa (niezr.), a tam, kurwa (niezr.). [Bljad’,…, 
a tam, bljad’…]                                                                         

[brzęczyk] 

[Powyższy dialog świadczy o tym, że KBWLLP udało się 
więcej „zgrać” z magnetofonów P-500 aniżeli „MAK”-owi. 
Chyba, że nasłuch prac „kontrolerów” z XUBS prowadzili 10 
Kwietnia jacyś polscy fachowcy wojskowi np. z hotelu Nowyj 
– przyp. F.Y.M.] 

6:43:13* 

Plusnin Otwietił. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kolejna minuta zniknęła z wersji 
„MAK”-u]        

6:46:43 

Plusnin Słucham*. 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” dodaje w komentarzu od 
siebie: Plusnin odpowiada na wywołanie przez UKF-kę (OL-
2, s. 221) – przyp. F.Y.M.] 

6:43:15 

Murawiow 8.33 Frołow, so Wnukowo*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wg „komisji płk. Latkowskiego”: 
Murawiow [dyspozytor na XUBS – przyp. F.Y.M.] informuje 
Plusnina, że o 8.33 czasu miejscowego [6.33 polskiego – 
przyp. F.Y.M.] wystartował do Smoleńska Ił-76 dowodzony 
przez Olega Frołowa (OL-2, s. 221). 

I jest to znowu niezwykle ciekawa rzecz. Z dotychczasowych 
„dialogów na wieży” można by wywnioskować, że nie ma 
żadnego potwierdzenia startu jakiegokolwiek specjalnego 
statku powietrznego z Polski. Tuż po 6.30 naszego czasu zaś 
wylatuje (rzekomo z Moskwy) „Frołow” mający wziąć udział 
w obsłudze polskiej delegacji, co do której nie wiadomo, czy 
ta w ogóle przyleci.  

Czy więc faktycznie „nic nie wystartowało” z Warszawy, czy 
może jednak „wystartowało”, a informacje na ten temat 
rozchodzą się tylko w gronie „wtajemniczonych”? Po co 
bowiem leciałby na XUBS „Frołow” (o czym już po 10 
minutach od startu miał się dowiedzieć Plusnin)? Żeby spalić 
paliwo trasie Moskwa-Smoleńsk-Moskwa? Czemu też nikt z 
Moskwy nie dopytuje Plusnina, jaka jest sytuacja na XUBS, a 
więc czy przyszło (z jakiejś instytucji) potwierdzenie startów 
z EPWA? Przecież, gdyby odwołano „katyńskie” wyloty z 
Warszawy, nie byłoby sensu wysyłać „Frołowa” do 
Smoleńska. (Nawiasem mówiąc, dialogi XUBS-„Frołow” w 
ogóle nie będą dotyczyć katyńskich uroczystości z 10-04 i 
związku między tym, co miał przywieźć ił-76 a przybyciem 
polskiej delegacji. Też zastanawiające, skoro „Frołow” nie 
wyląduje, tylko zostanie odesłany z XUBS. Gdy zresztą zgłosi 
się PLF 101, Plusnin nie powie polskiej załodze wcale, że 

6:46:45 

Murawiow Ósma trzydzieści trzy, Frołow, z 
Wnukowa. [Wosiem tridcat’ tri, Frołow so 
Wnukowo]. 
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„Frołow” nie wylądował, a w związku z tym, że PLF 101 
powinien się udać na inne lotnisko). 

Informacja o starcie „Frołowa” świadczy, że Moskwa miała 
rozeznanie i w sytuacji na EPWA, i w kwestii startów 
polskich statków powietrznych. W planie lotu przesłanym 
pocztą dyplomatyczną 18-03-2010 mowa jest o starcie PLF 
101 o godz. 6.30 (pol. czasu), por. 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-
lotu-2.html. Podobna informacja, co do godz. wylotu, 
pojawiła się po „katastrofie” w (zaginionym, bo 
nieopublikowanym dotąd) „raporcie gen. Załęskiego” (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-
smolenskie-5-okecie-warszawa). Godzinę tę (6.30) podano 
także w „raporcie MAK” (s. 16-17):  

Zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem, wylot z Warszawy 
planowano na 8.30 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.]. Jednakże 
później, do planu lotu wniesiono zmianę, czas wylotu 
przesunięto na 9.00. Faktycznie, start z Warszawy wykonano 
o 9.27, z opóźnieniem odnośnie przesuniętego czasu 
planowanego wylotu o 27 minut.  

To tylko wierzchołek okęckiej góry lodowej. Część osób 
mających udawać się na uroczystości katyńskie przybywała 
10 Kwietnia tak wcześnie, jakby wylot (jakimś) tupolewem 
zaplanowany był na… 5 rano (nie chodzi wyłącznie o 
dziennikarzy, co na EPWA mieli się dowiedzieć, że nie lecą z 
Prezydentem Tu-154M, por. też wspomnienie o S. Mikke: 

 Staszek mówił, że leci samolotem o bardzo wczesnej 
godzinie, o 3 lub 4 rano – wspomina jego przyjaciółka, 
mecenas Ewa Stawicka.  
http://prawo.rp.pl/artykul/466762.html      

6:43:19* 

Plusnin Poniał. 

 

6:46:48-6:47:17 

Plusnin Zrozumiałem. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
 

A Powiedzieli im (niezr.) gdzie mają podejść. 
[Skazali im… kuda podchodit’.] 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

6:44:14-6:46:00 

A Ja cziego sprosił pro eto samoje (niezr.)                                     

A (niezr.)                 

A (niezr.)                 

6:47:42-6:49:24 

A A dlaczego ja zapytałem, o, o tego, (niezr.)*. 
[Ja cziego sprosił pro, eto samoje,…]                   

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji „komisji płk. 
Latkowskiego: No bo czemu ja spytałem o to samo (niezr.)? 
(OL-2, s. 221). W wersji MME-MZ: Ja dlaczegoś spytałem o 
to samo] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A A kto to (niezr.)? [A eto kto..?] 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa
http://freeyourmind.salon24.pl/374828,medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa
http://prawo.rp.pl/artykul/466762.html
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[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A [Wołaj(?)]. [Zowi(?)] 

A [No dobra(?)]. [Nu, ładno(?)]                                                                                      
6:46:08 

A Słuszaju.                                      

6:49:32 

A Słucham.                                     
6:46:09 

Plusnin Tak, poka informacija, szto tolko Ił lietit. 
Drugoj informacji niet. Gdie-to minut 20 
diesiatogo. 

[„Komisja płk. Latkowskiego” w swym komentarzu do 
wypowiedzi Plusnina, pisze: Plusnin informuje rozmówcę, że 
do Smoleńska na razie leci tylko rosyjski Ił-76, który wyląduje 
około 9:20 czasu miejscowego (OL-2, s. 221) – przyp. F.Y.M. 
Parę rubryk niżej „komisja” ta stwierdzi, że 9:20 to 
planowany czas wejścia „Frołowa” w krąg nadlotniskowy 
XUBS. Informacja, że chodzi o 7:20 (czasu pol.) nie pojawia 
się jednak w żadnej komunikacji z Plusninem. Co więcej – 
nawet „Frołow” poda za chwilę jedynie „dwudziestą 
minutę”, a nie „9.20”- zwracam na to uwagę w kontekście 
„burzy czasów” panującej 10 Kwietnia „w Smoleńsku” i 
okolicach. Jak już zaznaczałem w Raporcie-CVR, powołując 
się na pismo (z dn. 15-04-2010) E. Klicha do D. Tuska – zrazu 
były problemy z ustaleniem chronologii przylotów na XUBS 
(pomijam słynną sprawę ruchomej „godziny katastrofy”): 

Próby lądowania samolotu Ił-76 były po lądowaniu samolotu 
Jak-40 (czas ten dokładnie nie jest w tej chwili znany. Po 
odlocie samolotu Ił-76 z KL nawiązała łączność załoga 
jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w 
Smoleńsku i KL nie wydał zgody na lądowanie (Moja czarna 
skrzynka. Dokumenty, s. 11). 

Z kolei autorzy Zbrodni smoleńskiej przywołują relację rus. 
świadka, który taką przedstawia chronologię (s. 195): 

 

6:49:33-6:50:31 

Plusnin Więc na razie informacja, że (niezr.) leci 
Ił. Nie ma innej informacji. [Tak, poka 
informacija, szto… Ił lietit. Drugoj informacji 
niet.] 

A O której [ten ił(?)]? [Wo skolko (etot Ił?)?]                                     

Plusnin Gdzieś dwadzieścia minut po dziewiątej. 

A (niezr.)                 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A Co? [A?] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

Plusnin Bóg wie gdzie [on jest(?)]. Może zaspał, 

w końcu dzisiaj sobota. [Bog ego znajet gdie 

(on?). Możiet prospał, siegodnia wsjo-taki 

subbota].  

A Tak, (niezr.), nie? [Da,…, prawda?]                                                                        

Plusnin Jak pomyślałem, tak powiedziałem/Jak 
pomyślał, tak powiedział. [(Podumał?), tak 
skazał.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

Plusnin Godzinkę wcześniej, godzinkę później 
(niezr.), a może w ogóle (niezr.). [Czasik ran’sze, 
czasik pozże…, a możiet i woobszczie…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A (niezr.) wiatr [zmienny(?)]. […wietier 
(pieriemiennyj?)] 
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6:46:13-6:46:51 

„Frołow” „Korsaż” – podchod 78-8-17*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 pierwsze radiowe 
zgłoszenie się „Frołowa” pojawia się zaraz po komunikacie 
Plusnina i przed jego następną wypowiedzią nt. kogoś, kto 
może zaspał w sobotę. W wersji KBWLLP jest odwrotnie. Tak 
czy tak „Frołow” dość szybko, bo po klikunastu minutach od 
startu (rzekomo z Wnukowa), zgłasza się „kontrolerom” z 
Siewiernego, ale zarazem, co też warte zaznaczenia, nie 
dopytuje o polskie statki powietrzne ani o polską delegację 
– ani nawet o sytuację na lotnisku]  

 
A A? 
 

Plusnin Bog jego znajet, kogda. Możiet, prospał, 
siegodnia wsje-taki subbota. Podumał i skazał, 
kakaja raznica, czasik ran’sze, czasik pozże, a 
możiet i woobszczie (niezr.)** 

[**Według „komisji płk. Latkowskiego”: Obecni na wieży 
najprawdopodobniej komentują brak informacji o locie 
Lecha Kaczyńskiego. Najwyraźniej nie wykluczają, że 
prezydent w ogóle nie przyleci (OL-2, s. 222)] 

A (niezr.)                                                           

6:50:33-6:50:40 

„Frołow” Y, „Korsaż”-[Podejście(?)], 
siedemdziesiąt osiem siedemnaście. [A, Korsaż-
(Podchod?), siem’diesiat’ wosiem – wosiem – 
siemnadcat’.] 
 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
 
 
A Teraz/Zaraz (niezr.). [Siejczas…] 
 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
                                     

6:47:26 

„Frołow” „Korsaż”, „Korsaż”, podchod 78-8-17*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Natomiast w wersji KBWLLP 
jest inaczej. Z kolei „komisja płk. Latkowskiego” między 
wywoływaniem „Korsaża” przez „Frołowa” a poniższą 
wypowiedzą Plusnina, stwierdza: W tym momencie 
Murawiow wywołuje Plusnina przez UKF-kę, jednak 
wywołania nie ma w stenogramie (OL-2, s. 222)]        

6:50:46-6:50:48 

„Frołow” „Korsaż”-[Podejście(?)], 
siedemdziesiąt osiem siedemnaście. [Korsaż-
(Podchod?) siem’diesiat’ wosiem – wosiem – 
siemnadcat’.] 
 

[brzęczyk] 
6:47:29 

Plusnin Otwietił. 

6:50:50 

Plusnin Słucham. 
6:47:30 

Murawiow Wyzywajet tiebia 8-17-j*. 

[W wersji „komisji płk. Latkowskiego”: Wzywa cię 8-17. 
[Plusnin musiał się zamyślić (być może ściszył radiostację 
dalekiego zasięgu) i nie słyszał wywoływani Iła-76. 
Murawiow, który prowadzi u siebie nasłuch, zauważa, że 
kontroler nie odpowiada, i zwraca mu uwagę (OL-2, s. 222) – 
przyp. F.Y.M.] 

6:50:51 

Murawiow Wywołuje cię, osiem-siedemnasty. 

 

6:47:38 

Plusnin 78-8-17, Korsaż otwietił. 

6:50:58 

Plusnin Y, siedemdziesiąt osiem - osiem - 
siedemnasty, zgłasza się „Korsaż”. 
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6:47:41 

„Frołow” 78-8-17-j, dobroje utro ot ekipaża, 20-
ja minuta schiema*. 
 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 informuje 
wieżę, że samolot wejdzie w krąg nadlotniskowy Siewiernego 
około 9:20 czasu miejscowego (OL-2, s. 222) – przyp. F.Y.M.] 

6:51:02 

„Frołow” Y, siedemdziesiąt osiem - osiem - 
siedemnasty, witam w imieniu załogi, (niezr.). 
Dwudziesta minuta, schemat.  

6:47:48 

Plusnin 8-17-j, ja was poniał, 20-ja minuta. 
Usłowija zapiszem?* 

[*Zagadkowo do tej całej wypowiedzi odnosi się „komisja 
płk. Latkowskiego”: Plusnin, który wprowadza samolot w 
krąg nadlotniskowy, pyta rozmówcę z Iła-76, czy już w tej 
chwili ma mu podać warunki meteo i ciśnienie na progu 
pasa, czyli dane niezbędne do lądowania (OL-2, s. 223) – 
przyp. F.Y.M.] 

6:51:08 

Plusnin Y, osiem-siedemnasty, zrozumiałem, 
dwudziesta minuta, zapiszemy warunki? 

 

6:47:53 

„Frołow” Posadocznyj podskażitie, magnitnyj 
kurs posadki. 

[*Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 
chce, żeby w tym momencie Plusnin określił tylko kierunek, z 
jakiego samolot ma podejść do lądowania (OL-2, s. 223) – 
przyp. F.Y.M.]  

6:51:13 

„Frołow” Y, powiedzcie, jaki jest kurs  
lądowania. Słychać z zakłóceniami*. 
Podejdziemy bliżej. [A, posadocznij podskażitie. 
S pomiechoj słyszno. Pobliże podojdiom.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tego zdania nie ma w wersji-1. 
Zastanawiające jest jednak to, że dowódca iła-76, który, jak 
można było przeczytać w „raporcie MAK” (s. 167), świetnie 
był obeznany z XUBS, dopytywał Plusnina o kurs lądowania: 

dowódca samolotu IŁ-76 wcześniej odbywał służbę 
wojskową w Smoleńsku i doskonale znał schemat lotniska a 
także możliwości środków radiotechnicznych i świetlnych. 
Niemniej jednak, właśnie ze względu na warunki 
meteorologiczne dowódca podjął prawidłową decyzje o 
odejściu na lotnisko zapasowe. 

Czyżby – wbrew temu, co się oficjalnie głosiło – jak 
najbardziej wykonywane były na Siewiernyj podejścia i z 
kierunku 259 stopni, i 79⁰? Jeśli bowiem „zachodni 
kierunek” był już od długiego czasu „nieaktualny”, to na 
XUBS nie mógł funkcjonować inny, jak tylko ten jeden, tj. 
259⁰. A poza tym, czy „Frołowa” nie było na XUBS w dn. 7-
04-2010?]        

6:47:57 

Plusnin 2-5-9, 8-17-j. 

6:51:16 

Plusnin Y, dwa-pięć-dziewięć, osiem-
siedemnasty. 

6:47:59 

„Frołow” 2-5-9, czieriez 5 minut na swiaz’ wyjdu. 

6:51:19 

„Frołow” Y, dwa-pięć-dziewięć, za pięć minut 
nawiążę łączność. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
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6:48:36 

Plusnin Nikołaj Jewgieniewicz, w 20 minut Ił 
rassczitywajet na schiemy.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin wywołuje przez 
krótkofalówkę UKF swojego przełożonego Nikołaja 
Krasnokuckiego, który wyszedł z wieży [do tej pory raczej nie 
słychać było Krasnokuckiego, skąd więc wiadomo, że 
wyszedł – przyp. F.Y.M.]. Melduje mu, że do lotniska zbliża 
się Ił-76. Radio musi być mocno ściszone, ponieważ 
odpowiedzi Krasnokuckiego nie nagrały się na żaden z trzech 
działających w wieży magnetofonów [zrazu była mowa o 
ośmiu magnetofonach, teraz zostały tylko trzy – przyp. 
F.Y.M.]. Brak pytania w stenogramie. Zapewne w tym 
momencie pada pytanie Krasnokuckiego (OL-2, s. 224)] 

6:51:55 

Plusnin Nikołaj Jewgieniewicz, na dwudziestą 
minutę Ił oblicza na schemat. 

6:49:05 

Plusnin Natasz. 

6:42:14-6:52:24 

Plusnin Natasza! 

A Słucham*. [A?]                                     

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M., choć „A?” to raczej „Co?” 

(ewentualnie „Hę?”) – nie wiadomo, czy mówi to ktoś z 

„wieży”, czy np. „telefonistka”. Jak dodaje od siebie 

„komisja płk. Latkowskiego”: Brak pytania w stenogramie. 

Zapewne w tym momencie pada pytanie Krasnokuckiego 

(OL-2, s. 224)]       
6:49:13 

Plusnin Da, towariszcz komandir. 

6:52:31 

Plusnin Tak, [towarzyszu(?)] (niezr.) [Da, 
towariszcz?...]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. O ile w wielu miejscach wersja-
2 jest „bogatsza” w zrekonstruowane frazy i dźwięki, o tyle 
czasem okazuje się, że pewne wyrażenia (opublikowane w 
„stenogramach MAK”) zostały przez ekspertów KBWLLP 
„nieodczytane” albo „niedosłyszane”. Chyba że znowu – jak 
w przypadku „zapisów CVR” – mamy do czynienia z 
różnymi wariantami samych „nagrań” i jedni badacze 
dekodowali jedną z wersji, a drudzy - drugą] 

6:49:18-6:49:27 

Plusnin Nu, ja poprosił eto (niezr.) opiertiwnogo 
„Łogiki” po odnomu tieliefonu wyjti 
moskowskomu. On wyszieł, goworit: Poka nie 
wylietał, a tam prawda – nieprawda.* 

[Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Zapewne 
Krasnokucki zapytał, czy wiadomo coś o mających przylecieć 
z Polski samolotach, a Plusnin przekazał mu, czego 
dowiedział się za pośrednictwem majora Kurtińca w UWD 
(OL-2, s. 224) – przyp.  F.Y.M.]   

6:52:35-6:53:21 

Plusnin No, ja prosiłem, ten, (niezr.), 
operacyjnego z „Logiki”, żeby zadzwonił na taki 
telefon moskiewski. On zadzwonił, mówi: Na 
razie nie startowali. A ja nie wiem, czy to jest 
prawda, czy nie. 

Plusnin Popatrzyłem na ciebie i przypomniałem 
sobie. Codziennie przecież się wybieram, myślę, 
jak mówisz [odrębne zasilanie i te rzeczy (?)] 
(niezr.)?* [Na tiebia posmotrieł – wspomnił. 
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A (niezr.)                 Każdyj dien’ że sobirajus’, dumaju, kak ty 
goworisz, (otdielnoje pitanije, wsjo eto?)…?] 

A (niezr.)                 

Plusnin Wczoraj wieczorem poszedłem na 
basen, z basenu wróciłem. [Wcziera 
wieczierom, schodił w bassiejn, s bassiejna, wot 
eto samoje, priszioł.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Plusnin Ty nie powtarzaj (niezr.) [Ty nie 
powtoriaj…] 

[brzęczyk] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Cała ta wypowiedź, 
pojawiająca się tu ni z gruszki, ni z pietruszki, wygląda na 
przeklejoną niedbale z jakiejś innej rozmowy i innych 
okoliczności – niewykluczone, że w celu skasowania zapisu 
dalszej konwersacji z Krasnokuckim. „Komisja płk. 
Latkowskiego” nie komentuje tego monologu Plusnina. 
Warto przy tej okazji dodać, że w „zapisach z XUBS” nie ma 
wspomnień Plusnina co do 7-04-2010] 

6:50:07 

Plusnin Otwietił. 

6:53:23 

Plusnin Słuchaj*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 
6:50:09 

Murawiow Pał Walieriewicz, w 55 minut ASKIŁ 

pierwyj poliak 031-PLF (niezr.)* 

 

[Jak komentuje wypowiedź Murawiowa „komisja płk. 
Latkowskiego”: Anatolij Iwanowicz Murawiow informuje 
Plusnina, że Jak-40 (PLF 031), wiozący dziennikarzy 
towarzyszących prezydenckiej delegacji z Polski, minie punkt 
nawigacyjny ASKIL o godzinie 8:55 czasu miejscowego (OL-2, 
s. 225) – „komisja” ta jednak zdaje się zapominać, że chyba 
na tamtym etapie (godz. 6:50 w wersji-1/godz. 6:53 w 
wersji-2) nikt na XUBS nie może wiedzieć, z kim na 
pokładzie leci „Wosztyl”. Oczywiście nie znaczy to, że 
nieformalnie tego komuś „wtajemniczonemu” nie wiadomo 
(z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż 
warszawskie lotnisko i tamtejszy przebieg zdarzeń był 
obserwowany na potrzeby Moskwy, a informacje na temat 
„roszad” na Okęciu poufnie przekazywane do osób 
odpowiedzialnych za działania z 10-04 wymierzone w polską 
delegację). Do czasu wylądowania „Wosztyla” na XUBS 
jednak nie będzie mowy o tym, kto nim do Smoleńska 
podróżuje. Zauważmy również, że Murawiow nie podaje, 
skąd otrzymał wiadomość o zbliżającym się do ASKIL 
„Wosztylu”, a i Plusnin o to nie wypytuje, choć zdawać by się 

6:53:24 

Murawiow Paweł Walerjewicz, w pięćdziesiątej 
piątej minucie ASKIL Pierwszy Polak zero 
trzydzieści jeden PLF*. [Pawieł Walieriewicz, w 
piat’diesiat’ piat’ minut ASKIL. Pierwyj poliak 
nol tridcat’ odin PLF.]  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pomijając tę interpunkcję i 
pisownię, to zastanawiać może brak informacji z mińskiej 
kontroli obszaru o przelocie „Wosztyla” przez białoruską 
przestrzeń powietrzną. 

W polskich Uwagach (s. 7) do „raportu MAK” pojawia się 
pytanie dot. statków powietrznych przekraczających ASKIL, 
a kierujących się na XUBS: 

 

Pytanie to jednak postawione jest, sądzę, w kontekście 
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mogło, że w kontekście wcześniejszych rozmów (choćby z 
Kurtińcem), powinien. Jest to o tyle ważne (skąd Murawiow 
wie o PLF 031), że wg oficjalnej narracji, „Wosztyl” miał 
startować z blisko pół godzinnym opóźnieniem – przy czym 
zrazu uruchomiono (i usadzono tam ludzi) jaka-40 o nr. 
bocznym 045, a dopiero potem tego z nr. 044  (por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-
i-inne)]  

cyrku, jaki pojawia się w „wieży XUBS” w związku ze 
zbliżaniem się PLF 101, o którym to zbliżaniu ma XUBS być 
informowane przez LNX, tj. smoleńskie południowe 
lotnisko. W przypadku przekraczania ASKIL przez PLF 031 
nie pojawia się – przynajmniej w tych wersjach „zapisów z 
XUBS”, które oficjalnie funkcjonują – informowanie 
Siewiernego o zdarzeniu przez LNX. Za to z „Wosztylem”, 
jak wiemy, będzie inny cyrk – PLF 031 wywoływać będzie po 
angielsku moskiewską kontrolę obszaru, a… zgłosi się po 
rusku „Korsaż”] 

6:50:16 

Plusnin Poniał. 

6:53:31 

Plusnin Zrozumiałem. 
6:50:17 

Murawiow Sprosi u niego, zona razriesziła jego 
zabrat’ nam*? 

[*w tłum. MME-MZ: Zapytaj go, strefa pozwoliła, żebyśmy 
go zabrali?  

Jak zauważymy poniżej – żadnego takiego pytania Plusnin 
nikomu nie zada – nie połączy się też z żadną zoną ws. 
ewentualnego przejmowania prowadzenia „Wosztyla” – 
przyp. F.Y.M.] 

6:53:32 

Murawiow Zapytaj go, czy strefa pozwoliła 
zabrać nam/do nas*. [Sprosi u niego, zona 
razrieszyła zabrat’ nam/k nam.] 

[W wersji „komisji płk. Latkowskiego” tłumaczenie brzmi: 
Spytaj go, obszar pozwolił go zabrać nam? [Murawiow prosi 
Plusnina, żeby spytał Krasnokuckiego, co robić, ponieważ 
kontrola obszaru powietrznego w Moskwie pozwoliła 
kontrolerom z lotniska Smoleńsk przejąć prowadzenie Jaka-
40] (OL-2, s. 226).  
 
Problem w tym, że w „zapisach z XUBS” nie ma śladu po 
wymianie zdań z „kontrolą obszaru powietrznego w 
Moskwie”, a tym bardziej po „pozwoleniu kontrolerom” 
smoleńskim na „przejęcie prowadzenia” PLF 031. 
Komentarz „komisji” zatem wydaje się niezbyt na miejscu, 
chyba że przyjmiemy, iż taka wymiana zdań (Moskwa-XUBS) 
zaszła, tylko została wycięta z „zapisów”. Nie jest to 
wykluczone, ale i przesądzone. Może bowiem wskazywać 
na istnienie jakiejś łączności i komunikacji, która odbywała 
się „poza ewidencją magnetofonową”. Na coś takiego 
wskazywała już nawet (w przypadku porozumiewania się z 
Krasnokuckim) sama „komisja”. Tym niemniej dziwne w 
wypowiedzi Murawiowa pozostaje to, że jakaś zona miałaby 
zezwalać na (dalsze) prowadzenie PLF 031, skoro ten miałby 
być zgłoszony na przylot na XUBS właśnie.   

6:50:20 

Plusnin Poniał. 

6:53:35 

Plusnin Zrozumiałem. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
6:50:52*-6:51:01 

Plusnin Nikołaj Jewgieniewicz, „Łogika” 
obmanuła. Tut po naziemnoj proszło, szto w 55 
minut ASKIŁ prochodit. Normalno, normalno**. 

A (niezr.)*** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ponad półminutowa różnica 
między poprzednią wypowiedzią a tą – dość podobnie 
wygląda to w wersji-2] 

6:54:06-6:54:37 

Plusnin Nikołaj Jewgienjewicz, „Logika” 
oszukała, tutaj po naziemnej doszło, że w 
pięćdziesiątej piątej minucie ASKIL przechodzi.  

Plusnin W porządku, w porządku. Aha. 
[Normalno, normalno. Aga.]*  

[dzwonek telefonu] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji KBWLLP wypowiedź 

http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne
http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne
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[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ale w pdf-ie mającym być 
„stenogramem” z nagrania tego, co zebrały mikrofony w 
„wieży” (open_micr), albowiem w pdf-ie z łącznością 
radiową (ukv) wypowiedź Plusnina brzmi (por. tamże, s. 2): 
Nikołaj Jewgieniewicz, „Łogika” obmanuła. Tut po naziemnoj 
proszło, szto w 55 minut ASKIŁ prochodit, normalno. Nie 
wiadomo więc, która wersja jest tą właściwą. Gdyby bowiem 
uznać, że normalno odnosi się do „Wosztyla” w ASKIL, to 
przecież i tak byłoby to zapewne niezgodne z pierwotnym 
planem lotu, zakładającym start jaka-40 na godz. 5.00]  

[***Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Zapewne Krasnokucki 
komentuje informacje przekazane od Plusnina (OL-2, s. 226)]                 

Plusnina (w całości jako komunikat w wersji „MAK”-u) 
rozbita jest na dwie osobne, co tu daje efekt w postaci 
odpowiedzi na czyjąś uwagę]  

6:51:22 

„Antena” „Аntiena”-35.              

6:54:41 

„Antena” „Аntena” – trzydzieści pięć.  
6:51:23 

Plusnin Mietieo. 

6:54:42 

Plusnin Meteo. 
6:51:24-6:51:29 

„Antena” Wyzywaju. 

Plusnin Mietieo.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 (por. pdf open_micr, 
s. 2) jest jeszcze ponownie wypowiedź Plusnina, której brak 
w wersji-2] 

6:54:42* 

„Antena” Wywołuję. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-2 wypowiedź 
Plusnina i „telefonistki” jest w tym samym momencie; w 
wersji-1 różnią się o sekundę] 

6:51:40 

Radgowski Mietieo, starszina Radgowskij. 

6:54:59 

Radgowski Meteo, starszyna Radgowski*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego”: Meteo, starszy sierżant Radgowski (OL-2, s. 
227). Dialog z Radgowskim podany jest na czerwono, co w 
wersji-2 oznacza wykorzystanie „innych nagrań” (por. Zał. 8, 
s. 270), cokolwiek by to miało znaczyć] 

6:51:42 

Plusnin Dawaj pogodu. 

6:55:00 

Plusnin Dawaj pogodę! 
6:51:43* 

Radgowski Połnostju? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Radgowskiego 
pada sekundę po poleceniu Plusnina]        

6:55:01* 

Radgowski Pełną? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Radgowskiego 
pada sekundę po poleceniu Plusnina]        

6:51:44 

Plusnin Da. 

6:55:02 

Plusnin Tak. 
6:51:45 

Radgowski Za 10 cziasow otmiecziajem: 3 bałła 
wierchniej. 

6:55:03 

Radgowski W ciągu dziesięciu godzin 
odnotowujemy trzy dziesiąte wysokiego…* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego”: W ciągu dziesięciu godzin obserwujemy trzy 
stopnie górnej. [Zachmurzenie nieba (górnej warstwy 



 

26 
 

chmur) wynosi trzy ósme. Takie warunki meteo są 
uznawane przez lotników za dobre] (OL-2, s. 227)] 

6:51:47-6:51:48 

Plusnin Tak. 

Plusnin Dawaj pogodu.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej powtórzonej przez 
Plusnina wypowiedzi w wersji-2] 

6:55:06 

Plusnin Tak. 

6:51:48 

Radgowski Dymka, dymy, widimost’ 4 km*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tego komunikatu 
Radgowskiego w wersji Komsomolskiej Prawdy - 
http://www.kp.md/daily/25623/790447/] 

6:55:07 

Radgowski …y, zamglenie, dymy, widzialność 
cztery kilometry. 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Radgowski 
informuje, że pojawia się mgła. Dodatkowym utrudnieniem 
ograniczającym widzialność są dymy z wypalanych w 
pobliżu nieużytków. Według niego widzialność w poziomie 
wynosi 4 kilometry (OL-2, s. 227)] 

6:51:49-6:51:51 

A (niezr.)               

Plusnin Da. 

Plusnin Tak. 

6:55:09 

 

Plusnin Tak. [Tak.] 

 
6:51:52 

Radgowski Niżniaja grani… , o…, wietier 140 
gradusow, 2 mietra. Pljus 2 zapiataja 4, włagi 
87%, dawlienije 7-44 zapiataja 5, priwiediennoje 
7-67, zapiataja tri, biez imienienij.* 

[Jak komentuje „komisja płk. Latkowskiego”: Radgowski 
informuje, że wiatr o sile 2 m/s wieje z kierunku 140 
(względem północy). Temperatura wynosi 2,4⁰C, wilgotność 
87 procent. Ciśnienie na progu pasa wynosi 744,5 mm słupa 
rtęci, natomiast ciśnienie na poziomie morza – 767,3 mm 
słupa rtęci. Dodaje, że parametry opisujące warunki meteo  
nie zmieniły się od poprzedniego komunikatu (OL-2, s. 228)] 

6:55:10-6:55:18 

Radgowski Dolna/dolny stre*, y, wiatr sto 
czterdzieści stopni dwa metry, plus dwa 
przecinek cztery, wilgotność osiemdziesiąt 
siedem procent. [Niżniaja/niżnyj rajo*, y, 
wietier sto sorok gradusów dwa mietra, pljus 
dwa zapiataja czietyrje, włagi wosiem’diesiat 
siem’ procientow.] 

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

Plusnin Yhy. [Yhy.] 

Radgowski Ciśnienie siedem czterdzieści cztery 
przecienk pięć, y, zredukowane siedem 
sześćdziesiąt siedem przecinek trzy, bez zmian. 

6:52:07 

Plusnin Horoszo. 

6:55:24 

Plusnin Dobrze. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
6:52:42*-6:52:52 

PLF 031 Moscow-control, Papa Lima Fox zero 
three one, good day, descent FL 3300 meters 
approaching ASKIL point.** 

6:55:14*-6:56:02 

PLF 031 Moskwa-Kontrola, Papa-Lima-Fox, y, 
zero-trzy- jeden, dzień dobry. Zniżanie/zniżamy, 
poziom trzy tysiące trzysta metrów, 

http://www.kp.md/daily/25623/790447/
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A (niezr.)                 
 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 35 s bez jakichkolwiek danych. 
Parametry czasowe zarazem nie zgadzają się z tym, co 
zapowiadano jakiś czas temu na „wieży”, tj. że PLF 031 
wejdzie w ASKIL o 6.55 (pol. czasu). Natomiast zgodnie z 
zapowiedziami komunikat „Wosztyla” pojawia się w wersji-
2, por. rubryka z prawej] 

[**Tu już zaczyna się niezwykła (smoleńska) historia 
„Wosztyla”. Załoga zgłasza się moskiewskiej kontroli, lecz, 
jak za chwilę się dowiemy, odpowie na to wezwanie 
„Korsaż” – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” w taki 
sposób tłumaczy zaistniałą sytuację:  

Załoga Jaka-40 otrzymała od białoruskiego kontrolera 
częstotliwość wieży w Smoleńsku podaną jako częstotliwość 
kontroli obszaru w Moskwie. Stąd błędne wywołanie. Rafał 
Kowaleczko informuje, że jego samolot przeleciał nad 
punktem ASKIL (OL-2, s. 228). 

Jest to jednak dość ezopowa mowa. Trudno uwierzyć, by 
miński kontroler przez nieuwagę podał namiary na XUBS 
zamiast na Moskwę. Jeszcze trudniej zaś, że – nawet gdyby 
doszło do takiej pomyłki – zarówno „kontrolerzy” ze 
smoleńskiego wojskowego lotniska, jak i załoga „Wosztyla” 
przeszła nad sprawą braku korespondencji z moskiewską 
kontrolą obszaru do porządku dziennego.  

W Zbrodni smoleńskiej fachowcy wojskowi związani z „ZNE” 
jeszcze inaczej widzą sprawę (s. 169): 

Brak było komunikacji pomiędzy kontrolerami lotów z 
Białorusi i Rosji [brzmi to tak nieprawdopodobnie, że aż 
dziw, iż ktoś, kto twierdzi, że 10 Kwietnia doszło do zamachu 
na polską delegację, może tak pisać – przyp. F. Y. M.]. Nie 
przekazywali oni sobie informacji i nie podtrzymywali 
identyfikacji radarowej. Co więcej ich obustronna izolacja 
prowadziła [d]do pewnego niepotrzebnego bałaganu w 
przestrzeni powietrznej [a może „bałagan” był zamierzony? – 
przyp. F.Y.M.]. Gdy Mińsk nakazał PLF-031 zejść na 
wysokość, która była jednocześnie dolną granicą strefy 
kontrolera w Moskwie, ten nie do końca wiedział, co zrobić z 
tak nisko lecącym samolotem, nie spodziewał się jego 
przylotu ze względu na jego opóźnienie i brak informacji z 
Mińska [z Polski też nie miałby informacji o wylocie statku 
specjalnego do Smoleńska? – przyp. F.Y.M.].  

Język rosyjski i angielski nie funkcjonują w przestrzeni 
powietrznej na równi i to angielski ma pierwszeństwo. 
Kontroler w Moskwie (czym innym jest wojskowy Smoleńsk), 
nie może prowadzić łączności w języku rosyjskim z 
samolotami, które nie są samolotami rosyjskimi albo 
białoruskimi. Złamanie tej zasady obrazuje zaskoczenie 
kontrolera wysokością przelotu i nagłym pojawieniem się 
Jaka-40 [to ów kontroler nie miał na zobrazowaniu 
radarowym echa z symbolami identyfikacyjnymi PLF 031? 
Nie widział, co to za samolot? – przyp. F.Y.M.]. Dwie minuty 
wcześniej w centrum koordynacji lotów w Moskwie pracę 

podchodzimy do punktu ASKIL. 

A** (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Te dane czasowe nie zgadzają 
się z „raportem MAK”, w którym czytamy (s. 153), że do 
nawiązania łączności doszło o 6:53 (pol. czasu):  

O 09:15 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] na lotnisku Smoleńsk 
„Północny” wykonał lądowanie samolot Jak–40 
Rzeczpospolitej Polskiej, lecący po tej samej trasie [co PLF 
101 – przyp. F.Y.M.]. Start tego samolotu z Warszawy był 
wykonany o 07:28. Analiza rozmów zarejestrowanych na 
magnetofonie kontrolera, wykazała, że żadnej informacji o 
wylocie danego samolotu ani jego locie na lotnisko 
Smoleńsk „Północny” aż do 8:50 nie było w grupie 
kierowania lotów lotniska Smoleńsk „Północny” . Pierwsze 
nawiązanie łączności z kontrolerem lotniska Smoleńsk 
„Północny”, załoga samolotu Jak-40 wykonała o 08:53 
[jeśliby się trzymać litery bumagi w postaci pdf-u ukv to 
byłaby to godz. 6:52 (pol. czasu) – przyp. F.Y.M.]. 

„Komisja Millera” zaś wskazuje na błąd mińskiej kontroli 
obszaru (Zał. 3 do „raportu końcowego”, s. 5): 

Załoga samolotu Jak-40, dolatując do punktu ASKIL, 
otrzymała od MIŃSK KONTROLA polecenie przejścia na 
łączność z MOSKWA KONTROLA na częstotliwości 124,00 
MHz. Częstotliwość była błędna – była to bowiem 
częstotliwość używana przez GKL lotniska SMOLEŃSK 
PÓŁNOCNY. Prawidłowa częstotliwość pracy organu kontroli 
MOSKWA KONTROLA wynosiła 128,8 MHz. Dowódca 
samolotu Jak-40, o godz. 04:55:53 wykonując powyższe 
polecenie, rozpoczął wywoływanie MOSKWA KONTROLA na 
wskazanej częstotliwości.] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-2 zaznaczone jest 
tu, że zachodzi jakaś niezrozumiała korespondencja 
radiowa, ale nie jest podane, kto jest nadawcą komunikatu 
– czy ktoś z PLF 031, czy ktoś z innego statku powietrznego, 
czy też ktoś z jakiejś instytucji kontroli lotów, czy może jakaś 
osoba z XUBS.] 
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skończyła nocna zmiana kontrolerów, a w fotelu 
zachodniego kontrolera obszaru zasiadł wypoczęty, ale nie w 
pełni jeszcze wdrożony w swoje obowiązki kontroler.  

Wysokość 3600 m to taka, na której startujące albo 
odchodzące ze Smoleńska samoloty żegnają się z 
Korsa[ż]em, przestawiają częstotliwość swoich radiostacji i 
kontaktują się z wieżą kontroli lotów w Moskwie. Maszyny 
nadlatujące z zachodu latają znacznie wyżej i dopiero zniżają 
się do wysokości 3600 m. W tabeli przelotów PLF-031 
figurował pół godziny wcześniej [to nie nadszedł nowy, 
zaktualizowany plan lotu? – przyp. F.Y.M.], więc kontroler 
nie wiedział, co się dzieje. Może samolot ma problemy? Był 
na tyle zaskoczony, że powiedział po rosyjsku: „A wyście już 
Korsa[ż]a wywoływali?”   

Z tego by wynikało, że zapytanie, czy polska załoga wzywała 
„wieżę” XUBS, pochodziło z… moskiewskiej kontroli obszaru, 
a nie od Plusnina. Temu przeczą „stenogramy” (chyba, że 
ZNE dysponował jakimiś innymi niż „zapisy z XUBS”). Być 
może załoga PLF 031 wypowiedzi Plusnina traktowała zrazu 
jako „odpowiedzi Moskwy”, no ale Plusnin nie przedstawiał 
się jako moskiewska kontrola ani po rusku, ani po angielsku.  

Abstrahując już od tego, jak ZNE czy „komisja płk. 
Latkowskiego” uzyskali dostęp do tajemnej wojskowej 
wiedzy z Mińska i Moskwy (w Zbrodni smoleńskiej mowa jest 
nawet o zawartości „taśm jaka-40”, które nie zostały dotąd 
opublikowane) – istota rzeczy wiąże się z faktem, iż PLF 031, 
wojskowy, natowski samolot, wchodzi w ruską przestrzeń 
powietrzną z pominięciem zgody (i dalszych decyzji) 
moskiewskiej kontroli obszaru przecież (por. Zał. 3 do 
„raportu Millera”, s. 5). Nie ma w tej sytuacji nic 
normalnego, dlatego zupełnie zasadne pozostaje pytanie: 
dlaczego tak się dzieje? Kto i z jakiego powodu zezwala na 
taki bieg zdarzeń? Nad sprawą nie zastanawia się „komisja 
Millera”, tylko konstatuje cały ten zagadkowy splot zdarzeń 
(Zał. 3, s. 5):      

W tej sytuacji przejęcie kierowania samolotem Jak-40 przez 
KL lotniska nastąpiło poza granicą jego strefy 
odpowiedzialności [tu przyp. 7: Granica strefy bliższej 
lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY wynosiła 60 km od środka 
lotniska. Punkt ASKIL znajduje się w odległości 70 km od 
lotniska.]

 

bez koordynacji [tu przyp. 8: Brak koordynacji 
między organami służb ruchu lotniczego było niezgodne z 
„Zasadami i frazeologią korespondencji radiowej przy 
wykonywaniu lotów i kierowaniu ruchem lotniczym” pkt 9.5: 
„W trakcie zabezpieczenia lotu każdego statku powietrznego 
kontrolerzy punktów kierowania ruchem lotniczym 
uzgadniają między sobą warunki wejścia (wyjścia) w sąsiedni 
rejon (strefę)”.]

 

z organem kontroli ruchu lotniczego 
MOSKWA KONTROLA. 
 
Por. też http://mmariola.salon24.pl/458724,10-04-2010-
zeznania-zalogi-jaka40 ] 

6:52:56 

Plusnin Papa Lima* zero three one, „Korsaż” 
wyzywali?** 

6:56:06-6:56:20 

Plusnin Y, Papa Lima zero trzy jeden, y, 
wywoływaliście „Korsaż”? 

http://mmariola.salon24.pl/458724,10-04-2010-zeznania-zalogi-jaka40
http://mmariola.salon24.pl/458724,10-04-2010-zeznania-zalogi-jaka40
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tj. bez „Fox”. W wersji 
Komsomolskiej Prawdy oraz w „stenogramach” 
proponowanych przez „komisję płk. Latkowskiego” Plusnin 
wypowiada Papa Lima Fox jednakże w pdf-ach „MAK”-u jest 
tu tylko Papa Lima]        

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Na hasło Moscow-Control 
Plusnin dopytuje, czy wzywano Korsaża]        

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A O, kurwa, zaczyna się. [Oj, bljad’, 
naczinajetsja.]                                           

6:53:28 

PLF 031 *Papa Lima Fox zero-three-one, 
sniżajus’ eszielon 3-3-0-0 mietrow. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tymczasem w wersji-2 
komunikat Kowaleczki zaczyna się od słowa Wyszka, czyli 
Wieża. Jak komentuje powyższy komunikat „komisja płk. 
Latkowskiego”: Drugi pilot Jaka-40 informuje (częściowo po 
angielsku, częściowo po rosyjsku), że chce kontynuować 
zniżanie według własnego uznania (OL-2, s. 229)] 

6:56:37 

PLF 031 Wieża, Papa Lima Fox, y, zero-trzy-
jeden. Zniżamy, poziom trzy-trzy-zero-zero 
metrów. [Wyszka, Papa Lima Fox, y, zero-three-
one. Sniżajem*, eszielon tri-tri-nol-nol- 
mietrow.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-1 Sniżajus’]        

6:53:39 

Plusnin Papa Lima* zero three one, zanimajtie 
eszielon 1500 s kursom 30 gradusow. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tj. bez „Fox”. W wersji 
Komsomolskiej Prawdy oraz w „stenogramach” 
proponowanych przez „komisję płk. Latkowskiego” Plusnin 
znów wypowiada Papa Lima Fox jednakże w pdf-ach „MAK”-
u jest wyłącznie Papa Lima] 

6:56:48 

Plusnin Papa Lima zero-trzy-jeden, zajmujcie 
poziom tysiąc pięćset z kursem trzydzieści 
stopni. 

6:53:53 

PLF 031 *Zanimaju eszielon 3-5-0-0 s kursom 30. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tj. bez „Papa Lima Fox”. Jak 
dodaje „komisja płk. Latkowskiego”: Dowódca Jaka-40 nie 
zrozumiał komendy Plusnina (OL-2, s. 229) – z czego by 
wynikało, że naraz do korespondencji włączył się 1P, błędnie 
kwitując, a nie 2P, jak dotąd – chyba że jest to pomyłka 
samej „komisji” przy redagowaniu jej wersji „zapisów z 
XUBS”. Na błędne potwierdzenie ze strony PLF 031 zwraca 
też uwagę KBWLLP (Zał. 3, s. 5)]. 

6:57:01 

PLF 031 Zajmuję poziom, y, trzy, y, pięć, y, zero, 
zero metrów, z kursem, y, trzydzieści. [Zanimaju 
eszielon, y, tri, y, piat’, nol, nol mietrow, s 
kursom, y, tridcat’.] 

6:54:01 

Plusnin Eszielon one-five-zero-zero metres*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tj. bez „Papa Lima Fox” ani 
nawet „Papa Lima”. Zwracam na to uwagę, gdyż za chwilę 
(po potwierdzeniu ze strony PLF 031), wg wersji-1, bo w 
wersji-2 tego brak, odezwie się niezrozumiale pilot innego 
statku powietrznego – tak jakby w reakcji na to polecenie. W 
pdf-ie open_micr (s. 3) jest tylko podane Bort, tak jakby 
chodziło o inny samolot aniżeli o „Frołowa”] 

6:57:09 

Plusnin Poziom jeden-pięć-zero-zero metrów. 

6:54:05 

PLF 031 *Descent one-five-zero-zero metres. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pilot „Wosztyla” nie 
kwituje dosłownie tego, co powiedział Plusnin, lecz podaje 

6:57:13 

PLF 031 Poziom jeden-pięć-zero-zero metrów. 
[*Eszielon, y, one-five-zero-zero metres.] 
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potwierdzenie po angielsku. Tak ta wypowiedź podana jest 
także w wersji Komsomolskiej Prawdy oraz w książce 
„komisji płk. Latkowskiego”. Odmienną zaś formę tej 
wypowiedzi znajdujemy w „stenogramach” proponowanych 
przez KBWLLP (por. rubryka obok). W Zał. 3 (s. 5) „komisja 
Millera” stwierdza dodatkowo:  

Błędne potwierdzenie [wygłoszone wyżej – przyp. F.Y.M.] 

zostało wychwycone przez KL i powtórzone w prawidłowej 

formie. Tym razem PLF 031 potwierdził prawidłowo przyjęcie 

polecenia. Po nawiązaniu łączności z KL załoga samolotu Jak-

40 nie określiła sposobu podejścia do lądowania. Nie zrobił 

tego również KL, choć miał takie prawo [tu przyp. 9: Zgodnie 

z FAPP [chodzi o rus. przepisy lotn. – przyp. F.Y.M.] pkt 110 

KL miał takie prawo, wykonując obowiązki kierownika strefy 

bliższej, zgodnie z protokołem zeznania.]  

6:54:12 

X (niezr.)* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Zapewne w tym momencie 

załoga Iła-76 prosi o podanie danych niezbędnych do 

lądowania (OL-2, s. 229). Taki wniosek „komisja” wyciąga, 

jak można sądzić, śledząc dalsze wypowiedzi pojawiające się 

w „zapisach z XUBS” – nie jest jednak wcale wykluczone, że 

w przestrzeni powietrznej w okolicach Siewiernego 

przebywał jeszcze jakiś inny samolot. Może np. taki jak ten 

poniżej, sfilmowany ponoć po wylądowaniu „Wosztyla”, a 

niebędący iłem-76: 

            

(por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf s. 25-26) oraz relację 
M. Pyzy z 10-04 (w samo południe):  
 
zdjęcia, które państwo przed chwilą widzieli, to pierwsze 
zdjęcia z tego miejsca zrobione przez jednego z pracowników 
TVP. Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów stąd za 
tymi drzewami. Tam runął samolot z prezydentem L. 
Kaczyńskim na pokładzie około godziny dziesiątej. Dwieście 
metrów w drugą stronę jest hotel, w którym zakwaterowana 
jest ekipa telewizji. Myśmy jeszcze ten samolot słyszeli, gdy 
on podchodził do lądowania. Słyszeliśmy wielokrotnie szum 
silników niemal nad naszymi głowami, ale nic wtedy jeszcze 
nie budziło niepokoju. 
 
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-
czasoprzestrzeni  

6:57:18-6:57:20 

A (niezr.)                 

„Frołow” Y, „Korsaż-Start”, y, siedemdziesiąt 
osiem, osiem - siedemnaście, gotowi (niezr.) [Y, 
Korsaż-Start, y, siem’diesiat’ wosiem, wosiem-
siemnadcat’ gotowy…]* 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Całej tej wypowiedzi brak w 
wersji-1]           

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
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6:54:17 

Plusnin 8-17-j na „Korsażie” 3 bałła, dymka. 

Widimost’ 4, wietier 140 gradusow, 2 mietra. 

Tiempieratura +2, dawlienije 7-45, 7-45. 

Posadocznyj 2-59. Eszielon pieriechoda 1500, 

zachod OSP s RSP.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 

zaznacza: Plusnin informuje, że temperatura wynosi 3⁰C       

[w wersji KBWLLP – trzy dziesiąte (zapewne w odniesieniu 

do zachmurzenia) – przyp. F.Y.M.], widoczność pozioma 4 

km, wiatr o sile 2m/s wieje z kierunku 140 stopni. 

Temperatura na poziomie lotniska wynosi 2⁰C, a ciśnienie na 

progu pasa 745mm słupa rtęci. Dodaje, że samolot będzie 

sprowadzany według dwóch radiolatarni (NDB) oraz 

radiolokacyjnego systemu lądowania (RSL). Warto zwrócić 

uwagę, że informacji o rodzaju systemu Plusnin nie podał 

załodze Jaka-40 (zapewne z powodu kłopotów Rafała 

Kowaleczki z językiem rosyjskim) ani później załodze Tu-

154M, jednak informacje o systemach lotniska można było 

wyczytać z kart podejścia.  

Jest to wzorcowy opis sytuacji meteo na lotnisku oraz 

wyposażenia radionawigacyjnego, z którego może korzystać 

pilot (OL-2, s. 230). 

I wszystko byłoby wzorcowe, gdyby nie nagła, 

niezapowiedziana zmiana pogody na XUBS, jak wiemy]        

6:57:24 

Plusnin A, osiem-siedemnaście, na „Korsażu” 

trzy dziesiąte, zamglenie, widzialność cztery. 

Wiatr sto czterdzieści stopni, dwa metryy*, 

temperatura plus dwa. Ciśnienie siedem-

czterdzieści pięć, siedem-czterdzieści pięć. Kurs 

lądowania dwa pół setki* dziewięć, poziom 

przejścia tysiąc pięćset, podejście według OSP z 

RSP. [A, wosiem-siemnadcat’, na Korsażie tri 

bałła, dymka, widimost’ czietyrje. Wietier sto 

sorok gradusow, dwa mietra, tiempieratura 

pljus dwa. Dawlienije siem’ sorok piat’,  siem’ 

sorok piat’. Posadocznyj dwa połsotni* 

diewiat’, eszielon pieriechoda: tysiacza piat’sot, 

zachod po OSP s RSP.]   

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

6:54:36 

„Frołow” (niezr.) 8-17-j, zapisał pogodu. 
Posadocznyj 2-5-9, dawlienije 7-45. Eszielon 
pieriechoda 1500, OSP s RSP. Do swiazi.  

6:57:42 

„Frołow” Siedemdziesiąt osiem, osiem- 
siedemnasty zapisałem: kurs lądowania dwa 
półsetki dziewięć, ciśnienie siedem-czterdzieści 
pięć, siedem-czterdzieści pięć, poziom przejścia 
tysiąc pięćset, OSP z RSP, do usłyszenia..* 
[Siem’diesiat’ wosiem, wosiem-siemnadcatyj 
zapisał posadocznyj dwa połsotni diewiat’, 
dawlienije siem’ sorok piat’, siem’ sorok piat’, 
eszielon pieriechoda tysiacza piat’sot, OSP s 
RSP. Y, do swiazi.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Znowu nieco inaczej 
wyglądający komunikat niż w wersji-1]          

6:54:46 

Plusnin Do swiazi 8-17-j, i zachod budiet poslie 
polskogo borta*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nagle się okazuje, że jakiś 
polskij bort jest w okolicy. O ten samolot „Frołow” zresztą 
(przynajmniej wedle oficjalnych danych) nie dopytuje, jak i o 
żaden inny, choć ponoć w związku z przylotami polskiej 

6:57:52 

Plusnin A, do usłyszenia, osiem-siedemnasty. I 
podejście będzie po polskim samolocie.* 

[Nie wiadomo właściwie, dlaczego taką kolejność wyznacza 
Plusnin, skoro, jak się okaże, oba statki powietrzne o tej 
samej godzinie zbliżają się do XUBS, a „kontrolerzy” 
oficjalnie nie wiedzą jeszcze, kto z delegacji jest na 
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delegacji miał „Frołow” przybyć]          pokładzie „Wosztyla”  – przyp. F.Y.M.]         
6:54:50 

„Frołow” Priniał, 8-17-j. 

6:57:56 

„Frołow” Y, przyjąłem [siedemdziesiąt osiem, 
osiem-siedemnasty(?)]. [A, priniał (siem’diesiat’ 
wosiem, wosiem-siemnadcat’?).] 

6:55:27 

A (niezr.)                 

 

[brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

6:55:38 

A Kuda etot Polskij propał?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” nie 
komentuje w swej analizie tej wypowiedzi, a jest to 
najwyraźniej zniknięcie PLF 031 z radaru XUBS. Zaraz też 
Plusnin wywołuje „Wosztyla” już tym razem pełnym 
zwrotem]                                            

6:58:42 

A Gdzie ten polski się podział?                                     

6:55:42 

Plusnin Papa Lima Foxtrot, zero-three-one, ja 
„Korsaż”. 

6:58:47 

Plusnin Papa Lima Foxtrot, zero-trzy-jeden, tu 
„Korsaż”. 

6:55:48 

PLF 031 Go ahead*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 jest to odpowiedź 
po angielsku, w wersji-2 po rusku. „Komisja płk. 
Latkowskiego” w swojej wersji zamieszcza oba warianty (OL-
2, s. 231), tak jakby Go ahead było brzmieniowo podobne do 
Słuszajem]        

6:58:52 

PLF 031 Słuchamy. [Słuszajem.*] 

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

6:55:51 

Plusnin Na „Korsażie” dymka, widimost’ 4 
kiłomietra, jasno. Dawlienije 7-45, 7-45, 
posadocznyj 2-5-9. 

6:58:55 

Plusnin Na „Korszażu”* zamglenie, widzialność 
cztery kilometry, bezchmurnie. Ciśnienie 
siedem-czterdzieści pięć, siedem-czterdzieści 
pięć. Kurs lądowania dwa-pięć-dziewięć. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]        
6:56:05 

PLF 031 (niezr.) 2-5-9, dawlienije 7 (niezr.)  
 
A (niezr.)                 

 

6:59:08-6:59:16 

PLF 031 [Kurs lądowania dwa(?)] – pięć – 
dziewięć, y, … Ciśnienie… ciśnienie siedem – 
[cztery(?)] – pięć, Papa Lima Fox, y, zero-trzy-
jeden (niezr.)… [(Posadocznyj dwa?) – piat’ – 
diewiat’, y… Dawlienije… dawlienije siem’ – 
(czietyrje?) – piat’. Papa Lima Fox, y, nol-tri-
odin.]  

A (niezr.)                 
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6:56:17 

Plusnin Prawilno.  

6:59:20 

Plusnin Prawidłowo. 
6:56:24 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero three one. 

6:59:27 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero trzy jeden. 
6:56:27 

PLF 031 Go ahead. 

6:59:30 

PLF 031 Słuchamy. [Słuszajem.] 
6:56:29 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero three one, kurs 
60, six-zero. 

6:59:31 

Plusnin Y, Papa Lima Foxtrot zero-trzy-jeden, 
kurs sześćdziesiąt. Sześć zero. [A, Papa Lima 
Foxtrot, kurs szest’diesiat’. Six-zero.] 

6:56:35 

PLF 031 Kurs 6-0. Papa Lima Foxtrot* zero three 
one. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – podczas gdy w wersji KBWLLP 
Papa-Lima-Fox]        

6:59:37 

PLF 031 Kurs y, sześć, y, zero y Papa-Lima-Fox y 
zero-trzy-jeden. 

6:56:36-6:57:02 

A (niezr.)                 

A Nauczisz’. 

A Ha, ha, ha. 

A (niezr.)                                                                                         

[brak danych czasowych] 

 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wersja-1 podaje w tym 
miejscu więcej wypowiedzi aniżeli wersja-2]     

6:57:09-6:57:16 

 

Plusnin Komandir otoszieł. [Komendant 
odszedł.]* 

A (niezr.)                 

Plusnin Pierwyj, ja start.            

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tej wypowiedzi Plusnina brak w 
wersji-2. „Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia ten 
komunikat następująco: Plusnin informuje, że dowódcy nie 
ma w tej chwili na wieży (OL-2, s. 232)]                     

7:00:08-7:00:16 

A (niezr.) Krasnokutskiego i dowódcy.      

Plusnin A dowódca jaki ma wywoławczy? 

A Komendant pewnie pierwszy (niezr.) 

Plusnin Pierwszy, tu start.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
tłumaczy: Pierwszy, ja Start, sygnalizując chyba w ten 
sposób, że tak jak „Pierwszy” to kryptonim Krasnokuckiego, 
tak „Start” jest kryptonimem Plusnina. I dodaje: Plusnin 
wywołuje przez krótkofalówkę Krasnokuckiego, który 
wyszedł z wieży na płytę lotniska (OL-2, s. 233). Pytanie 
tylko, skąd to „komisji” wiadomo, jeśli do tej pory 
Krasnokucki w „wieży” się nie odzywał (a przynajmniej 
żadna z wypowiedzi nie została mu przypisana)]                                

6:57:19 

„Pierwyj”*  Otwieczaju. 

7:00:19 

Krasnokucki Słucham. 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Natomiast w wersji-2 (por. Zał. 
8 do „raportu Millera”, s. 206) nie występuje już sygnatura 
„1-j”, tylko „K”, co ma oznaczać: Koordynator KORSAŻ, 
Zastępca Dowódcy Twer, kryptonim „Pierwszy”, a więc 
Krasnokuckiego. W wersji-1 Krasnokucki oznaczany jest jako 
„Krasnokucki” po prostu, pozostawiam więc w tej kolumnie 
zapis wprowadzony w rus. „stenogramach”, nie 
przesądzając, czy „Pierwyj” to faktycznie Krasnokucki, czy 
jeszcze jakaś dodatkowa osoba (z której potem „zrobiono” 
Krasnokuckiego), biorąca równocześnie udział w wojskowej 
łączności. Przypomnę bowiem, że w sierpniu 2010 (vide 
Uwagi do „raportu MAK”, s. 13) polska strona zgłaszała listę 
zapytań dotyczących tego, „kto jest kim” na XUBS w dn. 10-
04 i nie uzyskała pełnej informacji. Ruscy nie zgodzili się też 
na przesłuchanie Krasnokuckiego. 

   

Przypomnę fragment wywiadu-rzeki z E. Klichem: 

(…) Prosiłem o wyjaśnienie, kim jest „głównodowodzący”, o 
którym mówiono na wiezy, i co to jest „główne centrum” w 
Moskwie, z którego szły naciski do Smoleńska. Jak się 
nazywa „towarzysz generał” i czy można go przesłuchać, kim 
jest „Sierioża”, kto to „bojownicy”, „Władimir Iwanowicz”, 
„Marczenko” (Moja czarna skrzynka, s. 113),  

co także by świadczyło, iż zrazu kwestie „who is who” na 
XUBS (i w instytucjach komunikujących się z „kontrolerami”) 
wcale nie były łatwe do ustalenia.   

                         

[Autorzy Zbrodni smoleńskiej, z której to książki powyższe 
zdjęcie pochodzi, twierdzą (s. 655), że Krasnokucki był 
ostatnim dowódcą elitarnego 103 Gwardyjskiego Wojenno-
Transportowego Pułku w Smoleńsku i dodają: 

      

 

 

6:57:20 

Plusnin Znaczit pierwogo rassczitywaju Jak 40-j, 

potom nasz* budiet. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin nie podaje o jaki 

samolot chodzi, tak jakby to było oczywiste. W rozmowie z 

Sypką natomiast, jak pamiętamy, pojawi się oprócz wątku 

„Frołowa”, pytanie o ruskiego „jaka”] 

 

7:00:21 

Plusnin Więc, pierwszy będzie Jak czterdziesty, a 

potem będzie nasz. 

6:57:24 

„Pierwyj”  Poniał, udalienije Jak-40 skolko? 

 
 

7:00:25 

Krasnokucki A* odległość Jak-40 [(ile(?)]? [A 
udalienije Jak sorok (skolko?)?] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Bez poniał] 
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6:57:25-6:57:31 

A (niezr.)* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M., choć zarazem jest to w pdf-ie 
ze „stenogramem” rozmów za pomocą łączności UKF (s. 3)]   

Plusnin 48**. 

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin informuje, 
że samolot jest 48 km w linii prostej od radaru lotniskowego 
(OL-2, s. 233) – przyp. F.Y.M.] 

Plusnin Niet, ko wtoromu razworotu uwożu i 
potom na posadku.*** 

[***Wg „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin informuje, że 
Jak-40 jest w tej chwili prowadzony przez niego do drugiego 
zakrętu w kręgu nadlotniskowym. Tam wejdzie w krąg, a 
następnie będzie sprowadzany do lądowania (OL-2, s. 233) – 
przyp. F.Y.M. Ta wypowiedź jednak jest w dwóch wersjach w 
samej ruskiej dokumentacji w pdf-ie open_micr figuruje 
powyższa, ale w pdf-ie ukv już tylko: (niezr.) ko 2-mu 
razworotu uwożu (niezr.) (por. s.  3)]                                      

7:00:14-7:00:31 

 

 

Plusnin Czterdzieści osiem. 

Krasnokucki (niezr.) 

 

Plusnin Nie, do drugiego zakrętu doprowadzam 
i potem do lądowania. 

 

 

6:57:34-6:57:36 

„Pierwyj” (niezr.) dalieko?* 

A (niezr.)                 

[W wersji „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki pyta 
zapewne o to, jak daleko od lotniska jest Ił-76 (OL-2, s. 233) – 
przyp. F.Y.M.]  

7:00:35 

Krasnokucki (niezr.). Daleko.* [Dalieko.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Krasnokuckiego 
potraktowana jest jako twierdząca, a nie pytająca] 

6:57:37 

Plusnin 60.* 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin informuje 
przełożonego, że Ił-76 jest około 60 km w linii prostej od 
radaru lotniskowego (OL-2, s. 234) – skąd jednak to wszystko 
wie ta „komisja”, nie jest podane, wszak żaden kryptonim 
ani choćby typ samolotu się nie pojawił – przyp. F.Y.M.] 

7:00:37 

Plusnin Sześćdziesiąt. 

 

6:57:38-6:57:39 

„Pierwyj” (niezr.) 

7:00:38 

Krasnokucki (niezr.) 
6:57:40 

Plusnin Nie poniał. 

7:00:40 

Plusnin Nie zrozumiałem. 
6:57:41-6:57:42 

Krasnokucki (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ale wypowiedź 
Krasnokuckiego zaznaczona jest pdf-ie open_micr nie zaś w 
ukv]        

7:00:42 

Krasnokucki (niezr.), tak? […, da?] 
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A (niezr.)** 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w pdf-ie ukv. Powyższe 
rozróżnienie mogłoby więc świadczyć, iż Krasnokucki to nie 
Pierwyj]                        

6:57:44-6:57:49 

Plusnin Niet, po mojemu s Wostoka idiot, wot s 

Biełogo nie wiżu.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym ta wypowiedź 

Plusnina odnotowana jest wyłącznie w open_micr, nie zaś w 

ukv – w wersji-2 traktowana jest jako komunikat nadany 

przez radio/telefon] 

A (niezr.)** 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w pdf-ie ukv] 

Krasnokucki (niezr.) [Skolko tam widimost’ 
(niezr.)?]*** 

[***tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji Komsomolskiej 

Prawdy pojawia się ta wypowiedź z nawiasu, przy czym to, 

co ma mówić Krasnokucki, w „stenogramach” „MAK”-u 

odnotowane jest wyłącznie w pdf-ie open_micr, nie zaś w 

ukv. W wersji-2 brak tej wypowiedzi Krasnokuckiego] 

7:00:44-7:00:52 

Plusnin Nie, moim zdaniem idzie ze Wschodu, z 
Białego nie widzę.* 

 
 
 
 
A (niezr.)*                 
 
 
 
 
A (niezr.)*                

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Obie „niezr.” wypowiedzi, tak 
jak i ta Plusnina, oznaczone w wersji-2 jako 
radiowe/telefoniczne. Jak wyjaśnia komunikat Plusnina 
„komisja płk. Latkowskiego”: informuje Krasnokuckiego o 
kierunku, z jakiego nadlatuje Ił-76 (BIEŁYJ to punkt 
nawigacyjny, taki jak ASKIL), a także o tym, że jeszcze go nie 
widzi na radarze (OL-2, s. 234)] 

6:57:55 

Plusnin Da, po wsiej widimosti.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wygląda to na odpowiedź 

na wcześniejsze pytanie Krasnokuckiego, ale na czyjeś inne – 

w rus. dokumentacji pojawia się ona też w ukv, a więc jako 

komunikat przekazywany przez UKF. „Komisja płk. 

Latkowskiego” tłumaczy tę wypowiedź jako: Tak, 

najwyraźniej (OL-2, s. 234), jakby Plusnin nie mówił o pełnej 

widoczności. W wersji-2 przekład: Zapewne tak]  

7:00:55 

Plusnin Zapewne tak. 

 

6:58:03 

Krasnokucki Skolko tam widimost’ (niezr.)?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest to jednak pytanie w 
pdf-ie ukv, a tylko w open_micr] 

7:01:02 

Krasnokucki (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kolejna wypowiedź 
Krasnokuckiego przypisana w wersji-2 do łączności radiowej 
i zarazem nie „odczytana”] 

6:58:06 

Plusnin Dawlienije 7-45, wietier 140, 2 mietra 
(niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ale wypowiedź Plusnina jest 
też w pdf-ie ukv, a więc jako meldunek nadany przez UKF. 
Niewykluczone, że Plusnin prowadzi rozmowę z dwiema 
osobami naraz, a nie tylko z Krasnokuckim, jak to 
przedstawia wersja-2] 

7:01:06 

Plusnin Ciśnienie siedem-czterdzieści-pięć, wiatr 
sto czterdzieści, dwa metry. 
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6:58:10 

Krasnokucki Ty nie poniał, widimost’ kakaja 
(niezr.)?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 Ty nie poniał, w 
wersji-2 Da, ja poniał. Poza tym wypowiedź Krasnokuckiego 
w rus. dokumentacji tylko w pdf-ie open_micr, a nie w ukv – 
mimo to KBWLLP sytuuje ją w obrębie łączności 
radiowej/telefonicznej]        

7:01:09 

Krasnokucki Tak, zrozumiałem. Widzialność jaka 
tam (niezr.)? [Da, ja poniał. Widimost’ kakaja 
tam…?] 

 

6:58:13 

Plusnin Dajem 4 km dymka.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin informuje, że 
w tej chwili podaje pilotom komunikat o widzialności 
poziomej wynoszącej 4 km i pojawiającej się mgle (OL-2, s. 
235) – przyp. F.Y.M.] 

 
A (niezr.)                 
  

7:01:12-7:01:17 

Plusnin Y, dajemy cztery kilometry, zamglenie. 

 

Krasnokucki Da, ja poniał.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ostatnia z wypowiedzi 
Krasnokuckiego, która ma się pojawić w łączności 
radiowej/telefonicznej, ale której brak w wersji-1] 

A Kurwa, jak (niezr.) [Bliad’, kak…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                          
6:58:30* 

Plusnin U nas etot, jesli czto (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 17 s luki]  

7:01:29 

Plusnin U nas ten, w razie czego… 

6:58:31-6:58:33 

A (niezr.)* 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jeśli chodzi o pdf ukv, nie 
open_micr. W wersji Komsomolskiej Prawdy niektóre 
elementy tej łączności zostają pominięte. W wersji KBWLLP 
nie ma po wypowiedzi Plusnina żadnej informacji o łączności 
UKF] 

          
Ryżenko Jego nado poworacziwat’.                                            

7:01:31 

 

 

A* No to trzeba obracać*. [Nu, nado 
poworacziwat’.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a „anonimowa wypowiedź”, 
bez wyrażenia Jego. W wersji „komisji płk. Latkowskiego”: 
Trzeba go zawrócić (OL-2, s. 235) i ma to być, tak jak jest to 
w zapisie „MAK”, wypowiedź W. Ryżenki, czyli „kierownika 
strefy lądowania” – brak jednak słowa wyjaśnienia kogo 
należałoby zawrócić i skąd]  

6:58:34*-6:58:35 

Plusnin A on że po „Jużnomu”. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Plusnina sekundę 
po rozpoczęciu komunikatu przez Ryżenkę]       

A (niezr.)** 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym jest to czyjaś 

7:01:32 

Plusnin A przecież on według „Południowego”*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pierwsza oficjalna wzmianka w 
„zapisach z XUBS” o działającym 10 Kwietnia LNX/UUBS, a 
więc Jużnym w Smoleńsku (być może należałoby ją 
przełożyć jako: A on przecież przez Jużnyj (jest 
prowadzony)). „Komisja płk. Latkowskiego” potrafiąca się 
rozpisywać nawet o „niezrozumiałych” frazach, tej 
enigmatycznej wypowiedzi Plusnina akurat nie komentuje, 
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wypowiedź odnotowana w pdf-ie ukv, a więc jako komunikat 
przez UKF. W wersji KBWLLP nie ma jego odpowiednika po 
zdaniu Plusnina] 

                  

a przecież ciśnie się na usta zasadnicze pytanie: o jaki 
samolot chodzi wtedy, tj. w okolicach czasowych 7-mej 
rano pol. czasu, w związku z lotniskiem Smoleńsk-
Południowy?] 

     
6:58:36-6:58:40 

 A Da, po „Jużnomu”. 

A (niezr.) Poworacziwat’.                                                                         

7:01:33* 

A Tak, według „Południowego”, jego się nie 
obraca.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ów A zaczyna swą wypowiedź 
sekundę po rozpoczęciu zdania przez Plusnina] 

[**W wersji-2, jak widać, komunikat tworzy jedną całość – 
w wersji-1 rozbity jest na dwie wypowiedzi, z których jedna 
jest niekompletna – przyp. F.Y.M. Nie zmienia to faktu, że 
nie wiadomo, o kim/czym mowa. „Komisja płk. 
Latkowskiego” w tym miejscu koryguje KBWLLP wyłącznie w 
kwestii translacyjnej: 

Komisja Millera słowo poworacziwat’ przetłumaczyła jako 
„obracać”. Według nas odpowiednie jego znaczenie to 
„zawracać”.  

Pytanie zatem: kogo, skąd, z jakiego powodu i dokąd 
zawracać/nie zawracać?]                                                 

6:58:44 

A (niezr.)*                 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ale jest to „niezr.” komunikat 
figurujący w pdf-ie ukv – w wersji-2 nie jest on tak 
zaznaczony]        

 

7:01:39 

A (niezr.)                 

 

6:58:44 

Plusnin Dawaj wyjezżaj sroczno, tolko po 
rozrieszeniju cztoby. 

7:01:41 

Plusnin Dawaj. dawaj*, szybko wyjeżdżaj. Tolko 
żeby było pozwolenie. [Dawaj. Dawaj, wyjezżaj 
sroczno. Tolko po rozrieszeniu sztob*.]  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, do kogo 
skierowane są te wypowiedzi] 
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6:58:52 

A (niezr.)                 

[brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

6:58:54 

Plusnin Biegom togda*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jest to zarazem wypowiedź 
odnotowana w pdf-ie ukv – w wersji-2 nie jest zaznaczone, 
że to komunikat przez UKF] 

7:01:52 

Plusnin No to biegiem! [Biegom togda!] 

6:59:00-6:59:02 

A (niezr.) 

A Dwa (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej wypowiedzi w wersji 

KBWLLP]                                                            

[brak danych czasowych] 7:02:08 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[brzęczyk]   

6:59:12 

Plusnin Otwietił*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jest to zarazem wypowiedź 
oznaczona jako jeden z komunikatów nadanych na łączach 
UKF] 

7:02:09 

Plusnin Słucham*. 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tłumaczy wypowiedź 
Plusnina jako: Odpowiedział (OL-2, s. 236) – przyp. F.Y.M.] 

6:59:13 

Murawiow Wo skolko poliak na schiemu, 
komandir spraszywajet? [(niezr.) poliak na 
schiemu (niezr.)]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym pierwszy 
komunikat to zdanie pytające z pdf-u open_micr, drugi zaś z 
ukv. To pytanie Murawiowa wskazywałoby po raz kolejny, że 
„komandir” to nie Krasnokucki – wbrew temu, co czytamy w 
wersji-2 i w tej proponowanej przez „komisję płk. 
Latkowskiego”. Minutę temu wszak jeszcze Plusnin z 
Krasnokuckim rozmawiał – czemu więc ten ostatni miałby 
nagle komunikować się za pośrednictwem Murawiowa?]         

7:02:10 

Murawiow O której ten Polak na schemat*? 
Dowódca pyta. [Wo skolko etot poliak na 
schiemu? Komandir spraszywajet.] 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tłumaczy ten fragment 
wypowiedzi Murawiowa jako: O której Polak na krąg? (OL-
2, s. 236) – przyp. F.Y.M. I dodaje w komentarzu: Murawiow 
najprawdopodobniej powtarza Plusninowi pytanie 
Krasnokuckiego. To pokazuje jak słaba była łączność na 
lotnisku] 

6:59:16* 

Plusnin Da, ja jemu skazał, on nie goworit.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Odpowiedź Plusina zaczyna się 
po 3 sekundach komunikatu Murawiowa]  

[**Pytanie, komu co niby Plusnin powiedział i kto „nie 
goworit”. Krasnokuckiemu powiedział, że o 8.55 PLF 031 ma 
przekroczyć ASKIL, natomiast „Pierwszemu” jedynie tyle, iż 
najpierw będzie „jak”, a potem „nasz”. Nikomu zaś nie 
komunikował dotąd, o której jakikolwiek „Polak” ma być 
na wysokości kręgu. Tymczasem „komisja płk. 
Latkowskiego” tak interpretuje tę wypowiedź: 

Plusnin odpowiada, że nie wie, bo polska załoga Jaka-40 nie 
poinformowała go o przewidywanym czasie wlotu w krąg 

7:02:14 

Plusnin Przecież ja jemu powiedziałem, on nie 
mówił/nie mówi. [Da ja jemu skazał, on nie 
goworił/nie goworit.]  
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nadlotniskowy (OL-2, s. 236), 

ale przecież Plusnin nie wydawał polecenia „Wosztylowi”, by 
załoga podała taki orientacyjny czas ani też nie stawiał jej 
pytania dotyczącego momentu wlotu w krąg.  

Po chwili jednak (por. rubryki poniżej) okazuje się, że ten 
moment jest jak najbardziej znany – to godz. 7:20 (pol. 
czasu). Ciekawe tylko, skąd jest znany, skoro do tej pory ta 
informacja ze strony polskiej załogi nie padła]  

6:59:19 

Murawiow (niezr.) 

7:02:16 

Murawiow (niezr.) 
6:59:21 

Plusnin Da, ja jemu skaza… Kakoj komandir? 
Nasz?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym w pdf-ie ukv ta i 
poprzednia wypowiedź Plusnina, podana jest jako ciągła: Da, 
ja jemu skazał (niezr.), da, ja jemu skaza… Kakoj komandir? 
Nasz?  

Naraz okazuje się, że Plusnin nie wie, o jakiego „komandira” 
może chodzić. Przy założeniu, iż nie struga tutaj po sowiecku 
wariata, to te jego pytania mogą świadczyć, iż „komandirów” 
10 Kwietnia jest (w operacji XUBS) więcej niż jeden i na 
pewno nie chodzi wyłącznie o Krasnokuckiego. Wnet zresztą, 
ca. 7.20 (pol. czasu) pojawi się na linii niejaki Sypko, czyli 
„komandir” będący bezpośrednim zwierzchnikiem 
Krasnokuckiego w jednostce w Twerze, do którego ten 
ostatni będzie wydzwaniał]        

7:02:17 

Plusnin No, ja mu powie… Jaki dowódca? Nasz? 
[Da, ja jemu ska… Kakoj komandir? Nasz?] 

6:59:23 

Murawiow Da, da. 

7:02:20 

Murawiow Tak, tak.  
6:59:26 

Plusnin Gdie-to w 20 minut. 

7:02:22 

Plusnin Gdzieś w dwadzieścia minut*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tak też w „stenogramach” 
autorstwa „komisji płk. Latkowskiego”, choć po polsku 
poprawniej byłoby chyba „Gdzieś dwadzieścia po” 
(ewentualnie „Gdzieś za dwadzieścia minut”)]        

6:59:28 

Murawiow Etot w 20 i tot w 20? 

7:02:24 

Murawiow Ten w dwadzieścia i tamten w 
dwadzieścia?* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” Murawiow upewnia 
się, czy o tej samej godzinie w krąg wejdą Ił-76 oraz Jak-40 
(OL-2, s. 236) – tym niemniej, jak wiemy przynajmniej z 
oficjalnej narracji, PLF 031 wyląduje o 7.15, więc te szacunki 
wydają się bardzo niedokładne. Po drugie, „Frołow” (jeśliby 
wierzyć oficjalnym danym, podkreślam), ma lecieć od 
punktu OGALI, a więc od południowego wschodu względem 
nie tylko lotniska XUBS, ale i UUBS/LNX, czyli Jużnego (por. 
też http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow ), a więc 
może wchodzić w krąg nadlotniskowy XUBS od razu w 4. 

http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow
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zakręt i na prostą, por. ilustr. poniżej, oczywiście przy 
wschodniej ścieżce podejścia na Siewiernyj: 

 

Wydaje się więc, że to „Frołow” powinien był podejść do 
lądowania na XUBS, zanim „Wosztyl” wykona wszystkie 
cztery zakręty, zwłaszcza że dowódca Iła-76 miał znać 
lotnisko jak własną kieszeń. Tymczasem wypadki toczyć 
będą się odmiennie] 

6:59:29 

Plusnin Da. 

7:02:26 

Plusnin Tak. 
6:59:30 

Murawiow (niezr.) 

A (niezr.)* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jest to zarazem wypowiedź 
odnotowana w pliku ukv; w wersji-2 jej brak]                        

7:02:27 

Murawiow (niezr.) 

6:59:51* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W pdf-ie ukv o tej godz. (ściślej 
8:59:51) odnotowana jest godzina 9 czasu moskiewskiego – 
w wersji „zapisów z XUBS” autorstwa KBWLLP godzina ta 
wybija o 7:02:46. Nie mając dostępu do pełnych nagrań 
dźwiękowych, pozostaje nam wierzyć na słowo, iż faktycznie 
akurat ta godzina wtedy wybija. Co więcej, nie wiadomo, co 
to wybicie pełnej godziny ma znaczyć, skoro jeszcze „po” 
tym wybiciu pojawiają się komunikaty z godziny 
„poprzedniej”]        

7:02:46 

[Godzina dziewiąta czasu moskiewskiego]        
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6:59:57-6:59:59 

„Pierwyj” [Pierwomu.]* 

A (niezr.)** 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat ten odnotowany 
jest tylko w pdf-ie open_micr, a nie (jak wcześniej) w ukv – z 
kolei w wersji-2 jest on przypisany Krasnokuckiemu i ujęty 
jako część korespondencji radiowej/telefonicznej] 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ta wypowiedź odnotowana 
jest w pdf-ie ukv]               

7:02:52 

Krasnokucki [Pierwszemu(?)] [Pierwomu?] 

 

7:00:01-7:00:02 

Plusnin Otwietił. 

A (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ta wypowiedź odnotowana jest 

w pdf-ie ukv (w wersji KBWLLP nie ma jej) – w 

przeciwieństwie do komunikatu Plusnina, choć ten zgłasza 

„odbiór”, a nie rozmawia z kimś bez pośrednictwa jakichś 

technicznych środków. I zaraz zacznie się wymiana zdań 

świadcząca, że znowu coś zaszło, tylko nie było na ten temat 

mowy w dotychczasowych „zapisach z XUBS”]                               

7:02:56 

Plusnin Słucham. 

7:00:03-7:00:04 

„Pierwyj” (niezr.) pro prożiektora, budiem 
stawit’ prożiektora (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź świadczy raczej o 
tym, że „Pierwyj” (tym razem) to nie jest przełożony 
Plusnina. Nie jest ona odnotowana w pdf-ie ukv  - w wersji-2 
podobny komunikat ma zaś wypowiadać przez UKF 
Krasnokucki] 

A (niezr.)** 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat ten odnotowany 
jest w pdf-ie ukv – nie ma go w wersji-2]                      

7:02:59 

Krasnokucki (niezr.) coś nie tak, czyli (niezr.) 
będziemy rozstawiać reflektory. […cziego-to nie 
tak, znaczit… budiem stawit’ prożiektora.]  

7:00:16* 

Plusnin Ja uże dał komandu stawit’. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Plusnina pojawia 
się 12 s po poprzedniej, choć ma trwać jakieś radiowe 
połączenie. I druga ciekawa rzecz: żadnego polecenia 
rozstawienia reflektorów jeszcze (wedle „zapisów z XUBS”) 
Plusnin nie wydawał – zwłaszcza że do tej pory nie było 
mowy o trudnych warunkach atmosferycznych]   

7:03:11 

Plusnin Ja już dałem komendę rozstawiać*. 

[*W tłumaczeniu „komisji płk. Latkowskiego”:  

No przecież dałem mu rozkaz postawić (OL-2, s. 237), choć 
za chwilę będzie mowa o onych, a nie tylko o nim] 

7:00:19 

„Pierwyj” Da ja nie znaju*, oni nie uspiejut, 
nawiernoje. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 Da ja nie znaju, w 
wersji-2 Da oni wsjo znajut] 

7:03:14 

Krasnokucki Ale oni o wszystkim wiedzą. 
Pewnie nie zdążą.*[Da oni wsjo znajut. Nie 
uspiejut nawiernoje.] 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” zamieszcza u siebie obie 
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wersje wypowiedzi, przy czym komunikat „Pierwogo” (lewa 
rubryka niniejszej tabeli) tłumaczy jako: A ja nie wiem. Oni 
chyba nie zdążą.  

Jednocześnie „komisja” dołącza swój komentarz: Rozmowa 
o ustawianiu APM-ów. Krasnokucki nie jest pewien, czy 
żołnierze zdążą rozstawić reflektory przy progu pasa jeszcze 
przed lądowaniem Jaka-40 (OL-2, s. 237) – co jest 
zagadkowym wyjaśnieniem, skoro jeszcze na XUBS nie 
zapadła „złowieszcza mgła” i nie ma „warunków 
nielotnych”. Poza tym, jak słyszeliśmy niedawno, na 7:20 
szacować miał Plusnin pojawienie się „Polaka” na kręgu  – 
czy zatem w ciągu tego czasu nie zdołano by podjechać 
wzdłuż 2,5-kilometrowego pasa z APM-ami? I po trzecie, 
nawet, gdyby „Polak” nadlatywał szybciej, to czy „kontrola 
lotów” na Siewiernym nie mogłaby nakazać wykonywania 
holdingu i czekania na ustawienie reflektorów do pomocy w 
lądowaniu?]    

 
7:00:21 

Plusnin Oni po komandie, wot siejczas mienia 
zaprosjat, ja posmotrju obstanowku. 

7:03:16 

Plusnin Ale oni na komendę. O, teraz mnie 
zapytają, obserwuję sytuację.*[No oni po 
komandie. Wot siejczas u mienia zaprosjat, ja 
posmotrju obstanowku.] 

[*W wersji „komisji płk. Latkowskiego”: Oni na rozkaz. Zaraz 
mnie spytają, a ja zobaczę, jaka sytuacja (OL-2, s. 237)] 

7:00:44* 

A (niezr.)  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak danych głosowych przez 

23 s. Gdyby nie ta „niezr.” wypowiedź – byłby to jeszcze 

dłuższy czas „przerwy”/„milczenia”]                       

[brak danych czasowych] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:00:51-7:00:52 

„Pierwyj” (niezr.) ili niet*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź oznajmująca, a nie 
pytająca (jak w wersji-2); nie jest odnotowana w pdf-ie ukv] 

A (niezr.)**                 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat ten odnotowany 
jest w ukv – brak go w wersji-2]                      

7:03:45 

Krasnokucki (niezr.),  czy nie? […, ili niet?] 
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7:00:53 

Plusnin Nie poniał?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin zadaje pytanie (jakby: 
Nie zrozumiałeś?/Nie zrozumiał?) – w wersji-2 jest to zdanie 
przeczące, które Plusnin ma odnosić do samego siebie. W 
pdf-ie ukv ten komunikat jest odnotowany]                      

7:03:47 

Plusnin Nie zrozumiałem. 

 

7:00:54-7:00:56 

„Pierwyj” (niezr.)* 

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

A (niezr.)**    

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ten komunikat odnotowany 
jest w ukv, ale nie ma go w wersji-2. Niewykluczone zatem, 
że Plusnin ponownie prowadzi konwersację z dwoma 
rozmówcami naraz. Za parę sekund pojawia się zresztą 
„Judin”, kolejna tajemnicza postać z XUBS]                     

7:03:49 

Krasnokucki (niezr.)? 

 

7:00:57 

Plusnin Da, u mienia 30 km dalnost’, jeszczie raz 

(niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat odnotowany także 

w pdf-ie ukv. Z odpowiedzi poniżej zaś, wynikałoby, iż to 

fragment dialogu z Judinem właśnie, tymczasem „komisja 

płk. Latkowskiego” pisze w komentarzu:  

Plusnin informuje Krasnokuckiego, że Jak-40 jest około 30 km 

w linii prostej od lotniska (OL-2, s. 237)] 

7:03:51 

Plusnin Tak, u mnie odległość trzydzieści 

kilometrów, jeszcze raz (niezr.) 

7:01:02 

Judin Poniał, dajom komandu na wystawlienije 
prożiektorow.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym nie jest to 
wypowiedź zawarta w pdf-ie ukv. „Komisja płk. 
Latkowskiego” natomiast, zorientowawszy się, że jednak 
Judin odpowiada tu Plusninowi, pisze w kolejnym 
komentarzu:  

Zapewne Judin, żołnierz odpowiedzialny za rozstawienie 
APM-ów, przysłuchuje się rozmowie Plusnina z Krasnokuckim 
i postanawia potwierdzić ustalenia (OL-2, s. 238). 

Zdaniem ZNE, a więc fachowców wojskowych stojących za 
książką Zbrodnia smoleńska, płk. Aleksandr Judin to „szef 
łączności” na XUBS w dn. 10-04 (por. s. 399). Podobnie 
stopień pułkownika miał mieć, wg ustaleń ZNE, zaznaczam, 
Murawiow oraz Władimir Sypko, dowódca bazy w Twerze (s. 
421). W przypadku tego ostatniego jednak ZNE stwierdza też 
wcześniej w jednym z przypisów, że miał stopień majora i był 
oficerem dyżurnym bazy w Migałowie koło Tweru (s. 404 

7:03:55-7:03:59 

Judin Słyszałem*, dajemy komendę dla 
reflektorów. [Słyszał, dajem komandu dlia 
prożiektorow.] 

 

A (niezr.)                 

[W wersji-2 nie jest ponadto zaznaczone, że ta 
korespondencja: Judin-Plusnin odbywa się za pomocą 
radia/telefonu – przyp. F.Y.M.] 
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przyp. 352).] 

         
7:01:13 

Plusnin Nu, czto, gotowy? Gotowy, niet? Oba, 
czto li?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pytania Plusnina odnotowane 
są też w pdf-ie ukv]        

7:04:04-7:04:11 

Plusnin No co, jesteś gotowy? Gotowi, czy nie? 
[Nu czto, gotow? Gotowy, niet?]  

A (niezr.)                 

Plusnin To co, oba? [Oba czto li?] 
7:01:20-7:01:53 

Judin Niet, odin*. 

A Ja zapisał. 

A (niezr.)                 

A (niezr.)**                 

A (niezr.)                 
 
A (niezr.)**                 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  

Judin melduje, że dotychczas zdążono ustawić tylko jeden 
APM (OL-2, s. 238).  

Zakładając nawet, że byłaby to prawda, to przecież z „wieży” 
wschodniej XUBS Plusnin powinien to wszystko, co się dzieje 
z APM-ami przy progu pasa, swobodnie widzieć, skoro – 
wedle wyliczeń KBWLLP – odległość między „wieżą” a tym 
progiem wynosi ca. 500 m, a w owej chwili (7:01) jeszcze nie 
miało być gęstej jak mleko mgły (por. Uwagi, s. 73): 

7:04:12-7:04:43 

Judin Nie, no jeden. [Niet, nu odin.] 

A (niezr.) jeden, tak, tak. […odin, da, da.] 

A Kurwa, was wszystkich razem (niezr.) [Bljad’, 
was wsjech wmiestie…] 

Plusnin Kurwa i tam (niezr.) [Bljad’, i tam…]                                                                         
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Chyba, że ustawiano by APM-y od zachodniej strony XUBS 
(takie podejrzenie też się pojawi – sygnalizowałem je już za 
„komisją płk. Latkowskiego” w Raporcie-CVR, choć będzie to 
podejrzenie, co do późniejszej pory na XUBS). Jak jednak 
wiemy, z „historii smoleńskiej”, mgła piorunem nadchodzi 
nad Siewiernyj niedługo po 7-mej (pol. czasu) i to akurat 
przed lądowaniami PLF 031 i „Frołowa”. Jej nadejście będzie 
tak gwałtowne, że zadziwi nawet „komisję Millera” (vide 
słynna prezentacja styczniowa (2011) z fragmentami 
„dialogów kontrolerów”). Ta sprawa, rzecz jasna, jeszcze  
powróci w niniejszych Zapisach z XUBS] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Te komunikaty odnotowane są 
w pdf-ie ukv] 

7:02:11*-7:02:26 

Plusnin Da, ałło, dawaj, bystrieje, bystrieje, 
bystrieje, da, da, da… poniatno, blin, horoszo.   

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – aczkolwiek w pdf-ie 
open_micr czas tej wypowiedzi różni się od czasu w pdf-ie 
ukv (tu bowiem 7:02:12 (pol. czasu). Co więcej w tym 
ostatnim pdf-ie wypowiedź Plusnina jest nieco krótsza: Da, 
ałło, dawaj bystrieje (niezr.)]        

A (niezr.)** 
                 
A (niezr.)** 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Te komunikaty odnotowane są 

w pdf-ie ukv]                

7:05:01-7:05:19 

Plusnin Tak. Halo. 

Plusnin Dawaj, szybciej, szybciej, szybciej, kurde 
(niezr.) 

Plusnin Tak, tak, tak. 

Plusnin Kurwa. 

A (niezr.)                 

Plusnin Rozumiem, kurde. 

Plusnin Dobrze. 

Plusnin Kurwa. 

[Ten ciąg komunikatów Plusnina wygląda na odpowiedzi 
padające w trakcie jakiejś łączności radiowej lub 
telefonicznej, zresztą oprócz ostatniego pozostałe zdania 
Plusnina są w wersji-2 oznaczone jako wypowiedzi 
prawdopodobnie do telefonu komórkowego lub „nie 
rejestrowanego stacjonarnego” (Zał. 8, s. 207)  – przyp. 
F.Y.M.]   
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7:02:46* 

Plusnin Papa Lima Foxtrot, zero three one.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – co daje 20 s „ciszy”] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w pdf-ie ukv, bowiem w 
open_micr jest PLF, zero three one] 

7:05:36 

Plusnin Y, Papa-Lima-Foxtrot, zero-trzy-jeden. 

7:02:50 

PLF 031 Go ahead. 

7:05:40 

PLF 031 Słuchamy. [Słuszajem.] 
7:02:52 

Plusnin Kurs 10, one zero kurs.* 

[*Jak komentuje to polecenie „komisja płk. Latkowskiego”: 
Plusnin wysyła Jaka-40 dalej od lotniska, żeby mieć czas na 
ustawienie APM-ów. Kurs magnetyczny 10 stopni oznacza, że 
samolot ma lecieć niemal dokładnie na północ (prostopadle 
do osi pasa). Wykona drugi zakręt (wejdzie w krąg 
nadlotniskowy) bardziej na wschód, więc później będzie 
musiał dłużej lecieć do miejsca, w którym wykonuje się 
zwykle trzeci zakręt (OL-2, s. 239). 

Niestety, jak dotąd nie opublikowano nie tylko „taśm 
Wosztyla”, ale nawet parametrów lotu PLF 031 z 10-04, tak 
by można było zweryfikować, czy faktycznie taką egzotyczną 
trasą podążał tamtego dnia „jaczek”. Tak się zresztą złożyło, 
iż nie pojawił się na przestrzeni kilku lat żaden film z 
podejścia do lądowania „Wosztyla”, choć kilkanaście osób z 
aparatami fotograficznymi i/lub kamerami było wtedy na 
pokładzie – przyp. F.Y.M.]        

7:05:41* 

Plusnin Y, kurs 10. Jeden-zero kurs. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Plusnina pojawia 
się sekundę po rozpoczęciu wypowiedzi przez członka załogi 
„Wosztyla”]        

7:02:56 

PLF 031 Kurs 10, Papa-Lima-Fox 0-3-1. 

7:05:45 

PLF 031 Kurs 10, y, Papa-Lima-Fox zero-trzy-
jeden. [Kurs 10, y, Papa-Lima-Fix nol-tri-odin.] 

7:03:11* 

Plusnin Dawaj, sroczno, bystrieje, wyzywaj, 
wyzywaj (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź 15 s później w 
stosunku do tej z kokpitu PLF 031. W pdf-ie ukv powyższe 
polecenie Plusnina pojawia się o 7:03:12 (pol. czasu), a więc 
o jeszcze sekundę później. Nie wiadomo tylko, do kogo jest 
skierowane. Nawet „komisja płk. Latkowskiego” ma problem 
z ustaleniem adresata komunikatu i puszcza wodze fantazji: 

Trudno powiedzieć, z kim chcą rozmawiać kontrolerzy [a 
może kontroler? – przyp. F.Y.M.]. Zapewne dzwonili za 
pomocą telefonu komórkowego, ponieważ w stenogramie 
nie ma śladu rozmowy z telefonistką. Można przypuszczać, 
że dzwonili albo bezpośrednio do przełożonego (Władimira 
Iwanowicza Sypki – szefa bazy lotniczej garnizonu Migałowo) 
do Tweru, albo (co jest bardziej prawdopodobne) po linii 
cywilnej do UWD w Moskwie (OL-2, s. 239).  

Do kogo by jednak „kontrolerzy” wtedy nie dzwonili, to w 

7:06:00-7:06:03 

Plusnin Dawaj, pilnie, szybciej! [Dawaj, sroczno, 
bystriej!] 

A (niezr.)                 

Plusnin Wywołuj! Wywołuj! [Wyzywaj! 
Wyzywaj!] 
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„zapisach z XUBS” ta rozmowa się jakoś nie zapisała] 
7:03:15 

Ryżenko Da, ja wyzywaju, trubku-to nie bierut, 
skazali, wsjo budiet. 

 

7:06:04 

Ryżenko (niezr.) wywołuję. Przecież nie 
podnoszą słuchawki, powiedzieli, że wszystko 
będzie.*[…wyzywaju. Trubku żie nie bierut, 
skazali wsjo budiet.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
znów ma trudności z wyjaśnieniem sytuacji:  

Odpowiedź Ryżenki jest jeszcze bardziej tajemnicza niż 
prośba Plusnina. W stenogramie nie ma śladu jakiejkolwiek 
wcześniejszej rozmowy telefonicznej Ryżenki. Jeśli więc 
wcześniej rozmawiał przez komórkę, oznacza to, że musiał 
wychodzić z wieży (OL-2, s. 240) 

Ktoś by mógł pomyśleć, że tych „wyjść z wieży” różnych 
rozmówców było dość sporo, skoro tak wiele konwersacji 
się „nie nagrało”. Chyba, że owe konwersacje „wyszły z 
taśmy”. Zagadka i tak goni zagadkę, ponieważ chwilę po tej 
tajemniczej wypowiedzi Ryżenki Plusnin ogłasza nadejście 
mgły na południowym smoleńskim lotnisku. I znów 
powstanie wrażenie, jakby korespondencja na ten temat się 
odbyła wtedy, gdy ktoś „musiał wychodzić z wieży”]        

7:03:19-7:03:20 

Plusnin Na „Jużnom” użie tuman*. 

A (niezr.)**                 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” dodaje do tego stwierdzenia 
tylko: Plusnin otrzymał informację, że cywilne lotnisko w 
Smoleńsk Jużnyj jest całkowicie zamglone (OL-2, s. 240). 
Pytanie jednak: od kogo, skąd i jakimi kanałami tę 
informację Plusnin otrzymał? Żadnego połączenia z 
LNX/UUBS dotąd w „zapisach z XUBS” nie ma, nikt też 
Plusnina nie pyta „i kto to mówi?” Możliwe, że Radgowski z 
„meteo” (pojawił się na początku „zapisów” o godz. 6:51) się 
tego dowiedział i przekazał do „wieży”, lecz nawet z 
Radgowskim nie ma w związku z tym żadnej wymiany zdań] 

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

7:06:07-7:06:08 

Plusnin Kurde, na „Południowym” już jest mgła. 
[Blin, na „Jużnom” użie tuman.] 

Ryżenko Ja nie widzę (niezr.) [Ja nie wiżu…]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 nie ma tej 
wypowiedzi] 

7:03:40 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero three one, 
wysota? 

7:06:28* 

Plusnin Papa-Lima-Foxtrot, zero-trzy-jeden, y, 
wysokość? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 20 s luki między 
komunikatami] 

7:03:50 

PLF 031 (niezr.) 0-0 metrow./(niezr.) 1500 
mietrow.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wersja 

7:06:38 

PLF 031 Jeden-pięć, y, zero-zero metrów.[Odin-
piat’, y, nol-nol metrow.*] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Rekonstrukcja wypowiedzi w 
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odpowiedzi na pytanie Plusnina pojawia się w ukv, druga 
natomiast w open_micr] 

wersji-2 jest dokładniejsza niż jedna w wersji-1. Wedle 
jednak dalszych wypowiedzi, wychodziłoby na to, iż mimo 
że po rusku, komunikat nie został zrozumiany. Nie wiadomo 
też, czemu PLF 031 ma mówić po rusku, a Plusnin 
potwierdzać po angielsku (zakładając, naturalnie, że te 
wypowiedzi przypisywane „Wosztylowi” są 
niezmanipulowane)] 

7:03:54 

Plusnin One-five-zero-zero? 

7:06:41 

Plusnin Jeden-pięć-zero-zero? [One-five-zero-
zero?] 

7:03:57 

PLF 031 Affirm./(niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wersja 
odpowiedzi na pytanie Plusnina pojawia się w ukv, druga 
natomiast w open_micr – tak więc jak poprzednio lepiej 
słychać było „Wosztyla” przez otwarty mikrofon, tak teraz 
przez radiowe łącza] 

7:06:44 

PLF 031 Potwierdzam. [Affirm.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wcześniej były odpowiedzi po 
rusku. Niewykluczone, że dwóch pilotów na przemian 
prowadzi dialog z Plusninem, stąd te dwujęzyczne wersje, 
choć wydaje się, że trudno pomylić Słuszajem z Go ahead, 
jak to było w poprzednich wypowiedziach] 

7:03:58 

Plusnin Cziego?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin, który w korespondencji 
z PLF 031 posługiwał się angielszczyzną, naraz struga 
wariata, że nie rozumie prostej komendy potwierdzającej. 
Jak pisze „komisja płk. Latkowskiego”:  

Plusnin nie rozumie tego, co powiedział porucznik Rafał 
Kowaleczko, i najprawdopodobniej zastanawia się, czy 
pilotowi chodzi o metry czy stopy (OL-2, s. 241).  

Ciekawe, w takim razie, czemu Plusnin nie dopytuje PLF 031, 
by uzyskać odpowiedź] 

7:06:45 

Plusnin Czego? 

 

 

7:03:59 

Ryżenko Skolko on skazał?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy aż tak 
zakłócony był przekaz „Wosztyla”, czy Ryżenko też struga 
wariata, iż nie wie, jaką wysokość podał PLF 031. Tak czy tak 
pytanie Ryżenki zawisa w próżni, bo nikt na nie nie 
odpowiada, jakby sprawa była nieistotna] 

7:06:46 

Ryżenko Ile on powiedział? 

7:04:03 

Plusnin Papa Lima Foxtrot one* three one. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy Plusnin ma 
problemy z prawidłowym wywoływaniem „Wosztyla”, czy 
też jego wypowiedzi są z różnych okazji powklejane] 

7:06:50 

Plusnin Papa Lima Foxtrot jeden trzy jeden 
(sic!)* [Papa Lima Foxtrot one three one (sic!)] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. KBWLLP kontynuuje w 
„zapisach z XUBS” tradycję zapoczątkowaną w CVR-2 (Zał. 8, 
s. 130), a więc odznaczania w „stenogramach” (za pomocą 
sic!) „rażących naruszeń zasad wymowy”] 

7:04:07 

PLF 031 Go ahead. 

7:06:55 

PLF 031 Prosto*. [Go ahead.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
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dodaje od siebie: Tak przetłumaczyła zwrot go ahead 
oznaczający w slangu lotniczym Słyszę cię, mów dalej, 
komisja Millera (OL-2, s. 241). 

Problem w tym, że przecież ktoś z KBWLLP musiał 
dokonywać korekty tekstu Załącznika 8, a mimo to, w takiej 
formie ten komunikat pozostawiono. Jest on zresztą 
podwójnie ciekawy, bo wcześniej Go ahead w wersji-1 
miało odpowiednik w wersji-2 w postaci Słuszajem, jak 
wiemy. Teraz okazuje się, że Go ahead to po prostu Go 
ahead, przy czym dla odmiany zostało dziwacznie 
przełożone na polski. Nawet zaś, jeśli załoga „Wosztyla” 
robiła sobie jaja z „kontrolerów”, to ci, co sporządzali 
„stenogramy” dla „MAK” (wersja-1) nie mieliby zapewne 
interesu w zmienianiu (np. z ruskiego na angielski lub 
odwrotnie) wypowiedzi członków tejże załogi. Jeszcze może 
być taka ewentualność, że jaja zrobiono sobie z wersji-2]. 

7:04:14 

Plusnin Po dawlieniju 7-45, seven four five, 
sniżienije five-zero-zero.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin kontynuuje 
komunikację rusko-angielską, choć przed chwilą nie mógł 
załapać, co znaczy Affirm. Niewykluczone, że jego znajomość 
angielskiego ogranicza się do liczebników od 0 do 10 (choć, 
jeśli tak, to w jaki sposób zrozumiał Go ahead?). Jak zaś 
dodaje „komisja płk. Latkowskiego”: Plusnin poleca Jakowi-
40 zejść do wysokości 500 metrów (według wskazania 
wysokościomierza barometrycznego nastawionego na 745 
mm słupa rtęci). Jest to wysokość, na której zaczyna się 
ścieżka podejścia do lądowania na Siewiernym (OL-2, s. 241) 
– nie za każdym razem jednak Plusnin dodaje komunikat, do 
jakiej załogi (jakiego samolotu) kieruje swoje polecenia] 

7:06:56 

Plusnin Według ciśnienia, y, siedem-czterdzieści 
pięć, siedem-czterdzieści pięć, zniżanie pięć-
zero-zero.  

7:04:20 

A (niezr.)                 

7:07:04 

A (niezr.)                 
7:04:22 

PLF 031 Sniżajus’ 500 mietrow po dawlieniju 7-
45. 

7:07:08 

PLF 031 Zniżenie pięćset metrów, y, według 
ciśnienia, siedem, y, czterdzieści pięć. 
[Sniżienije piat’sot mietrow, y, po dawlieniju, 
siem’, y, sorok-mietrow.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji „komisji płk. 
Latkowskiego”: Schodzę 500 mterów według ciśnienia 7-45 
(OL-2, s. 241). Znów wariant wypowiedzi zaproponowany 
przez KBWLLP różni się od tego w ruskiej dokumentacji] 

7:04:29 

Plusnin Priniał.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

7:07:14 

Plusnin Okay*.[Okay.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 
7:04:14-7:04:41 

Plusnin Ty gdie? 

A (niezr.)*                 

7:07:15 

Plusnin No gdzie?! (niezr.), kurwa! Kurwa, [kto 
mógł wiedzieć (?)], kurwa.* [Nu gdie?!..., bljad’! 
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Plusnin Bljad’, kto ż znał. 

A (niezr.)*/ Krasnokucki (niezr.) da on na głazach 
(niezr.) 

A (niezr.)                 

[*Komunikaty te odnotowane są w pdf-ie ukv, co by 
świadczyło, iż Plusnin prowadzi z kimś rozmowę za pomocą 
radia/telefonu, a nie monolog, jak w wersji-2 – przyp. F.Y.M. 
Dodatkową ciekawostką jest na pewno to, że w rus. 
dokumentacji rozpoznany jest głos Krasnokuckiego, zaś w 
wersji-2 to wypowiedź anonimowa, ale obszerniejsza niż ta z 
„zapisów z XUBS” a la „MAK”. Nie zmienia to faktu, iż 
odniesienie tych wypowiedzi pozostaje nieznane] 

                 

Bljad’, (kto ż znał?), bljad’.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji „komisji płk. 
Latkowskiego” (komunikacja przez radio):  

Plusnin: Gdzie jesteś? 

A (niezr.) 

Plusnin: Kurwa, no kto wiedział? (OL-2, s. 242). 

Nie wiadomo jednak, czym się tak rozsierdził „kontroler”] 

 

A Przecież on na oczach zajebał (niezr.) [Da on 
na głazach zajebał…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                         
7:04:51-7:05:00 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero three one, kurs 
seven (niezr.)/Papa Lima Foxtrot zero three one, 
kurs seven nine.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wypowiedź 
Plusnina z open_micr, druga z ukv] 

A (niezr.)                 

Plusnin Kurs 7-9.** 

[W ocenie „komisji płk. Latkowskiego”:  

Plusnin przez ostatnie dwie minuty wydłużał lot Jaka-40. 
Teraz ustawia go w kręgu nadlotniskowym, podając mu kurs 
odwrotny do kursu lądowania. Jak-40 będzie lecieć 
równolegle do osi pasa w przeciwnym kierunku niż podczas 
lądowania, po prostej oddalonej od pasa o kilka do kilkunatu 
kilometrów na północ (OL-2, s. 242)]   

7:07:36-7:07:45 

Plusnin Papa-Lima-Foxtrot zero trzy jeden, kurs 
siedem-dziewięć. 

 

 

A Gdzie oni (niezr.)? Nie widzę. [Gdie oni…? Ja 
nie wiżu.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tych wypowiedzi w 
wersji-1]              

Plusnin Kurs siedem-dziewięć. [Kurs siem’-
diewiat’.] 

                        

7:05:03 

PLF 031 Kurs 79 Papa Lima Fox 0-3-1. 

7:07:48 

PLF 031 Kurs siedem-dziewięć, y, Papa-Lima-Fox 
zero-trzy-jeden. 

7:05:10-7:05:11 

Judin Witalij, nu gdie on tam jo-mojo? 

A (niezr.)* 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                 

7:07:55 

Judin Witalij, no gdzie on tam jest, kurde?!* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”:  

Judin chce skonsultować przez UKF z Ryżenką kwestię 
ustawienia APM-ów (OL-2, s. 242).  

Chyba jednego APM-a, skoro pierwszy już ponoć ustawiony] 
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7:05:16 

Plusnin Nie wiżu. 

7:08:00 

Plusnin Nie widzę (niezr.) [Nie wiżu…] 
7:05:22 

A (niezr.) dawaj (niezr.)                                     

7:08:06-7:08:09 

A (niezr.), już. Dawaj (niezr.) […, wsjo. Dawaj…]                                      

A (niezr.)                                                                         
7:05:26-7:05:27 

Plusnin Odkuda ja (niezr.) 

A (niezr.)*                 
[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                 

7:08:10 

Plusnin Skąd ja (niezr.), kurwa! (niezr.), widzisz? 
Gdybym wiedział, kurwa! [Odkuda ja…, bljad’! 
…, ty widisz? Jesli b znał, bljad’.]  

7:05:39 

Plusnin Wo wiżu, wiżu, dawaj, puskaj, zajezżajut 
(niezr.)/(niezr.) dawaj (niezr.)* 

[*Ten drugi komunikat Plusnina odnotowany w ukv – przyp. 
F.Y.M.]                 

7:08:23 

Plusnin O, widzę, widzę. Dawaj, niech 
przyjeżdżają! [O, wo, wiżu, wiżu. Dawaj, puskaj, 
zajezżajut.] 

7:05:47-7:06:14 

A (niezr.)              
    
A (niezr.)         
 
A (niezr.)                 
 
A (niezr.)                 
 
A (niezr.)                      

7:08:25-32 

A Nie, ale oni (niezr.) [Niet, no oni…] 

A [Tam(?)] Kowalow? A, Kowalow? [(Tam?) 
Kowaljow? A, Kowaljow?]  

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                                                             

7:06:22 

„Frołow” „Korsaż”, 78-8-17. 

7:09:04 

„Frołow” Y, „Korsaż”, siedemdziesiąt osiem – 
osiem siedemnasty.  

7:06:24 

Plusnin 8-17-j, otwietił. 

7:09:06 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście, zgłaszam się. 
7:06:26 

„Frołow” Proszioł AGALI 6000, gotow k sniżieniju 
w rajon 4-go.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”:  

Załoga Iła-76 melduje, że samolot na wysokości 6000 
metrów przeleciał nad punktem nawigacyjnym OGALI i jest 
gotów do zniżania, a także o tym, że pilot będzie wchodził w 
krąg nadlotniskowy w rejonie czwartego zakrętu (bo leci od 
południowego zachodu [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] kręgu 
nadlotniskowego. (…) Rosjanie, odsłuchując nagrania z 
wieży, najwyraźniej nie spojrzeli do karty podejścia i nazwę 

7:09:08 

„Frołow” Y, minął AGALI sześć tysięcy. Y, gotów 
do zniżania. Y, w rejon czwartego. [Y, proszioł 
OGALI* szest’ tysiacz. Y, gotow k sniżieniju. Y, w 
rajon czietwiortogo]. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 członek załogi 
„Frołowa” ma mówić OGALI, zaś w polskiej transkrypcji 
zapisano AGALI] 
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punktu nawigacyjnego wpisali fonetycznie (OL-2, s. 244). 

 

Na ilustracji powyżej (z „raportu MAK”) u dołu (od 
Smoleńska) punkt OGALI, a po prawej u góry BEŁY (jego 
zapewne nazwa pojawia się w wypowiedzi Plusnina z godz. 
6:57:44: Niet, po mojemu s Wostoka idjot, wot z Biełogo nie 
wiżu) a propos nadlatywania „Frołowa”. Jaka była 
rzeczywista trajektoria lotu Iła-76, skąd przybył i dokąd się 
ostatecznie udał, nie wiadomo (od kilku już lat), gdyż Ruscy 
nie udostępnili polskiej stronie danych z rejestratora 
„Frołowa”, co z kolei mogłoby świadczyć, iż „misja Frołowa” 
była nieco bardziej skomplikowana aniżeli dostarczenie 
„taboru” dla polskiej delegacji i „ochrony”] 

7:06:32 

Plusnin 8-17-j, na priwod budiete zanimat’ 3000. 

7:09:14 

Plusnin Y, osiem-siedemnasty, na 
radiolatarnię/na prowadzącą będziecie 
zajmować trzy tysiące.* 

[*Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego: Plusnin instruuje 
załogę Iła-76, żeby samolot obrał kurs na dalszą radilatarnię 
i zeszdł na wysokość 3000 metrów (mierzoną względem 
poziomu morza) (OL-2, s. 244)]        

7:06:36 

„Frołow” Poniał, kursom na priwod 3000, 8-17-j. 

7:09:18 

„Frołow” Y, zrozumiałem. Y, z kursem na 
radiolatarnię/na prowadzącą, y, trzy tysiące, y, 
osiem-siedemnaście.  

7:06:42 

A (niezr.)                 

7:09:23 

A Zaraz.                                     

7:06:45 

A Nu oni siejczas (niezr.)   

A (niezr.)* 
[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                   

7:09:26-7:09:28 

A Ale oni zaraz (niezr.) zasilanie (niezr.) [No oni 
siejczas… pitanije…] 

A (niezr.)                                                     
7:06:56-7:06:57 

Ryżenko Poliak pozyw…* 

7:09:37 

A [Jaki jest wywoławczy(?)] Polaka? [(Kak?) 
Poliaka (zowut?)?] 
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[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  

Niewykluczone, że Ryżenko zwraca uwagę Plusninowi, że 
załoga Jaka-40 wywołuje wieżę (OL-2, s. 245),  

ale w wersji-2 nie wygląda to na wypowiedź Ryżenki, lecz 
kogoś innego. Byłoby zresztą dziwne, gdyby Ryżenko naraz 
nie wiedział (po dotychczasowych rozmowach Plusnienki z 
załogą PLF 031), jak się wywołuje „Wosztyla”] 

A (niezr.)* 
[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                   

7:06:58 

Plusnin 0-31. 

7:09:38 

Plusnin Zero-trzy-jeden. 
7:07:01-7:07:15 

A (niezr.)                 

A (niezr.)                 

A (niezr.)*                 

A (niezr.)    

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                                

7:09:42-7:09:47 

A Kurwa, jak tu (niezr.)? [Bljad’, (kak zdies’?)]   

A (niezr.) 
 
Plusnin Kurwa, myślałem, że znowu będzie 
ładna pogoda. [Bljad’, dumał, opiat’ pogoda 
budiet horoszaja.]* 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dość dziwne, że tej 
wypowiedzi Plusnina nie udało się wyłowić „MAK”-owi w 
nagraniach z 10-04, wszak tłumaczy ona poniekąd ten 
komunikat skierowany za chwilę do „Wosztyla”, a dotyczący 
widoczności. Swoją drogą, jeśli rzeczywiście Plusnin 
myślałby, że znowu będzie ładna pogoda, czemu z 
wyprzedzeniem ustawiano by APM-y?]   

                                                                        
7:07:30 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero three one, ja 
„Korsaż”. 

7:10:10 

Plusnin Papa-Lima-Foxtrot zero-trzy-jeden, tu 
„Korsaż”. 

7:07:35 

PLF 031 Go ahead. 

7:10:15 

PLF 031 Słuchamy. [Słuszajem.] 
7:07:37 

Plusnin Widimost’ 1500, one-five-zero-zero, 
widimost’.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Por. A. Wosztyl (wg tego 
źródła

i
) miał zeznać (10 Kwietnia) w prokuraturze, że na 10-

15 minut przed lądowaniem otrzymali komunikat o 
widzialności 4000,  zaś komunikat o widzialności 1500 już 

7:10:17 

Plusnin Widzialność tysiąc pięćset. Jeden-pięć-
zero-zero, widzialność. 
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podczas podejścia do lądowania: 

około 10-15 minut przed lądowaniem nawiązaliśmy kontakt 
radiowy z wieżą na lotnisku w Smoleńsku. Kontroler ruchu 
lotniczego podał nam, iż widoczność w rejonie lotniska 
wynosi 4000 metrów, która w czasie podejścia do lądowania 
zmniejszyła się do 1500 metrów. 

Przy czym Wosztyl miał zeznać, iż lądowanie zaszło o godz. 
7.25 pol. czasu, a nie o 7.15: 

Lądowanie w Smoleńsku odbyło się o godz. 7.25 czasu 
polskiego. Według czasu rosyjskiego była to godzina 9.25]   

7:07:48 

PLF 031 (niezr.)/Priniali.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź ta pojawia się 
jednak tylko w open_micr, w ukv jest „niezr.” – w wersji-2 
brak potwierdzenia ze strony „Wosztyla” komunikatu 
Plusnina dotyczącego pogarszającej się widoczności, mimo 
to „komisja płk. Latkowskiego” pisze (w komentarzu do 
Przyjęliśmy): Dowódca Jaka-40 po rosyjsku potwierdza 
zajęcie 500 metrów (OL-2, s. 245) – tymczasem nie było do 
tej pory mowy o zejściu na wys. 500 m]        

7:10:28-7:10:19 

PLF 031 (niezr.) 

A (niezr.)                 

7:07:52 

Plusnin Piat’sot zaniali?* 

A (niezr.)                 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin nie rozumie, co 

mówi do niego dowódca Jaka-40, i pyta ponownie o 

wysokość (OL-2, s. 245). Do tej pory jednak nie było takiego 

pytania pod adresem PLF 031, to powyższe zaś zostanie 

powtórzone niżej – przyp. F.Y.M.]  

7:10:31 

Plusnin Zajęliście pięćset? 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:07:58 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero three one, 
wysota 5-0-0? 

7:10:37 

Plusnin Papa-Lima-Foxtrot zero-trzy-jeden, 
wysokość pięć-zero-zero? [Papa Lima Foxtrot 
zero three one, wysota piat’-nol-nol?*] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ciekawe, dlaczego Plusnin nie 
podaje wysokości po angielsku, skoro nie jest pewien, czy 
załoga PLF 031 rozumie ruski]  

7:08:04 

PLF 031 5-0-0 wysota, Papa-Lima-Fox 0-3-1. 

7:10:43 

PLF 031 Pięć-zero-zero, wysokość, Papa-Lima-
Fox, y, zero-trzy-jeden. [Piat’-nol-nol wysota, 
Papa-Lima-Fox, y, nol-tri-odin.] 

7:08:09 

Plusnin Poniał. 

 

7:10:47 

Plusnin Zrozumiałem. 
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7:08:16-7:08:17 

 

Plusnin (niezr.) pierwyj. 

A (niezr.)*               
[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                                  

7:10:54-7:10:55 

A (niezr.) 
 
Plusnin (niezr.) pierwszy.   
 
 
              

7:08:27* 

Plusnin 8-17-j, „Korsażu”. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 10 s luki]        

7:11:04 

Plusnin Osiem-siedemnaście, do 
„Korsaża”.[Wosiem’-siemnadcat’*, k Korsażu.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a więc bez końcówki yj, jak w 
wersji-1]         

7:08:30 

„Frołow” 8-17-j, poslie (niezr.) zanimaju 3000. 

7:11:07 

„Frołow” Y, osiem-siedemnaście, z kursem na 
radiolatarnię/na prowadzącą zajmuję trzy 
tysiące. [A, wosiem’-siemnadcat’, s kursom na 
priwod zanimaju tri tysiaczi.] 

7:08:32 

Plusnin 3000, 3000 na priwod, znaczit widimost’ 
uchudsziłas’, dymka 1000 mietrow.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia powyższy komunikat 
tak: Plusnin rozmawia z załogą Iła-76 i potwierdza, żeby 
lecieli na 300 metrów.Ostrzega, że widzialność w poziomie 
zmniejszyła się do 1000 metrów z powodu mgły (pogorszenie 
nastąpiło w ciągu minuty!). Plusnin widzi, jak maleje 
widoczność, wyglądając przez okna wieży i obserwując różne 
charakterystyczne obiekty na lotnisku (tzw. repery). Jest to 
powszechnie stosowany na lotniskach sposób określania 
widzialności przy wykorzystaniu obiektów, do których 
odległość została zmierzona wcześniej (OL-2, s. 247).  

Poniżej ilustracja z „raportu MAK”, 3 oznacza „wieżę” 
wschodnią XUBS, 5 zachodnią, 4 – pomnik miga-23 przy 
głównej bramie wjazdowej na lotnisko itd.; największy 
budynek na rysunku to „stacja meteo”, z której obserwuje 
się „repery”: 

 

7:11:09 

Plusnin Y, trzy tysią* (sic!), trzy tysiące na 
radiolatarnię/na prowadzącą. Więc widzialność 
pogorszyła się. Mgła, tysiąc metrów. 
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- jak jednak wiemy, rozmowy z 10-04 między „meteo” a 
„kontrolerami” się zachowały w znikomej ilości. Poniżej 
zdjęcie z „raportu Millera”, położenie „stacji meteo” u dołu 
za stojanką iłów (zakreśl. na czerwono; na żółto „wieża” 
wsch.): 

 

- przyp. F.Y.M.]  
7:08:38 

„Frołow” Informaciju prosłuszał, widimost’1000. 

7:11:16 

„Frołow” Y, wysłuchałem informację. Y, 
widoczność tysiąc [pięćset(?)]?* [A, informaciju 
prosłuszał. A, widimost’ tysiacza (piat’sot’?)?] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zaskakująca rozbieżność w 
odczytaniach autorstwa KBWLLP i „MAK”. Skąd się w wersji-
2 wzięło to pięćset, skoro Plusnin podawał wyraźnie tylko 
tysiąc – nie wiadomo. Tego typu fraza (tj. tysiąc pięćset) 
byłaby po komunikacie Plusnina uzasadniona wtedy, gdyby 
„Frołow” odwoływał się do komunikatu podanego chwilę 
temu „Wosztylowi” (który „Frołow” mógł słyszeć, jeśli załogi 
porozumiewały się z XUBS na tej samej częstotliwości). W 
takim jednak wypadku naturalne byłoby dopytanie, czy na 
pewno tysiąc, skoro podano niedawno tysiąc pięćset 
„Polakowi”.  

Co ciekawsze, taką wersję zdarzeń (a więc z frazą tysiąc 
pięćset) podtrzymuje KBWLLP również w Załączniku 3 
(Kierowanie lotami) na s. 8: 

Załoga samolotu Ił-76 błędnie potwierdziła podaną wartość 
(nie jako 1000, tylko 1500 m), co nie zostało zauważone i 
poprawione przez KL. 
 
I dodaje zaraz:  
 
Widzialność 1000 m była jedną z granicznych wartości 
określających minimum lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY 
(widzialność 1000 m, podstawa chmur 100 m). KL nie 
przekazał powyższej informacji załodze samolotu Jak-40 i 
nie upewnił się, czy powyższa informacja została przez nią 
odebrana w czasie transmisji radiowej z samolotem Ił-76. 
 
Może więc „Frołow” wcale nie kwitował błędnie tysiąc 
pięćset, skoro Plusnin miał powiedzieć tylko tysiąc?] 
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7:08:42 

A (niezr.)                 

7:11:19 

A (niezr.) uruchomiliśmy wszystko, tak? […my 
wsjo zapustili?] 

7:08:45 

PLF 031 Polskij, Papa-Lima-Fox 0-3-1, razrieszytie 
zachod na posadku.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Początek komunikatu istotnie 
różni się w wersji-1 i -2. Jak zwraca uwagę „komisja płk. 
Latkowskiego”: Jak-40 jest w tym momencie dopiero przed 
trzecim zakrętem kręgu nadlotniskowego (OL-2, s. 247). 
Wyglądałoby więc na to, że komunikat „Wosztyla” jest 
przedwczesny (lub przesunięty podczas konstruowania 
„zapisów z XUBS”). „Komisja” znajduje wyjaśnienie sytuacji 
w… pośpiechu załogi PLF 031:  

Tak wczesna prośba o zgodę na lądowanie może być 
powodowana tym, że piloci usłyszeli przez radio informację o 
pogarszających się warunkach meteo [i zrozumieli ją bez 
problemu mimo słabej znajomości ruskiego – przyp. F.Y.M.], 
skierowaną do załogi Iła-76, i śpieszą się z dopełnieniem 
formalności związanych z lądowaniem. Najwyraźniej boją 
się, że za chwilę mogą zostać odesłani na lotnisko zapasowe 
(j.w.). 

Tymczasem wyjaśnienie mogłoby też być takie, iż warunki 
pogodowe są odmienne od tych, które są „komunikowane”]        

7:11:22 

PLF 031 Wieża, Papa-Lima-Fox zero-trzy-jeden, 
zezwólcie na podejście do lądowania.*[Wyszka, 
Papa-Lima-Fox nol-tri-odin razrieszitie zachod 
na posadku.]  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 Polskij, w wersji-2 
Wyszka]        

A Wszystko dobrze (niezr.) [Wsjo horoszo…] 

7:08:51 

Plusnin 0-3-1, wypołniajtie zachod, udalienije 16.  

7:11:28 

Plusnin Y, zero-trzy-jeden, wykonujcie 
podejście, odległość 16.  

7:08:57 

Plusnin Razrieszył*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Na co właściwie zezwala 
„Wosztylowi” Plusnin? Na lądowanie, gdy samolot jest na 
wys. 500 m kilkanaście kilometrów od lotniska? Czy na 
dalsze zniżanie? Poza tym, czy nie pogarszają się warunki 
pogodowe, a w związku z tym, czy taka decyzja faktycznie 
byłaby obowiązująca? I jeszcze jedno: czy nie padnie pod 
koniec podchodzenia „Wosztyla” na XUBS komenda 
nakazująca odejście na drugi krąg?] 

7:11:34 

Plusnin Zezwalam. 

7:08:59 

PLF 031 Razrieszył, Papa Lima Fox, 0-3-1*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. 
Latkowskiego”:  

Porucznik Rafał Kowaleczko źle skwitował. Zapewnie chciał 
powiedzieć poniał (potwierdzić, że zrozumiał) (OL-2, s. 248)] 

7:11:36 

PLF 031 Zezwalam. [Razrieszył, Papa-Lima-Fox, 
y, nol-tri-odin.] 

7:09:03 

Plusnin Razrieszył 0-3-1, ja „Korsaż”. 

7:11:40 

Plusnin Zezwalam zero-trzy-jeden. Tu „Korsaż”. 
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7:09:09 

PLF 031 (niezr.) 0-3-1. 

7:11:45 

PLF 031 (niezr.) zero-trzy-jeden […nol-tri-odin]. 
7:09:20-7:09:24 

A (niezr.)   

 

 

 

 

 

 

 

Plusnin Da./Da (niezr.).* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wypowiedź 
pojawia się w pdf-ie open_micr, druga zaś sekundę później w 
ukv]                                          

7:11:51-7:11:59 

A (niezr.) kurwa (niezr.) […, bljad’, …]* 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                     

[*„Komisja płk. Latkowskiego”, która, jak prezentowałem w 
Raporcie-CVR, specjalizuje się m.in. w odczytywaniu 
zwrotów „niezrozumiałych” oraz rekonstruowaniu 
kontekstów, w których się one pojawiają, komentuje tę 
anonimową wypowiedź następująco: Zapewne któryś z 
kontrolerów odreagowuje stresującą rozmowę z pilotem 
Jaka-40 (OL-2, s. 248)] 

A** [Start do pierwszego(?)] [(Start pierwogo?)]                                     

[**W wersji „komisji płk. Latkowskiego” jest to wypowiedź 
Krasnokuckiego (por. OL-2, s. 248), ale 2 komunikaty 
Krasnokuckiego, które za chwilę się pojawią (tak jak i 
odpowiedzi Plusnina), nie figurują w pdf-ie ukv „MAK”-u; z 
kolei KBWLLP zaznacza w swojej wersji, że chodzi o 
komunikację radiową/telefoniczną, lecz nie przesądza, czy 
rozmówcą Plusnina jest Krasnokucki] 

Plusnin Tak.                      

7:09:25 

Krasnokucki Kak widimost’?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-2 to wypowiedź 
anonimowa. Jeśliby Krasnokucki przebywał w „wieży”, to to 
pytanie jest kuriozalne – jeśliby wyszedł i pozostawał na 
płycie lotniska – tym bardziej. Być może więc interpretacja 
KBWLLP, iż nie chodzi tu o Krasnokuckiego (wbrew temu, co 
sugeruje pdf open_micr, jest słuszna, zwłaszcza że, jak 
parokrotnie sygnalizowałem w prawej kolumnie, „komisja 
Millera” miała dodatkowe „inne nagrania”, z których 
odtwarzała sytuację na XUBS), ale nie zmienia to faktu, iż nie 
wiadomo, o kogo w takim razie by chodziło] 

7:12:01 

A Jak [widzialność(?)] (niezr.) [Kak 
(widimost’?)…?]                                     

7:09:27 

Plusnin Nu dalnyj ja eszczio wiżu, poriadka gdie-
to 1200, 1300, wot tak./A (niezr.)* 
 
[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                                  

7:12:02 

Plusnin No dalszy/dalszą jeszcze widzę, gdzieś 
rzędu tysiąca dwustu, tysiąca trzystu, gdzieś o, 
tak. 

7:09:33 

Krasnokucki Prożiektora wkljuczieny ili niet?/A 
(niezr.)*                 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.] 

                                                                                  

7:12:08 

A Reflektory (niezr.)? [Prożiektora…?] 
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7:09:34* 

Plusnin Da, wsjo wkljuczieno. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Odpowiedź Plusnina zaczyna się 
sekundę po rozpoczęciu pytania przez „Krasnokuckiego”]        

7:12:10 

Plusnin Tak, wszystko włączone.  

7:09:36 

Krasnokucki (niezr.) 

7:12:12 

A (niezr.)                 
7:09:41 

A Dawaj (niezr.)                                     

7:12:17 

Plusnin Dawaj, poziomo (niezr.). W porządku. 
[Dawaj gorizontalno… Normalno.]  

7:09:51 

Plusnin (niezr.) posmotri won tot sprawa dołżien 
byt’.* 

[*W wersji „komisji płk. Latkowskiego” wypowiedź Plusnina 
ma świadczyć o tym, że on: ocenia ustawienie APM-ów (OL-
2, s. 249) – przy czym, o ile w swych „stenogramach” ta 
„komisja” co rusz sięga do wersji-2, to akurat alternatywną, 
a więc tę z materiałów KBWLLP, wypowiedź Plusnina, 
pomija. Ten ostatni zaś w pierwszym zdaniu (w wersji-2) 
mówi o jakimś samolocie (być może o „Wosztylu”) (wychodzi 
na czwarty), zaś zdanie Popatrz, tamten powinien z prawej 
być - może z powodzeniem odnosić się do położenia np. 
„Frołowa” względem PLF 031 (na radarze).  

W analizie „zapisów z XUBS” należy brać pod uwagę 
zarówno to, że Plusnin częstokroć rozmawia z paroma 
osobami równocześnie (do kogoś może mówić w „wieży”, a 
do kogoś przez komórkę/radio), jak i to, że pomiędzy 
poszczególnymi komunikatami pojawiają się w 
„stenogramach” luki czasowe. Także między tym powyżej, a 
tym poniższym]   

7:12:26 

Plusnin Zaraz wychodzi na czwarty. Popatrz, 
tamten z prawej powinien być (niezr.). [Siejczas 
na czietwiortyj wychodit. Posmotri won tot 
sprawa dołżien byt’.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:10:11* 

Plusnin Wsje, wsje dawaj.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 20 s odstępu między 
wypowiedziami Plusnina] 

[**W wersji proponowanej przez „komisję płk. 
Latkowskiego” dokładnie o tej godzinie pojawia się 
wypowiedź Plusnina przez UKF: Dobra, dobra, kończę (niezr.) 
(OL-2, s. 249) – co jest o tyle zastanawiające, że nie ma jej 
ani w dokumentacji „MAK”-u, ani KBWLLP]               

7:12:45 

Plusnin Już, już, dawaj, odejdź (niezr.) [Wsjo, 
wsjo, dawaj, uchodi…] 

7:10:18 

A (niezr.)*/ Plusnin Bljad’, bojcy, job twoju mat’.                  

 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                                  

7:12:52 

Plusnin Kurwa, żołnierze! Kurwa twoja mać!* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin zauważa na pasie 
OMON-owców lub żołnierzy innej formacji ochrony (OL-2, s. 
249)] 
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7:10:45* 

A (niezr.)**/ A Pojdu gljanu sprawa ocieplienije 
(niezr.)***  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 27 s przerwy między 
wypowiedziami]  

[**Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.] 

[***Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” komunikat w 
tłumaczeniu: Pójdę, popatrzę z prawej oddział… - świadczy o 
tym, że to [n]ajprawdopodobniej Krasnokucki chce 
interweniować u przełożonych funkcjonariuszy OMON-u (lub 
innej formacji ochronnej), którzy chodzą po pasie (OL-2, s. 
250)]                                                                                                                    

[brak danych czasowych] 

 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

7:10:48 

A Kowaljewu pozwoni, skażi ocieplienije 
wprawo uwodi. 

7:13:17-7:13:18 

A Dzwoń do Kowalowa, niech (niezr.) [Zwoni 
Kowaljowu, pust’…] 

A Żołnierzowi powie się w prawo, niech (niezr.). 
Zawołaj Kowalowa, powiedz: [odsuń(?)] w 
prawo ochronę (niezr.) [Bojcu skażut w prawo, 
pust’… Kowaljowa pozowi, skażi: ocieplienije 
wprawo (uwodi?)…]                                                                        

7:10:51 

Plusnin Sierioga, ja tiebia ubiju, bljad’, eti bojcy 
opiat’ na pasje*. 

[*Komunikat odnotowany też w ukv – przyp. F.Y.M. Jak 
komentuje „komisja płk. Latkowskiego”:  

Plusnin obsobacza przez UKF Siergieja Kowaliowa za to, że 
funkcjonariusze ochorny chodzą po pasie startowym (OL-2, s. 
250).  

Wydaje się jednak – zakładając, że faktycznie taka sytuacja 
miałaby na XUBS miejsce – iż w tym cyrku z „bojcami na 
pasie” chodziło o odwrócenie uwagi „kontrolerów” od 
czegoś innego, a być może o wywołanie jakiegoś 
dodatkowego hałasu] 

7:13:24 

Plusnin Sierioża, ja cię, kurwa, zabiję! Ci 
żołnierze znowu są na pasie, kurde! Ale ty 
(niezr.) na progu jest z nimi łączność?  

7:10:59 

PLF 031 Papa Lima Fox, 0-3-1, razrieszitie zachod 
na priamo.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak tłumaczy tę wypowiedź 
„komisja płk. Latkowskiego”, podążając za ruską 
transkrypcją:  

Papa, Lima, Fox, 0-3-1, proszę o zezwolenie na podejście 
prosto i dodaje: W tym momencie Jak-40 znajduje się przed 
czwartym zakrętem w kręgu nadlotniskowym. Pilot w 
korespondencji użył sformułowania razrieszitie zachod na 
priamo, prawdopodobnie mając na myśli „zakręt w prawo” 

7:13:31-7:13:36 

PLF 031 Wieża, y, Papa-Lima-Fox, y, zero-trzy-
jeden, y… [Wyszka, y, Papa-Lima-Fox, y, zero-
tri-nol, y…] 

PLF 031 Zezwólcie na podejście z prostej… 
[Razrieszitie zachod napriamo…] 

PLF 031 …zezwólcie na podejście z prostej… 
[…razrieszitie zachod napriamo…]  
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(OL-2, s. 250).  

W wersji-2 wygląda to nieco inaczej – użyte jest słowo 
напрямо, zaś w Komsomolskiej Prawdzie wypowiedź kończy 
się słowami na priamuju (на прямую)]        

7:11:05-7:11:06 

A (niezr.) wprawo uwiedi ich (niezr.)* 

Ryżenko Razrieszaju, (niezr.) czietwiortyj, 
udalienije 17**./A (niezr.) wprawo uwiedi ich 
(niezr.)*** 

[*Komunikat odnotowany też w ukv – przyp. F.Y.M.] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – por. też ukv, s. 3. Odległość 
17 podana jest także w wersji „zapisów z XUBS” 
Komsomolskiej Prawdy i w wersji „komisji płk. Latkowskiego” 
(por. OL-2, s. 251), a w wersji KBWLLP jest piętnaście. 
„Komisja” tak widzi sytuację: Kontrolę nad samolotem 
przejmuje kierownik strefy lądowania – Wiktor Ryżenko. Jego 
zadaniem jest sprowadzenie samolotu po ścieżce do 
wysokości decyzji. Ryżenko wyraża zgodę na wykonanie 
przez maszynę czwartego zakrętu i informuje, że Jak-40 
znajduje się 17 km od lotniska (j.w.). Ta odległość jest o tyle 
frapująca, że nie tak dawno, ca. 3 minuty temu, Plusnin (o 
7:08:51) sytuował „Wosztyla” na dystansie 16 km] 

[***Ta ponowna wypowiedź A odnotowana jest o 7:11:06 
(pol. czasu), a więc o tym samym czasie, co komunikat 
Ryżenki. Komsomolska Prawda lokuje go przed wypowiedzią 
Ryżenki – w wersji-2 jest po, jak widać w prawej rubryce] 

7:13:37-7:13:39 

Plusnin (niezr.)!  

Ryżenko Zero-trzydzieści jeden, wykonujcie 
czwarte. Odległość piętnaście.  

A (niezr.) odsuń ich w prawo (niezr.)                                     

7:11:11-7:11:12 

A (niezr.)                 
 
A (niezr.)*                 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                                                                                  

7:13:43 

A (niezr.)                 

 

7:11:13 

A Da, da, wprawo ubieri jego tak, cztob nie 
mieszał. 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Rozmowa dotyczy 
najprawdopodobniej sposobu ustawienia reflektora APM 
(OL-2, s. 251)]                                     

7:13:45 

A Tak, tak. W prawo go odsuń, żeby nie 
przeszkadzał. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                          

7:11:25 

PLF 031 Papa Lima Foxtrot* 0-3-1, razrieszytie 
zachod na priamuju*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

7:13:57 

PLF 031 Wieża, Papa-Lima-Fox*, y, zero-trzy-
jeden, zezwólcie na podejście z prostej/na 
wprost. [Wyszka, Papa-Lima-Fox, razrieszytie 
zachod napriamo.*] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   
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7:11:30 

Plusnin 0-31 wypołniajtie wprawo na 
posadocznyj (niezr.)/ 0-31 wypołniajtie wprawo 
na posadocznyj udalienije (niezr.)* 

[*Wersja przed ukośnikiem pojawia się w ukv, wersja 
rozszerzona o udalienije w open_micr, w obu jednak, tak jak i 
w wersji Komsomolskiej Prawdy, nie jest przez Plusnina 
podawana odległość (czternaście), której dosłuchano się w 
opracowaniu KBWLLP (żadnej z tych odległości nie 
potwierdza w swych komunikatach PLF 031, nawiasem 
mówiąc). Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin zrozumiał, 
o co chodzi Polakom. Poprawia komendę i wydaje zgodę na 
kurs lądowania (OL-2, s. 252)]   

7:14:02-7:14:11 

Plusnin Zero-trzy-jeden, wykonujcie w prawo na 
kurs do lądowania. Odległość czternaście. [Nol-
tri-odin wypołniajtie wprawo na posadocznyj. 
Udalienije czietyrnadcat’.]   

A (niezr.) sto trzydzieści cztery. […sto tridcat’ 
czietyrje.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej wypowiedzi w wersji-
1. Tu zaś nie jest określone, czy to strzęp komunikatu 
Plusnina, Ryżenki, kogoś z „Wosztyla”, czy jeszcze innej 
załogi (np. „Frołowa”) – w każdym razie pojawiać się on ma 
w obrębie łączności radiowej]                                       

7:11:40 

PLF 031 Papa Lima Fox 0-3-1. 

7:14:12 

PLF 031 (niezr.) Papa Lima Foxt zero-trzy-jeden. 
7:11:42 

Plusnin Razrieszył. 

7:14:14 

Plusnin Zezwalam. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
7:12:12* 

Ryżenko (niezr.) udalienije 10 (niezr.), wchod w 
glissadu.** 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przez pół minuty „nic się nie 
dzieje” w „wieży” ani wokół niej] 

[**Z wypowiedzi Ryżenki nie wiadomo, do kogo jest 
skierowana. W wersji-2 to część komunikatu do PLF 031 – 
przyp. F.Y.M.]   

7:14:43 

Ryżenko Trzydzieści jeden, odległość dziesięć, 
sto w lewo, wejście na ścieżkę. [Tridcat’ odin, 
udalienije diesiat’, liewieje sto, wchod w 
glissadu.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisji Millera” zatem znowu 
sprawniej poszło odsłuchiwanie wypowiedzi z „wieży”. 
Przypomnę, że o 7:14:02 Plusnin podaje „Wosztylowi” 
odległość „14”, zaś o 7:14:43 Ryżenko „10”]   

7:12:17 

Plusnin Miedlienno gowori, czto by on.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin upomina Ryżenkę, 
żeby mówił wolno, bo Polacy słabo rozumieją rosyjski (OL-2, 
s. 252). 

7:14:47 

Plusnin Mów powoli, żeby on… 

7:12:24 

A (niezr.)                                     

7:14:54-7:15:00 

A (niezr.) może trzeba (niezr.) Oczywiście. 
[…(możiet nado?)… Konieczno.]                             

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

 A A gdzie on? [A gdie on?]* 

[*Jak komentuje KBWLLP: Zarejestrowana na BSKL 
wypowiedź: „Где он?” („Gdzie on jest?”) (godz. 05:15:00) 
świadczy o prawdopodobnych trudnościach w ciągłej 
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obserwacji znacznika samolotu na wskaźnikach 
radiolokatora. (Zał. 3, s. 9)]       

7:12:31 

A (niezr.) 8 kiłomietrow (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  Tak jakby nie była to 
wypowiedź Ryżenki. Co więcej, nie jest ona odnotowana w 
pdf-ie ukv (w przeciwieństwie do komunikatu Ryżenki wyżej) 
tylko w open_micr (s. 10), mimo to „komisja płk. 
Latkowskiego” twierdzi: Zapewne Ryżenko informuje, że Jak-
40 jest 8 km od progu pasa (OL-2, s. 252)]                                     

7:15:05 

A O, osiem kilometrów, kurwa. Kurwa, nasze 
meteo, a ja mówię, kurde… [A won wosiem 
kiłomietrow, bljad’. Bljad’, nasze mietieo, a ja 
goworju, blin…] 

7:12:39-7:12:41 

A Meteo wezwijcie.                   

Krasnokucki (niezr.) i meteo, Marczienko 
goworił, tuman nie ożidaju.* 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Aleksander Iwanowicz 
Marczenko (szef służby prasowej Głównego Zarządu 
Ministerstwa do spraw Nadzwyczajnych w Rosji w Obwodzie 
Smoleńskim) zapewne rozmawiał z Krasnokuckim (szefem 
zespołu do spraw przyjęcia polskich samolotów) na temat 
pogody 10 kwietnia, omawiając przylot prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego (OL-2, s. 253).                   

7:15:09 

 

Krasnokucki Mówił mi wieczorem Marczenko: 
„Nie spodziewamy się mgły”.  

7:12:48-7:12:53 

A (niezr.)                 
 
A (niezr.)*                 
 
Plusnin Dawaj, dawaj, jemu gowori, nu wsjo 
rawno gowori.**   

[*Komunikat odnotowany w ukv równocześnie z 
wypowiedzią Plusnina – przyp. F.Y.M.] 

[**„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza:  

Plusnin każe Ryżence dalej naprowadzać Jaka-40, mimo że 
Polacy nie kwitują komend (OL-2, s. 253)  

– tylko że Ryżenko już od kilkudziesięciu sekund nic do PLF 
031 nie mówi. Teraz zaś (poniżej) odezwie się dopiero po 10 
s] 

7:15:17-7:15:29 

A Tylko reflektory (niezr.), żebyśmy go widzieli. 
[Fary tolko…, cztoby my jego widieli...] 

Plusnin Dawaj, dawaj, mów mu. 

A [A co mu mówić(?)], kurde, wszystko jest w 
porządku. [(A czto jemu goworit’?), blin, wsjo 
normalno.]*             

Plusnin Ale wszystko jedno mów, kurde. [Nu 
wsjo rawno gowori, blin.] 

A (niezr.)       
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedzi tej nie ma w pdf-
ach „MAK”-u, zaś „komisja płk. Latkowskiego” jej nie 
komentuje. Jeśli zaś miałby to być fragment dialogu 
Plusnina z Ryżenką, to ciekawe by było to, co miał ten 
ostatni na myśli mówiąc, że wszystko jest w porządku. 
Dobrą widoczność? 
 
W kontekście powyższej wymiany zdań włącza się w 
dyskusję KBWLLP, twierdząc, że: 
 
W wyniku powyższego działania KL załoga samolotu Jak-40 
otrzymała od KSL informację o dolocie do DRL. W tym czasie 
załoga samolotu Ił-76 zgłasza dolot do DRL na wysokości 
3700 m i prosi o dalsze zniżanie. (Zał. 3, s. 9)  
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Czyżby więc „Frołow” był w okolicach dalszej NDB wcześniej 
niż „Wosztyl”?]                                                                      

7:13:03 

Ryżenko 0-31 podchoditie k dal’niemu, na 
kursie, glissadie.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W jakiej dokładnie odległości 
jest „Wosztyl”, Ryżenko nie mówi. Ze strony PLF 031 brak 
potwierdzenia komunikatu Ryżenki]   

7:15:33 

Ryżenko Zero-trzydzieści jeden, zbliżacie się do 
dalszej, na kursie, ścieżce. 

7:13:09-7:13:14 

Plusnin Ja ż, to żie dołżien znat’, eto samoje, 
dalnost’./ A (niezr.)*                 
 
A (niezr.)                 

[*Komunikat odnotowany w ukv równocześnie z 
wypowiedzią Plusnina – przyp. F.Y.M.] 

7:15:38 

Plusnin Przecież ja też powinienem znać, ten, 
odległość, [żeby(?)] (niezr.) [Ja ż tożie dołżien 
znat’, eto samoje, dal’nost’, (cztoby?)…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:13:18 

„Frołow” (niezr.) 8-17-j, na priwod, 3600 
oswobodił, sniżienije do 3000, Waszie 
uprawlienije./78-8-17-j na priwod, 3600 
oswobodił, sniżienije do 3000, waszie 
uprawlienije.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym pierwsza z 
wypowiedzi w pdf-ie open_micr, a druga w ukv – w wersji 
KBWLLP jest jeszcze inaczej]    

7:15:46 

„Frołow” Y, siedemdziesiąt-osiem - osiem - 
siedemnasty. Y, radiolatarnia/prowadząca, y, 
trzy siedemset zwolniłem, zniżanie do trzech 
tysięcy, wasze kierowanie. [A, siem’diesiat’-
wosiem-wosiem-siemnadcatyj. A, priwod, a tri 
siem’sot (sic!) oswobodił, sniżienije do trjoch 
tysiacz, waszie uprawlienije.] 

7:13:26 

Plusnin 8-17-j, tysiacza piat’…*, y, zanimajtie 
2100 poka na priwod, 2100. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak zaś wyjaśnia „komisja płk. 
Latkowskiego”: Plusnin najpierw chciał zniżyć samolot na 
1500 metrów, potem zdecydował się na 2100 i nakazał mu 
dalszy lot tym samym kursem (OL-2, s. 254).  

Od dłuższego już czasu nie pojawia się w dialogach kwestia 
odległości „Frołowa” od XUBS].  

7:15:54 

Plusnin Osiem-siedemnasty, tysiąc pięć… Y, 
zajmujcie dwa sto, na razie na radiolatarnię/na 
prowadzącą. Dwa sto. 

7:13:33 

„Frołow” 2100, prawaja bolszaja. 

7:16:00 

„Frołow” Y, dwa sto, prawy duży*. [Y, dwie sto, 
prawaja bolszaja.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – mimo że w lewej rubryce 
„stenogramów” KBWLLP jest wyraźnie prawaja bolszaja]  

7:13:34 

Krasnokucki Da, poka nie zniżaj jego.*/ A 
1500?**                                   

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki poleca 
Plusninowi, żeby za bardzo nie zniżał Iła-76, bo chce najpierw 

7:16:01-7:16:03 

Krasnokucki Tak, na razie nie zniżaj go. 

A Tysiąc pięćset (niezr.)? [Tysiacz piat’sot…?]                                     



 

66 
 

posadzić Jaka-40. Nie jest pewien, czy Polacy dadzą sobie 
radę i wylądują za pierwszym podejściem. Na wszelki 
wypadek zakłada, że Jak-40 będzie musiał odejść na drugi 
krąg i dlatego chce mieć czyste pole przy ewentualnej drugiej 
próbie lądowania. Woli nie mieć w pobliżu siebie dwóch 
samolotów z niewielką separacją wysokości (OL-2, s. 254). 

Po tej wypowiedzi Krasnokuckiego „komisja” zamieszcza w 
swej wersji „zapisów z XUBS” jeszcze jeden jego komunikat z 
godz… 7:13:34: Reflektory, reflektory, reflektory… (nie ma go 
jednak (w tym miejscu, tj. przed poniższym komunikatem 
Ryżenki) ani w dokumentacji „MAK”, ani KBWLLP, zresztą 
fizycznie niemożliwe jest mówienie dwóch zdań 
równocześnie – nawet przez ruskiego oficera] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Obie wypowiedzi pojawiają się 
w tym samym czasie w open_micr (w wersji Komsomolskiej 
Prawdy też), natomiast w wersji-2 jest dwusekundowa 
odległość między nimi] 

7:13:37-7:13:41 

Ryżenko 4 na kursje, glissadie.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ryżenko nie podaje, do jakiego 
samolotu kieruje swój komunikat. „Wosztyl” nie potwierdza] 

A (niezr.)                 
 
A (niezr.)*                 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.] 

7:16:04-7:16:05 

Ryżenko Y, cztery na kursie, ścieżce. 

 

[sygnał telefonu komórkowego]   

7:13:42 

Plusnin Fary kto-nibud’, fary wkljuczitie*. 

[*Komunikat odnotowany i w open_micr i w ukv – przyp. 
F.Y.M. Hasło Fary wkljuczitie pojawi się także podczas 
„podejścia PLF 101”. Jak wyjaśnia „komisja płk. 
Latkowskiego”: Plusnin nakazuje włączenie APM-ów (OL-2, s. 
255)] 

7:16:07-7:16:10 

Krasnokucki Reflektory. Reflektory. Reflektory, 
kurwa. Tego… [Fary. Fary. Fary, bljad’. Eto 
samoje…] 

Plusnin Reflektory, [kurwa(?)]. Fary, (bljad’?)] 

Plusnin Reflektry* włączcie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 
7:13:46 

Plusnin Dawaj, dawaj, dawaj*./ A (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 mówi to Plusnin, w 

wersji-2 i innej dokumentacji KBWLLP (por. np. Zał. 3, s. 10) - 

Krasnokucki]                 

[**Komunikat odnotowany w ukv równocześnie z 
wypowiedzią przypisywaną Plusninowi – przyp. F.Y.M.] 

7:16:13 

Krasnokucki Dawaj, dawaj, dawaj*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego 
obstaje przy ruskim odczycie: W raporcie Millera kwestia ta 
została przypisana Krasnokuckiemu. Nam jednak wydaje 
się, że mówi to – zgodnie z zapisem w stenogramie 
upublicznionym przez MAK – Plusnin. Poza tym wówczas 
Krasnokucki zapewne rozmawiał przez telefon komórkowy 
(OL-2, s. 255)] 

7:13:49 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, udalienije 2, 

7:16:46 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, odległość 
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dobroje utro, zachodit 1-j, prikriło, prikriło nas 
tumanom, wot siejczas zdies’ wot, siejczas wot… 
ja pieriezwonju!!!* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 natomiast 
wypowiedź Krasnokuckiego jest rozbita na parę części] 

dwa*. Dzień dobry, podchodzi pierwszy. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – pytanie więc, o jakim 
samolocie Krasnokucki tu mówi? Komentarz „komisji płk. 
Latkowskiego” jest następujący:  

Najprawdopodobniej Władimir Iwanowicz Sypko dzwoni na 
komórkę Krasnokuckiego i pyta go, gdzie jest obecnie polski 
Jak-40 i jakie są warunki na lotnisku w Smoleńsku. 
Krasnokucki informuje, że samolot już podchodzi do 
lądowania (znajduje się 2 km od progu pasa). Mówi o 
fatalnej pogodzie i przerywa rozmowę (OL-2, s. 255) –  

to wszystko „komisja” pisze, mimo że w następnej rubryce 
swoich „stenogramów” ma wypowiedź Ryżenki: Trzy, na 
kursie, na ścieżce – jeśliby więc Krasnokucki mówił o jakimś 
samolocie, to raczej nie o „Wosztylu”. Zresztą, w późniejszej 
rozmowie z Sypką, jak już sygnalizowałem w niniejszej 
tabeli, ten ostatni będzie pytał: A ten Jak-40 to nasz czy 
Polacy? – co z kolei by znów świadczyło przeciwko tezie 
„komisji”, iż Krasnokucki w wypowiedzi wyżej wspomina o 
„Wosztylu”.  

Przypomnę w tym kontekście zagadkową wypowiedź 
operatora Polsat News, P. Wudarczyka, który opowiadał 10 
Kwietnia:  

Jak my lądowaliśmy, to STARTOWAŁ jakiś samolot (podkr. 
F.Y.M.) i nasz pilot z tego specjalnego pułku powiedział: „hu, 
duży zuch, jak on to zrobił, w ogóle bokiem, nie wiadomo” – 
znaczy on był zadziwiony, że on startował, ten samolot (…) 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-
jeszcze-jeden-samolot_31.html  

O starcie samolotu mówił też, nieco chaotycznie 25 marca 
2013 inny pasażer „Wosztyla” (z 10-04) red. P. Ferenc-
Chudy (w TV Republika

ii
): 

Właściwie to on nie, nie… My mieliśmy wszyscy wrażenie, 
tak jak żeśmy tam stali, tych kilkunastu dziennikarzy, że… 
jeszcze żeśmy się troszeczkę-śmy… w ogóle… nie… On 
wyglądał, tak jakby startował, tak? Bo on tam na 
wypuszczonych klapach bardzo… na takiej dużej dosyć 
szybkości, natom- i muskał, dosłownie on szedł idealnie w 
osi pasa…  

[Znaczy startował czy lądował?]  

My mieliśmy wrażenie, że on startuje, bo on tak, bo to tak 
wyglądało, on za chwi-, za chwileczkę – po jakiejś tam, nie 
wiem, po przebyciu jednej trzeciej pasa u-, wzniósł się w 
powietrze gwałtownie, więc sprawiał wrażenie 
startującego, więc żeśmy wtedy zupełnie nie wiedzieli, że on 
ląduje, tak? To jest wiedza, dopiero z… po kilku godzinach 
taką wiedzę mieliśmy, co to za samolot i z jakiej racji… my 
myśleliśmy, że on startuje… No, ja byłem o tym przekonany. 
Jeszcze żeśmy się… i tak, po przebyciu jednej on dosłownie 
dotykał, tymi kołami, dotykał pasa [czy więc słychać było 
gwizd opon w związku z tym? – przyp. F.Y.M.] i tak gdzieś w 
jednej trzeciej… długości pasa… gwałtownie dodał mocy 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
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silnikom, aż ziemia zaczęła drżeć i przechylił ten samolot na 
prawe skrzydło tak, że, że te skrzydło dosłownie nie, nie 
dotknęło ziemi i poszedł niemalże pozio-, pionowo w górę. 
No więc my myśleliśmy, że on startuje. I jeszcze żeśmy się 
tam, żartowaliśmy, że, że pijany Iwan, no, coś takiego.    

7:13:54 

Ryżenko Tri na kursje, glissadie*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym wypowiedź Ryżenki 
figuruje wyłącznie w ukv, nie zaś w open_micr. Jak ponadto 
komentuje sytuację KBWLLP (Zał. 3, s. 10):  

Podczas podejścia samolotu Jak-40 KSL informował załogę o 
prawidłowej pozycji na ścieżce zniżania na odległościach 4, 3, 
2, 1 km od progu DS. KSL nie przekazał informacji o położeniu 
samolotu Jak-40 na 8 i 5 km, nie zastosował się do zasad 
prowadzenia korespondencji radiowej – pkt 6.4.4.2, wg 
którego informacja o odległości samolotu od progu pasa 
powinna być przekazywana do przelotu DRL – nie rzadziej niż 
co 2 km, po przelocie DRL – nie rzadziej niż co 1 km. 
 
„Wosztyl” nadal nie potwierdza komend „wieży”]   

7:16:20 

Ryżenko Trzy na kursie, ścieżce.* 

 

7:14:06 

Krasnokucki (niezr.) horoszo, horoszo. 

7:16:21-7:16:33 

Krasnokucki Przykryła… Przykryła nas mgła, o, 
teraz, dziesięć minut*. O teraz… Ja oddzwonię.  
 
A (niezr.) 
 
Krasnokucki Dobrze, dobrze (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tego określenia czasowego 
nie ma w rus. wersji]   

7:14:09 

Ryżenko Dwa na kursje, glissadie*. 

[*Znów brak odzewu ze strony PLF 031 – przyp. F.Y.M.] 

7:16:35 

Ryżenko Dwa na kursie, ścieżce. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
7:14:16 

Plusnin Dawaj, dawaj, dawaj, smotri./Dawaj, 
dawaj, dawaj (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – pierwsza wypowiedź w 
open_micr, druga w ukv, ale w wersji KBWLLP komunikat 
Plusnina nie jest odnotowany jako podany przez UKF] 

7:15:41 

Plusnin Dawaj, dawaj, dawaj, patrz.  

7:14:21 

A Bliżnij (niezr.)/ A (niezr.)*                               

[*Komunikat odnotowany w ukv równocześnie z 
wypowiedzią A – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. 
Latkowskiego”, (która tłumaczy tę wypowiedź jako Bliższa): 
Jak-40 leci odpowiednio wysoko (a jak wynika ze słów załogi 
– nawet wyżej niż powinien), dlatego widać go na radarze 
nawet kilometr przed początkiem pasa (OL-2, s. 256). 
Komunikatu Bliżnij  brak w wersji-2]       

7:16:47 

A (niezr.)                               



 

69 
 

7:14:22 

Ryżenko Odin, na kursje, glissadie.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” dostrzega pewne anomalie w 
sytuacji, starając się wyjaśnić je następująco (OL-2, s. 256): 

Analiza komend Wiktora Ryżenki wskazuje, że kontroler cały 
czas informuje dowódcę Jaka-40 o odległości od progu pasa 
z kilkusetmetrowym zapasem. Można tak przypuszczać, bo 
mimo że samolot porusza się ze stałą prędkością poziomą, 
to według kontrolera kolejne odcinki przebywa w różnym 
czasie: dystans od 4 do 3 km przez 17 sekund, od 3 do 2 km 
przez 15 sekund, od 2 do 1 km – 13 sekund. Kontrolerzy 
wiedzą, że wyprzedzają położenie samolotu, i dlatego 
Plusnin dopiero 19 sekund po tej komendzie podaje komendę 
odejścia na drugi krąg. To oznacza, że musi zdawać sobie 
sprawę z tego, iż dopiero wtedy samolot powinien 
znajdować się w pobliżu progu pasa, a skoro nie melduje, że 
widzi pas, to znaczy, że nie da już rady wylądować.]                                

7:16:48 

Ryżenko Jeden na kursie, ścieżce*. 

[*KBWLLP w Zał. 3 (s. 10) tak rekonstruuje to, co się dzieje 
po tej komendzie: 

KL po otrzymaniu informacji KSL o pozycji samolotu na 1 km, 
ze względu na nienawiązanie przez niego kontaktu 
wzrokowego z samolotem oraz brak komendy od załogi o 
nawiązaniu kontaktu wzrokowego ze środowiskiem drogi 
startowej (pas widzę), powinien nakazać załodze samolotu 
Jak-40 odejście na drugi krąg. Komenda ta została wydana 
po 18 s. 
 
Zauważyć należy jednak, że podczas całej tej drogi załoga 
„Wosztyla” ani razu się nie odezwała – komunikat PLF 031 
w rus. dokumentacji pojawi się dopiero podczas cyrków z 
kołowaniem po płycie XUBS, a w wersji-2 już po ogłoszeniu 
przez Plusnina: posadka. Czy zatem z „zapisów z XUBS” 
zniknęła cała korespondencja z „Wosztylem” podczas 
lądowania (trudno bowiem uwierzyć, by w ogóle jej nie 
było) – czy też Ryżenko sprowadza jakiś inny samolot, a w 
„zapisach” jest to przedstawione jako sprowadzanie PLF 
031? 
 
Technik „Wosztyla”, R. Muś, miał twierdzić podczas 
składania zeznań w prokuraturze wojskowej, że… żadnej 
korespondencji ze strony wieży (z załogą) podczas podejścia 
do lądowania nie było

iii
, co czyni całą sytuację (PLF 031 vs 

XUBS) jeszcze bardziej zagadkową: 
 
podczas podchodzenia do lądowania nie przypominam sobie 
aby ze strony kontrolera z lotniska padały jakiekolwiek 
informacje, takiego typu jak jaką mamy odległość od pasa, 
na jakiej jesteśmy wysokości, czy jesteśmy na kursie. 
Kontroler wydał nam tylko zgodę na zajście do lądowania i 
po naszym potwierdzeniu, że jesteśmy na prostej, wydał 
zgodę na lądowanie. W trakcie ostatniej fazy lotu nie 
podawał żadnych komend. Ja nie słyszałem komendy ze 
strony kontrolera, aby nakazał nam odejście na drugi krąg. ]   

7:14:27-7:14:30 

Plusnin Nie widno, poka nie wiżu. 

A (niezr.)                 

7:16:53 

Plusnin Nie widać, na razie nie widzę. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:14:35 

Plusnin Gdie, gdie? Połosu nabljudajetie 
wyszie!/(niezr.) połosu nabljudajetie, wyszie!* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – pierwsza wypowiedź w 
open_micr, druga w ukv – w wersji-2 tylko: Pas widzicie? 
Wyżej! – to wypowiedź przez radio] 

7:17:00 

Plusnin Gdzie?! Gdzie?! 

Plusnin Pas widzicie? Wyżej!* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tak jakby to było pytanie 
skierowane do załogi, tymczasem „komisja płk. 
Latkowskiego” wypowiedź Plusnina tłumaczy jako: Pas 
obserwujcie, wyżej! (a więc jako polecenie adresowane do 
kogoś z „wieży”/„obsługi lotniska”) i dodaje: Plusnin 
denerwuje się, ponieważ nie widzi samolotu tam, gdzie  
spodziewał się go zobaczyć, czyli dosyć nisko w okolicach 
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progu pasa (OL-2, s. 257). 

R. Muś miał zeznać: 

Ostatecznie na wysokości bliższej radiolatarni zobaczyliśmy 
2xAPM, tzw. bramkę i ona wtedy była jeszcze z prawej w 
odniesieniu do naszego lotu, por. Wosztyl skorygował wtedy 
lot. Następnie weszliśmy w bramkę i wylądowaliśmy. 
Podczas lądowania widoczność wynosiła 1500 metrów. Na 
zadane pytanie zeznaję: podczas podchodzenia do 
lądowania ja nie widziałem żadnego innego oświetlenia 
oprócz APM.] 
 

7:14:38 

A Bljad’, nado uchod.                 

7:17:04-7:17:05 

A Kurwa, odejście na… 

A Kurwa, trzeba odejście. 
7:14:41 

Plusnin Uchod na 2-j. 

7:17:05 

Plusnin Odejście na drugi krąg*. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]     

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin nakazuje 
dowódcy samolotu Jak-40 odejście na drugi krąg. Porucznik 
Artur Wosztyl powinien w tym momencie przerwać 
lądowanie i natychmiast zacząć się wznosić, lecąc dalej po 
kręgu nadlotniskowym i oczekując na dalsze polecenia 
kontrolera. Jak wytłumaczyła nam osoba z załogi Jaka-40, 
piloci nie usłyszeli tej komendy. Przy okazji zwróciła nam 
uwagę na błąd Pawła Plusnina, który nie wskazał, do 
którego samolotu kieruje to polecenie. Kontroler także nie 
powtórzył komenty, mimo że piloci nie wykonali jego 
polecenia (OL-2, s. 258).  

Czyżby „osoba z załogi” przyznawała, iż wtedy jeszcze jakiś 
jeden samolot podchodził do lądowania? Przed 
„Wosztylem”? – przyp. F.Y.M.]  

7:14:44-7:15:01 

A (niezr.)                 

A (niezr.)*                 

A (niezr.)                 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.] 

 7:17:11 

Plusnin A idź, kurwa, pierdolisz tu, kurwa, że 
wyląduje! (niezr.) Wyląduje tu! [Da, idi, bljad’, 
pizdisz’, tut, bljad’, siadiet! …Siadiet tut!] 
 
A (niezr.) dobrze podchodził. […normalno 
szioł.]* 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej wypowiedzi w wersji-
1. Czyżby jednak obserwowano bez problemu podejście 
samolotu na ostatnich dwóch kilometrach?]      

7:15:06 

Plusnin Posadka. Papa Lima three one, poslie 

7:17:30-7:17:39 

Plusnin Lądowanie. 
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ostanowki na 180, mołodiec.* 

[*Gdyby upubliczniono pełny zapis audio z „wieży”, można 
by sprawdzić, czy wtedy faktycznie słychać lądowanie jaka-
40 – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” zwraca 
uwagę, że: Od wydania komendy odejścia na drugi krąg do 
momentu ogłoszenia przez Plusnina, że Jak-40 wylądował, 
mija 25 sekund. Plusnin nie powtarzał w tym czasie 
komendy, najwyraźniej uznając, że swoje zadanie wypełnił, i 
czekał na to, co zrobi pilot, nie przeszkadzając mu w jego 
zamiarach.  

I dodaje zagadkowo: Informację o lądowaniu podał 
prawdopodobnie wyłącznie pro forma, po to, żeby na 
taśmie nagrała się informacja, że samolot wylądował. 
Podczas tego lądowania zarówno Paweł Plusnin, jak i 
pozostałe osoby na wieży zachowywały się bardzo 
profesjonalnie (OL-2, s. 258-259). 

Można by z tego ostatniego akapitu wysnuć wniosek, iż 
gdyby nie wypowiedź Plusnina, to nie byłoby potwierdzenia 
lądowania „Wosztyla”. W niektórych relacjach, przypomnę, 
do tego lądowania miało dojść „około 6.50 pol. czasu” (por. 
choćby http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf s. 21). 
Jeśliby jednak „Wosztyl” lądował o 6.50 (przy czasie przelotu 
ca. 2h), to rację mógłby mieć jeden z jego pasażerów, tj. red. 
W. Cegielski, twierdzący 10 Kwietnia wieczorem w TVP, iż 
wylecieli z EPWA o 5-tej, a gdy lądowali, to nie było mgły:  

nie mieliśmy ani mgły tak naprawdę, bo to nie była mgła a 
chmury, nie mieliśmy też żadnego poważnego wiatru, nie 
padał deszcz, przez te chmury prześwitywało słońce. Każdy 
inny normalny dzień wyglądałby tak samo 
(http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka). Ale też 
powstawałoby pytanie, kto w takim razie był sprowadzany 
bez kwitowania i lądował na XUBS o 7.15 i kiedy doszło do 
(ilu naprawdę) prób przyziemiania ze strony „Frołowa”? 

Przypomnę, że por. Wosztyl miał zeznać (10 Kwietnia): Start 
samolotu odbył się około godz. 5.25. W trakcie przelotu nie 
było żadnych problemów. Lądowanie w Smoleńsku odbyło 
się o godz. 7.25 czasu polskiego. (…) Po naszym lądowaniu 
warunki atmosferyczne dość gwałtownie zaczęły się 
pogarszać. Nad lotnisko nadciągnęła gęsta mgła w płatach, 
która bardzo znacznie ograniczyła widoczność. Wtedy 
przechodząca przez rejon lotniska mgła ograniczała 
widoczność w zakresie od 400 do 1000 metrów.  

W późniejszych zeznaniach (z 21-04-2010), Wosztyl 
stwierdzi, że do lądowania doszło około 7.20: 

po wylądowaniu ja albo por. Kowaleczko telefonicznie 
poinformowaliśmy DKL w Warszawie o fakcie wylądowania. 
Nie jest w stanie powiedzieć czy telefonicznie ja albo por. 
Kowaleczko podawaliśmy warunki meteorologiczne panujące 
na lotnisku w Smoleńsku. Do mnie z Warszawy nikt nie 
dzwonił i nie pytał się o warunki atmosferyczne jakie panują 
na lotnisku w Smoleńsku. Po wylądowaniu około godz. 7.20 
warunki atmosferyczne panujące na lotnisku utrzymywały 
się przez jakiś czas, myślę, że przez około 30 minut na 

Plusnin Papa-Lima zero-trzy-jeden, po 
zatrzymaniu o sto osiemdziesiąt. Zuch.*  

PLF 031 Powtórzcie. [Powtoritie.]** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Natomiast wg R. Musia: Po 
wylądowaniu kontroler pochwalił nas: „maładiec, abarot 
180 rulitie na stajaniu”.] 

[**Tej wypowiedzi nie ma w rus. dokumentacji – przyp. 
F.Y.M.] 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
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podobnym poziomie, jak przy moim lądowaniu. 
iv

 

Z kolei R. Muś wyliczał, że lot zajął im… 1h 15 min
v
:  

Nasz lot trwał 1 g. 15 min. W międzyczasie pogoda zaczęła 
się pogarszać do warunków, w których już byśmy nie 
wylądowali i z zaciekawieniem oglądaliśmy dwa nieudane 
lądowania samolotu Ił-76 Federacji Rosyjskiej. Wówczas 
widoczność wahała się w granicach 400–800 m. Widoczności 
pionowej z ziemi nie byliśmy w stanie określić. Próby 
lądowania tego Iła miały miejsce około po 15 i 30 minutach 
od naszego wylądowania. 
 
Jeśliby wyliczenie Musia było poprawne (co przy prędkości 
jaka-40 wydaje się dość mało prawdopodobne, jak zwracał 
uwagę A-Tem – chyba że Muś nie miał na myśli lotu EPWA-
XUBS), to przy starcie o 5.25 „Wosztyl” byłby w Smoleńsku 
już o 6.40. Jak zaś pamiętamy w „zapisach z XUBS” pojawi się 
wymiana zdań między Krasnokuckim a Sypką i ten pierwszy 
będzie wspominał o czyimś lądowaniu o 6.50 (pol. czasu).]     

7:15:17 

Plusnin Na 180*. 

[*Zaczyna się cyrk z kołowaniem – przyp. F.Y.M. „Komisja 
płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Plusnin nakazuje porucznikowi 
Rafałowi Kowaleczce, żeby po zatrzymaniu samolotu 
zawrócił go (wykonał zakręt o 180 stopni) (OL-2, s. 259). 

Cyrk ten jest o tyle zastanawiający, że przecież por. Wosztyl z 
por. Kowaleczką (jako drugim pilotem) był jakiem-40 także 7-
04-2010, a więc XUBS powinien już dobrze znać - i jak sam 
zeznawał w prokuraturze: 

wylot w dniu 07.04.2010 r. związany był z pobytem w 
Katyniu premiera Donalda Tuska. Moja załoga 
przetransportowała do Smoleńska członków „komisji do 
zadań trudnych.” W dniu tego wylotu były dobre warunki 
atmosferyczne i lądowanie wykonano z tzw. kręgu w pełnej 
widoczności pasa i z tzw. wektorowaniem. W trakcie tego 
przelotu nie zaobserwowałem żadnych niepokojących 
symptomów. Wylot został wykonany bez żadnych 
problemów.] 

7:17:41 

Plusnin O sto osiemdziesiąt. 

7:15:18* 

Plusnin Posadka Jak-40-go.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi kolejne zdanie 
sekundę po rozpoczęciu poprzendiego] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czemu Plusnin nie mówi PLF 
031?]     

7:17:42 

Plusnin Lądowanie Jaka czterdziestego! 

7:15:25 

A Ty widieł, kak on toriec proszioł./ A (niezr.)* 

7:17:49 

A Widziałeś, jak on minął próg? 
7:15:28 

„Frołow” 8-17-j (niezr.) w sniżenii (niezr.)/8-17-j 

7:17:51 

„Frołow” Y, osiem-siedemnasty, y, na 
pierwszym trzy sto, zniżanie do dwóch sto. [A, 
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na pierwom 3100, w sniżenii do 2100.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wypowiedź w 
open_micr, druga w ukv]   

wosiem siemnadcatyj, y, na pierwom tri sto, 
sniżenije do dwóch sto.] 

7:15:31 

A (niezr.) 

7:17:55 

A [Zajmuj(?)] [(Zanimaj?)]                                     
7:15:33 

Plusnin 8-17-j, 1500 dołożitie.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin przygotowuje Iła-76 
do lądowania i nakazuje mu zejście na wysokość przelotową 
1500 metrów, na której przestawia się wysokościomierze z 
wysokości względem poziomu morza na wysokość względem 
poziomu lotniska (OL-2, s. 259)]   

A (niezr.)** 

[**Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.] 

7:17:56-7:17:59 

Plusnin Y, osiem-siedemnasty, tysiąc pięćset 
zameldujcie. 

„Frołow” Y, zamelduję tysiąc pięćset. [Y, dołożu 
tysiacza piat’sot.]* 

[*Brak tej odpowiedzi „Frołowa” w dokumentacji „MAK”-u 
– przyp. F.Y.M.] 

7:15:38 

A Ja, ja (niezr.) 

7:18:01 

A Ja… Ja… Ja… [jestem po prostu żołnierzem(?)]. 
Dokąd? [Z kim się kontaktować (?)] [Ja… Ja… 
Ja… (prosto wojennyj?). (Kuda? Na kogo 
wyjti?)] 

7:15:47 

Plusnin Podskażi jemu, cztob na 180 
razwiernułsja.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – trwa cyrk z kołowaniem, który 
zakończyć się ma takim ustawieniem „Wosztyla”, jak to z 
kadrów z XUBS („nieznanego operatora”) pochodzących z 
filmu Mgła]   

       

„Wosztyl” stoi (u góry) za autami po prawej.  

7:18:08-7:18:09 

PLF 031 …zero-trzy-jeden. […nol-tri-odin.]* 

Plusnin Powiedz mu, żeby zakręcił o sto 
osiemdziesiąt.** 

[*Brak tego komunikatu „Wosztyla” w dokumentacji 
„MAK”-u – przyp. F.Y.M.] 

[**Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Plusnin prosi 
pomocnika kierownika lotów, który znajduje się w „drugiej 
wieży” w pobliżu zachodniego końca pasa i widzi samolot, 
żeby przypomniał załodze Jaka-40, iż powinna zawrócić 
samolot po zatrzymaniu (OL-2, s. 260). 

Oto więc nagle „włącza się” do pracy na XUBS (a ściślej, w 
„zapisach z XUBS”) zachodnia wieża,  
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Natomiast 7-04-2010, kiedy to lądował jak-40, jego 
ustawienie po wylądowaniu i kołowaniu było zupełnie inne, 
por. zdjęcia poniżej z filmów Klimowicza i Lilienthala 

               

   

            

Usytowanie „Wosztyla” w dn. 10-04 jest o tyle intrygujące, iż 
jest to pozycja o kilkaset metrów dalej od „miejsca 
katastrofy” (niż 7-04)] 

     

której pracownik będzie też aktywny podczas 
„sprowadzania” „prezydenckiego tupolewa” – przyp. F.Y.M. 
Poniżej widok XUBS od zachodniej strony. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-
pewnej-tajemnej-wiezy ] 

          

 

     

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
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7:15:53 

PRP*/PKL  Kakoj pozywnoj u niego?** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. (w wersji-2 „PKL”). Nie jest 
podane nazwisko tego „pomocnika kierownika lotów” z 
„drugiej wieży”. Jak zaś intrygująco komentuje „komisja płk. 
Latkowskiego”: Pomocnik kierownika lotów zapomniał, jaki 
znak wywoławczy ma Jak-40. A bez tego trudno mu wywołać 
właściwy samolot (OL-2, s. 260). Pamięć „PRP” musiałaby 
być wyjątkowo krótka, biorąc pod uwagę to, że o 7:15:06 
Plusnin „Wosztyla” wywoływał. Ta wypowiedź „PRP/PKL” nie 
figuruje w ukv]   

7:18:16 

PRP/PKL [Jaki(?)] (niezr.) wywoławczy? 
[Kakoj?... pozywnoj?]  

7:15:57 

Plusnin 0-3-1.  

7:18:19 

Plusnin Zero-trzy-jeden. 

 
7:15:58 

PRP/PKL Priniał. Spasibo*.  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ten i poprzedni komunikat 
„PRP/PKL” odnotowuje tylko pdf open_micr, a nie ukv] 

7:18:21-7:18:22 

PRP/PKL Dobrze. [Horoszo.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1: Priniał. Spasibo] 

Plusnin Kurwa. [Bljad’.] 
7:16:04 

PRP/PKL 0-3-1 na 180*. 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Pomocnik kierownika 
lotów przypomina załodze Jaka-40, że ma zawrócić na końcu 
pasa (OL-2, s. 260)] 

7:18:26 

PRP/PKL Zero-trzy-jeden o osiemdziesiąt. 

7:16:06 

A (niezr.)                 

7:18:28 

Krasnokucki Pawełku, obróćcie… [Pasza, 

powiernitie…] 

7:16:09 

Plusnin Słyszisz’, jeszczio podnimitie, eti 
samyje… prożiektora wyszie podnimitie 
(niezr.)/(niezr.) prożiektora (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wypowiedź w 
open_micr, druga w ukv]   

7:18:31-7:18:37 

Plusnin Wyżej, podnieście jeszcze, te, tego, 

reflektory wyżej. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

PLF 031 Powtórz jeszcze raz, zero-trzy-jeden.      
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Plusnin Jeszcze o jakieś trzy, cztery stopnie. 

[Gradusa jeszczio na tri, czietyrje.]* 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin nakazuje 
zmianę kąta ustawienia APM-ów, żeby wiązki światła były 
skierowane bardziej w górę. Najprawdopodobniej chce, aby 
nie świeciły idealnie wzdłuż ścieżki zniżania (2 stopnie i 40 
minut od poziomu w górę), lecz trochę bardziej w górę (OL-
2, s. 260). 
 
Wosztyl tak wspominał (przed prokuratorami; czerwiec 
2010) rozstawienie APM-ów:  
 
Podchodząc do lądowania światła APM-ów zobaczyłem z 
wysokości 120-130 m. Nie mniej jednak panowała gęsta 
mgła.  
 
Muś natomiast miał zeznać: 

 
Przy podchodzeniu do lądowania warunki atmosferyczne 
były dość trudne, aczkolwiek zgodne z poziomem naszego 
wyszkolenia. Trudność lądowania polegała na tym, że 
panująca na lotnisku docelowym mgła ograniczała 
widoczność w przód do 1500 m oraz widoczność w dół do 
100 m. Podchodząc do lądowania światła sygnalizujące 
początki pasa startowego, ich nazwa skrótowa APM, 
widzieliśmy dużo wcześniej niż wyżej wskazane wartości. 
Światła te pomogły więc ukierunkować samolot w osi pasa 
startowego na odpowiedniej wysokości i odległości. Na 
wymienionych wyżej wartościach pas startowy widzieliśmy 
doskonale. Lądowanie odbyło się bez następstw.] 

7:16:25-7:16:31 

A (niezr.) po połosje (niezr.) 

A (niezr.)                 

7:18:46-7:18:51 

A (niezr.) po pasie (niezr.) 

A Po pasie (niezr.) 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A Dokąd on [kołuje(?)]? [Kuda on (rulit?)] 
7:16:35 

Plusnin Nu czio, kuda on rulit? 

          

7:18:56 

Plusnin No co, dokąd on kołuje?* [Nu cziego, 
kuda on rulit?] 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler zauważa, że Jak-
40 nie kołuje zgodnie z otrzymanym poleceniem (OL-2, s. 
261). Sytuacja to zastanawiająca, ponieważ widoczność 
spadała w ostatnich chwilach z minuty na minutę i miała 
osiągnąć ca. 1000m (przy długości pasa 2,5 km), zaś 
„Wosztyl” miał się znaleźć u końca pasa w okolicach 
„zachodniej wieży”, z której obserwować go miał 
„PRP/PKL”. W jaki sposób więc widzi „jaczka” Plusnin?] 

7:16:38 

A (niezr.)                 

7:19:00 

A (niezr.)* 
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[*W wersji-2 to wypowiedź przez radio/telefon – przyp. 

F.Y.M.]                   

7:16:42-7:16:45 

Plusnin Smotri, jesli budiet wliewo… puskaj po 
liewoj (niezr.)*/(niezr.) puskaj po liewoj 
(niezr.)** 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin ostrzega 
pomocnika kierownika lotów, co ten ma zrobić, jeśli Jak-40 
skręci z pasa w lewo (OL-2, s. 261). 

Czyżby więc „Wosztyl” zmierzał w stronę „zachodniej 
wieży”? (Poniżej w pobliżu kilku miejsc postojowych). 

 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. pierwsza wypowiedź w 
open_micr, druga (z parosekundowym opóźnieniem) w ukv]    

7:19:03 

Plusnin Patrz, jeżeli będzie w lewo, niech po 
lewej, żeby (niezr.) 

 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:16:48 

Plusnin Ja tota raz, hrien znajet, goworisz’ jemu 
prawo, on wliewo pojdiot… diesiat’ raz skazał, 
ruli priamo*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ciekawe, o czym tu Plusnin 
mówi, skoro – przynajmniej w tej oficjalnej dokumentacji – 
nie ma ani jednej jego komendy skierowanej do PLF 031 z 
hasłem ruli priamo, czyli kołuj prosto]   

7:19:09 

Plusnin (niezr.) cholera wie. Kurde, mówisz mu 
w prawo, on pójdzie w lewo, kurde, (niezr.) Juz 
dziesięć razy mówiłem: kołuj prosto! 

7:16:58-7:17:03 

Plusnin Czto-to ja ot niego ni odny kwitanciju nie 
połucził.* 

Krasnokucki Goworit po-polski? 

A Niet, on po-russki goworit, da?                                     

[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, że: Plusnin 
zauważa, że załoga Jaka-40 w ogóle nie kwitowała komendy 
potwierdzającej zrozumienie instrukcji, gdzie ma kołować 
(OL-2, s. 261).  

A co z kwitancją podczas podchodzenia do lądowania? – 
przyp. F.Y.M.] 

7:19:20-7:19:24 

Plusnin Coś ja od niego [nie otrzymałem(?)] ani 
jednego potwierdzenia. 
 
A (niezr.) po polsku? 
 
A  W ogóle nic nie mówił. [Woobszczie nicziego 
nie goworił.] 
 
A  Nie, on mówi po rosyjsku? 
 
A  Tak. 
[Powyższy dialog jest zastanawiający. „Kontrolerzy” 
deliberują między sobą na temat tego, że załoga samolotu, 
który właśnie wylądował, w ogóle nie reagowała na 
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komunikaty z „wieży”, po czym jednak stwierdzają, iż „on” 
mówi po rosyjsku]                                                                           

7:17:04 

Plusnin Nu i po-russki, i po anglijski. 

A (niezr.)* 
[*„Komisja płk. Latkowskiego” deszyfruje tę wypowiedź 
następująco: Najprawdopodobniej pomocnik kierownika 
lotów melduje o tym, dokąd kołuje Jak-40 (OL-2, s. 262), ale 
tej anonimowej wypowiedzi nie ma w ukv – przyp. F.Y.M.]                 

7:19:24 

Plusnin No i po rosyjsku. [Nu i po russki…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:17:23 

Plusnin Da, horoszo, podskażi jemu potom 
priamo po magistralnoj.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Jak-40 po dokołowaniu do 
końca pasa i zawróceniu, powinien skręcić w lewo na drogę 
kołowania, która biegnie równolegle do pasa i po niej 
kołować w kierunku miejsca postojowego po południowej 
stronie pasa startowego. Prawdopodobnie porucznik 
Kowaleczko zrozumiał priamo jako „w prawo” i usiłował 
skręcić na jedną z dróg kołowania po północnej stronie pasa. 
Tutaj trzeba zauważyć, że pas startowy Siewiernego nie jest 
idealnie poziomy. Jego zachodni koniec, w którego pobliżu 
znalazł się Jak-40 po zatrzymaniu, leży 14 metrów poniżej 
końca wschodniego i nie widać z niego wieży kontrolnej 
(zwanej wschodnią wysuniętą lub bliższym startowym 
punktem dowodzenia), w której przez cały czas znajdowali 
się kontrolerzy.  

[I vice versa – przyp. F.Y.M. – jak się nietrudno domyśleć, 
tzn. z miejsca w pobliżu wschodniego progu pasa nie widać 
końcówki zachodniego, co zresztą obrazuje poniższa 
fotografia z 10-04 z lądowaniem antonowa (od zachodu) na 
XUBS] 

 

Z tego progu [zachodniego – przyp. F.Y.M.] widać natomiast 
doskonale zachodnią wysuniętą wieżę kontrolną (tzw. dalszy 
punkt dowodzenia), w której urzęduje pomocnik kierownika 
lotów (OL-2, s. 262).   

7:19:42-7:19:44 

Plusnin Tak. 

Plusnin Dobrze. Potem mu podpowiedz prosto 
po głównej. 

 

 

[stojanka iłów na środku u góry zdjęcia, nieco z prawej]  

 

 

 

 

7:17:29-7:17:30 

Krasnokucki On wo wtoruju srulił? 

7:19:48-7:19:49 

Krasnokucki On w drugą skołował? 
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A (niezr.)                 A W pierwszą. W pierwszą.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Zapewne pomocnik 
kierownika lotów melduje, którędy kołuje Jak-40 (OL-2, s. 
262) – i tę wypowiedź „komisja” w swej wersji „zapisów z 
XUBS” sygnuje oznaczeniem UKF, ale ani w „stenogramach” 
pod patronatem KBWLLP, ani w tych „MAK”-u, nie jest 
zaznaczone, że ta wypowiedź pada przez radio. W ukv 
natomiast zaznaczone jest pytanie Krasnokuckiego i 
(poniższa) odpowiedź Plusnina – przyp. F.Y.M.]                                     

7:17:32-7:17:42 

Plusnin Ja że (niezr.), dlia niego, 180 gradusow, 
on wsje ponimajet.   

A (niezr.)* 

[„Komisja płk. Latkowskiego” i tę wypowiedź oznacza tak, 
jakby była przez UKF i opisuje: Zapewne pomocnik 
kierownika lotów melduje, którędy kołuje Jak-40, albo 
komentuje słowa Plusnina (OL-2, s. 263) – jednakże i tym 
razem komunikat ten nie jest w dokumentacji „MAK” 
odnotowany w ukv (w wersji-2 też nie ma w tym miejscu, tj. 
po zdaniu Plusnina, adnotacji, że jakaś wypowiedź 
anonimowa jest przez radio) – przyp. F.Y.M.] 

7:19:52 

Plusnin Przecież ja tez mówię, kurde, dla niego 
sto osiemdziesiąt stopni, on wszystko rozumie. 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:17:48 

Krasnokucki Kuda on, bljad’, rulit, kuda jemu?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pozostaje do wyjaśnienia 
kwestia, w jaki sposób Krasnokucki z Plusninem i resztą ze 
„wschodniej wieży” mogą obserwować cyrk „Wosztyla” we 
mgle (o 7:13:49 Krasnokucki opowiadał Sypce: Zakryło, 
zakryło nas mgłą). Za pomocą monitoringu lotniskowego?] 

   

7:20:06 

Krasnokucki Dokąd on, kurwa, kołuje? Gdzie się 

pcha, kurde? [Kuda on, bljad’, rulit? Kuda jemu, 

blin?] 

7:17:49 

Plusnin Priamo, kuda (niezr.).* 

[*Komunikat też w ukv, ale bez wyraźnego wywołania PLF 
031, więc znów nie wiadomo właściwie, do kogo – przyp. 
F.Y.M.] 

7:20:08 

Plusnin Prosto, dokąd (niezr.)? 

7:17:50 

Krasnokucki Da, ja nie ponimaju, kak on, czto nie 
ponimajet 180?* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” nie rozwodzi się zbytnio nad 
tą burleskową w gruncie rzeczy sytuacją, a przecież 
„PRP/PKL” zupełnie zamilkł i dialog prowadzą Krasnokucki z 
Plusninem – ten ostatni zresztą zaraz wywoła PLF 031 – tak 
jakby cały czas „Wosztyl” pozostawał na widoku 
„kontrolerów” ze „wschodniej wieży”] 

7:20:09 

Krasnokucki Ale ja rozumiem jak on (niezr.) Nie 
rozumie o sto osiemdziesiąt? Jak on (niezr.)? 
[Da ja ponimaju, kak on… Nie ponimajet na sto 
wosiem’diesiat? Kak on…?] 

7:17:56 

Plusnin Papa Lima Foxtrot zero-three-one. 

7:20:15 

Plusnin Papa-Lima-Foxtrot zero-trzy-jeden. 
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7:18:00 

PLF 031 Go ahead. 

7:20:18 

PLF 031 Słuchamy. [Słuszajem.] 

A Gdzie? Wasze miejsce/wasza lokalizacja. 
[Gdie? Waszie miesto.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedzi tej nie ma w 
wersji-1 i w opracowaniu „komisji płk. Latkowskiego”]                                       

7:18:01 

Plusnin (niezr.) po magistralnoj priamo rulitie, na 
magistralnoj rulitie priamo. 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin przekazuje pilotom 
Jaka-40, którędy i w jakim kierunku mają kołować. 
Magistrala to główna droga kołowania biegnąca wzdłuż 
lotniska równolegle do pasa startowego (OL-2, s. 263). 

Czy w takim razie na XUBS (w tak ciężkich warunkach 
pogodowych, jak legendy głoszą) nie było nikogo, kto na 
płycie lotniska mógł pokierować samolotem po jego 
przyziemieniu? Tak jak na poniższym zdjęciu (ponoć z 7-04-
2010)? 

      

Przecież nie tak dawno (7:10) bojcy po pasie latali] 

7:20:21 

Plusnin Kołujcie prosto po głównej. Kołujcie 
prosto po głównej.* 

[*W tym miejscu nagle urywa się dialog „kontrolerów” z PLF 
031, a Plusnin (po odpowiedzi „Wosztyla” poniżej i upływie 
raptem 15 sekund) przechodzi do korespondencji radiowej z 
„Frołowem” – przyp. F.Y.M.] 

7:18:08 

PLF 031 Priamo rulit’ Papa Lima Foxtrot 0-3-
1./(niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pierwszy komunikat w 
open_micr, drugi w ukv]   

7:20:26 

PLF 031 Kołować prosto po głównej, Papa-Lima-
Foxtrot zero-trzy-jeden. 

7:18:23 

Plusnin 8-17-j, wysota? 

7:20:41 

Plusnin Y, osiem-siedemnasty, wysokość. 
7:18:25* 

„Frołow” Trawerz na 2100, sniżienije 1500. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – „Frołow” odpowiada po 2 
sekundach od początku wypowiedzi Plusnina. „Komisja płk. 
Latkowskiego” dodaje: Załoga Iła-76 informuje, że leci 
(kursem przeciwnym do kursu lądowania) równolegle do 
pasa startowego i schodzi z 2100 do 1500 metrów (OL-2, s. 
264) – co jest znów ciekawe w kontekście zgłoszenia 

7:20:43 

„Frołow” Y, trawers na dwa sto, zniżanie tysiąc 
pięćset.* 

[*Załogi w ogóle nie interesują naraz warunki pogodowe na 
XUBS, mimo że przed kilkoma minutami „kontrolerzy” 
usiłowali odesłać „Wosztyla” na drugi krąg – przyp. F.Y.M.]   
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wstępnego „Frołowa” (z godz. 7:06:26), iż (lecąc od OGALI) 
będzie wchodził od razu w 4. zakręt kręgu nadlotniskowego 
(przypomnę fragment karty podejścia) 

  

Wychodziłoby więc na to, iż „Frołow” leci naraz z zachodu na 
wschód z jakiegoś względu, zupełnie swobodnie się kręcąc 
nad XUBS, a więc bez poleceń „wieży” (niewykluczone, że to 
nie Plusnin nadzoruje poruszanie się „Frołowa”). Ani załoga, 
ani „kontrolerzy” nie podają, jakimi dokładnie kursami 
wykonuje swoje manewry (w przeciwieństwie do kursów 
nakazywanych „Wosztylowi”: 30⁰, 60⁰, 10⁰, 79⁰). Por. też 
wymianę zdań między Plusninem a „Frołowem” poniżej] 

7:18:29 

Plusnin 8-17-j, wypołniajtie razworot na priwod, 
1500 dołożitie.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego” powyższa komenda 
świadczy o dezorientacji „kontrolera”: Plusnin, najwyraźniej 
pochłonięty problemami z kołowaniem Jaka-40, wydaje złą 
komendę. Gdyby pilot ją wykonał, nie udałoby mu się nie 
tylko wylądować, ale nawet wyjść prosto na pas (OL-2, s. 
264) – ale czy lecąc od OGALI, wedle schematu powyżej, i 
wchodząc w krąg nadlotniskowy w okolicach 4 zakrętu, 
„Frołow” nie powinien się kierować właśnie na priwod, czyli 
(na dalszą) NDB? – przyp. F.Y.M.] 

7:20:46 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście, wykonujcie 
zakręt na radiolatarnię/na prowadzącą, y, tysiąc 
pięćset zameldujcie. 

7:18:35 

„Frołow” 8-17-j, za cziem na priwod?* 

[*I „komisja płk. Latkowskiego” kontynuuje: Załoga Iła-76 
zauważa pomyłkę Plusnina (OL-2, s. 264) – przyp. F.Y.M. 
Czyżby Plusnin nie widział na radarze, w którym miejscu 
aktualnie znajduje się „Frołow”?] 

7:20:52 

„Frołow” Y, osiem-siedemnaście, a po co na 
radiolatarnię/na prowadzącą? 

7:18:37 

Plusnin Togda na 3-j wypołniajtie siju.* 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin poprawia się, 
każąc pilotowi Iła-76 poczekać i gdy przyjdzie pora, wykonać 
trzeci zakręt w kręgu nadlotniskowym (OL-2, s. 264) – co 
znaczyłoby, iż „Frołow” okrążył XUBS i porusza się na północ 
od Siewiernego kursem 79⁰, po którym ma mieć do 
wykonania trzeci zakręt, por. ilustr. Poniżej – albo też nie 
przybył na XUBS wcale od południowego wschodu, jak 
zgłaszał o godz. 7:06, tylko przyleciał z północnego wschodu, 

7:20:54 

Plusnin No, trzeci, wykonujcie teraz. 
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np. z Tweru (por. meldunek Krasnokuckiego składany Sypce 
o godz. 7:20, gdzie pojawia się określenie ił-76, wot nasz, 
Frołow). 

 

Chyba że „Frołow” po drodze z Moskwy robił jakiś 
rekonesans nad Jużnym. 

 

 

7:18:39 

„Frołow” (niezr.)* 

[„Komisja płk. Latkowskiego” komentuje tę wypowiedź: 
Zapewne załoga Iła-76 kwituje komendę (OL-2, s. 264), nie 
zamieszczając wersji-2, a przecież „Frołow” ponownie 
kwestionuje polecenie „kontrolera”. Na tym tle zresztą nieco 
łatwiej zrozumieć poniższe pytanie Plusnina – przyp. F.Y.M.] 

7:20:56 

„Frołow” Y, [teraz(?)] (niezr.) [Y, siejczas?...] 

7:18:41 

Plusnin Zachod na posadku budiete 
rassczitywat’?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a więc ani słowa w tymże 
komunikacie o TWA, zaś „komisja płk. Latkowskiego” 
stwierdza: Plusin pyta, czy pilot Iła-76, mimo kiepskich 
warunków meteo, na lotnisku w Smoleńsku, próbuje 
wylądować. Pytanie Plusnina równie dobrze może dotyczyć 
tego, co właściwie planuje robić załoga „Frołowa”, skoro leci 
własnym kursem i nawet nie zamierza na razie wchodzić w 
trzeci zakręt]   

7:21:00 

Plusnin Y, będziecie się przymierzać do 
lądowania? 

7:18:45 

„Frołow” Da, da, s posadkoj. 

 

7:21:02 

„Frołow” Tak, tak, z lądowaniem. 
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7:18:46 

Plusnin Horoszo, trietij protianitie.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin każe pilotowi Iła-76 
wydłużyć wykonanie trzeciego zakrętu w kręgu 
nadlotniskowym (OL-2, s. 265)] 

7:21:03-7:21:06 

Plusnin Dobrze, trzeci [(przeciągnie(?)]. 
[Horoszo, trietij (protianiet?)] 

„Frołow” (niezr.) 

7:18:56 

Plusnin Prożiektora po-dniewnomu, sliewa, 
sprawa. 

7:21:12 

Plusnin Reflektory w trybie dziennym z lewej, z 
prawej. 

7:18:59 

„Frołow” Priniał (niezr.)/(niezr.)* 

[Pierwszy komunikat podany w ukv, drugi w open_micr – 
przyp. F.Y.M.]   

7:21:15 

„Frołow” Y, przyjąłem, [(osiem– 
siedemnaście(?)]. 

 
7:19:01 

A (niezr.)         

7:21:18 

Plusnin Kurwa! (niezr.)   

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                               
7:19:17 

„Antena” „Аntiena”-35.              

7:21:33 

„Antena” „Аntena” trzydzieści pięć.              
7:19:19 

Plusnin Dobroje utro.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – Plusnin się wita, choć przecież 
z „Anteną-35” już się łączył o 6:51, by pogadać ze 
„starszyną” Radgowskim. Nawiasem mówiąc „MAK”-owy pdf 
tel_per, a więc dokumentujący połączenia telefoniczne 
między XUBS a innymi instytucjami posiada dość wyrazistą 
lukę czasową – między 6:52 a 7:19 – brak jakichkolwiek 
danych o korzystaniu z linii tel.] 

7:21:35 

Plusnin Dzień dobry. 

7:19:19,5* 

„Antena” Dobroje.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – por. pdf tel_per s. 2. Ta 
dokładność byłaby imponująca, gdyby nie fakt, że pół 
godziny innych połączeń zniknęło z dokumentacji] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – „Telefonistka” się wita, 
mimo że już z Plusninem pół godziny temu rozmawiała]    

7:21:35* 

„Antena” Dobry. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – Jak widać KBWLLP sytuuje 
wypowiedź „telefonistki” w tym samym momencie, co 
Plusnina] 

7:19:20 

Plusnin Żelezniak.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” przypomina, że: Plusnin prosi 
o połączenie z jednostką w Twerze, w której służy (jej 
kryptonim to ŻELEŹNIAK) (OL-2, s. 265). Samo to połączenie 
jest znowu interesujące, ponieważ będzie chodziło o 
rozmowę Krasnokuckiego z Sypką, ci dwaj zaś nie tak dawno 
(7:13) łączyli się bezpośrednio za pomocą telefonii 

7:21:36 

Plusnin Żeleźniak. 
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komórkowej] 

7:19:21 

„Antena” Wyzywaju. 

7:21:37 

„Antena” Łączę. 
7:19:26 

„Frołow” 8-17-j, 1500. 

7:21:41 

„Frołow” Y, osiem - siedemnasty, tysiąc pięćset. 
7:19:28 

Plusnin 8-17-j, po dawlieniju 7-45, sniżienije 
500.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin poleca załodzie Iła-
76 rozpoczęcie zniżania do wysokości 500 metrów według 
wysokościomierza barometrycznego ustawionego na 745 
mm słupa rtęci (OL-2, s. 266) – nadal jednak nie ma mowy o 
kursie, jaki zajmuje/powinien zająć „Frołow”. Zaraz, za 
niespełna 10 s,  Plusnin poda odległość „20”, 2 minuty 
później „Frołow” zgłosi wykonywanie 4. zakrętu – przyp. 
F.Y.M.] 

7:21:43 

Plusnin Osiem siedemnaście, według ciśnienia 
siedem - czterdzieści pięć, zniżanie pięćset. 
 
 

7:19:31 

„Frołow” Po dawlieniju 7-45, sniżienije 500, na 3-
m.  

7:21:46-7:21:50 

„Frołow” Według ciśnienia siedem - czterdzieści 
pięć, do pięciuset, [(na trzecim(?)]. 
 
Plusnin Wykonujcie. [Wypołniajtie.] 

7:19:37 

Plusnin Udalienije 20. 

7:21:52 

Plusnin Odległość 20. 
7:19:40 

„Frołow” Wypołniaju. 

7:21:01 

„Frołow” Wykonuję. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
7:19:47 

Krasnokucki Żelezniak? 

7:22:04 

Krasnokucki A, Żeleźniak? 

7:19:48 

„Żelezniak” Da. 

7:22:04 

„Żelezniak” Tak. 
7:19:49 

Krasnokucki Żelezniak, Żelezniak, dobroje utro, 
Sypko nabieritie, Krasnokutskij.* 

[*Komunikat podany także w ukv – przyp. F.Y.M.]   

7:22:05 

Krasnokucki Dzień dobry, Zeleźniak!* Proszę 
połączyć z Sypko, Krasnokutski. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

7:19:56 

Sypko Słuszaju was.* 

[*Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Zgłasza się 
Sypko, dowódca jednostki w Twerze, przełożony 
Krasnokuckiego i kontrolerów znajdujących się na wieży w 
Smoleńsku (OL-2, s. 266) – przyp. F.Y.M.]   

7:22:11 

Sypko Słucham pana.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   



 

85 
 

7:19:58 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, Wy?* 

[*Komunikat podany także w ukv ale jako „niezr.”. Forma 
„Wy” w open_micr, zaś w tel_per „wy” – przyp. F.Y.M.]   

7:22:12 

Krasnokucki To pan, Władimir Iwanowicz? 

7:19:59 

Sypko Da. 

7:22:13 

Sypko Tak. 
7:20:00 

Krasnokucki Znaczit po… po płanu*, wot siejczas 
Jak-40 wypołnił posadku wot s otymi z 
deliegacijej* i żurnalistami i Ił-76 wot, nasz 
Frołow, na zachodie siejczas. Tam budut masziny 
priezidentskije. W 10.30** posadka osnobnogo 
prezidienta. 

 

[*Jaki plan ma na myśli Krasnokucki, skoro „Wosztyl” miał 
wylecieć z EPWA z blisko półgodzinnym opóźnieniem? Czy to 
było „w planie”? I czy mgła już przestała być problemem?  – 
przyp. F.Y.M.] 

[**O jakiej delegacji mówi Krasnokucki (oprócz żurnalistów)? 
– przyp. F.Y.M.] 

[**Mimo że cały dialog Krasnokucki-Sypko jest pełen 
intrygujących elementów, to ten moment jest wyjątkowo 
zastanawiający. Jak pamiętamy w pierwszych chwil „zapisów 
z XUBS”, do czasu uzyskania przez Plusnina od Murawiowa 
informacji o tym, że „pierwszy Polak” ma „w pięćdziesiątej 
piątej minucie” przekraczać ASKIL, na „wieży” nie wiedziano 
absolutnie nic o jakichkolwiek wylotach z Polski. W „raporcie 
MAK” możemy przeczytać, że zrazu zgłoszono, iż PLF 101 
wyleci o 6.30 pol. czasu, a potem godzina wylotu podlegała, 
właściwie niewyjaśnionym do dziś, modyfikacjom (s. 16-17): 

Zgodnie z zapotrzebowaniem pierwotnym, wylot z Warszawy 
planowano na 8.30 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.]. Jednakże, 
później do planu lotu wniesiono zmianę, czas wylotu 
przesunięto na 9.00. Faktycznie, start z Warszawy wykonano 
o 9.27, z opóźnieniem odnośnie przesuniętego czasu 
planowanego wylotu o 27 minut. 

Na „wieży”, gdy Krasnokucki rozmawia z Sypką, ma być godz. 
7:20 pol. czasu, przypominam, i do tej pory nie pojawił się w 
„zapisach z XUBS” absolutnie żaden sygnał o wylocie PLF 101 
z Polski (tym samym, jeśliby planowano, że o 8:30 wyląduje 
na XUBS (przy starcie o 7-mej, vide „książeczka MSZ”), to ten 
czas już uległby przesunięciu o co najmniej 20 minut). Co 
więcej, jeszcze o godz. 7:17 pol. czasu (wedle danych 
KBWLLP; por. „raport końcowy”, s. 237 i n.) Moskwa ma 
dopytywać za pomocą poniższej depeszy: 

7:22:14 

Krasnokucki Więc… [Znaczit…] 

Sypko Tak. [Da.] 

Krasnokucki …według, według planu, o, teraz 
Jak czterdzieści wylądował, to znaczy delegacja 
dziennikarzy. Ił siedemdziesiąty szósty ten nasz 
Frołow teraz jest na podejściu, tam będą 
samochody prezydenta. O dziesiątej trzydzieści 
lądowanie głównego prezydenta.* 
 
[*„Komisja płk. Latkowskiego” omawia tę wypowiedź 
następująco:  
 
Krasnokucki potwierdza lądowanie Jaka-40. Informuje, że Ił-
76 jest na podejściu. Zapowiada również lądowanie 
polskiego tupolewa z prezydentem Lechem Kaczyńskim na 
pokładzie o godzinie 10:30 czasu miejscowego. Krasnokucki 
sądzi, że Ił-76 wiezie samochody dla prezydenckiej kolumny. 
Nie można jednak wykluczyć, że samochód, którym ma 
jechać Lech Kaczyński, czeka już w Smoleńsku (był 
wykorzystywany trzy dni wcześniej w kolumnie 
samochodów VIP-ów, przygotowanej na przyjęcie Donalda 
Tuska i Władimira Putina. Tak twierdzą niektórzy 
funkcjonariusze BOR-u). Być może Ił-76 wiózł 10 kwietnia 
samochód dla prezydentowej Marii Kaczyńskiej, a także 
obstawę z FSB, która miała ochraniać kolumnę VIP-ów, oraz 
wozy dla funkcjonariuszy ochrony. Natomiast osoba z załogi 
Jaka-40, z którą rozmawialiśmy, twierdzi, że na lotnisku nie 
widziała przygotowanego samochodu dla prezydenta. 
(OL-2, s. 267). 
 
Por. też w tej ostatniej sprawie: http://niezalezna.pl/23478-
smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta - w materiale 
tym pojawia się zresztą (zaskakująca w świetle tego, co 
zeznawali choćby członkowie załogi „Wosztyla”) relacja 
(cytowanego już wcześniej w niniejszej tabeli) red. Ferenca-
Chudego a propos widoczności i warunków 
atmosferycznych na lotnisku:  
 
– Gdy wylądowaliśmy o godz. 7:15, nigdzie wkoło nie 
widziałem kolumny samochodów, a wówczas jeszcze nie 
było mgły. Także gdy wyjeżdżaliśmy z lotniska ok. godz. 8, 
po odprawie paszportowej, nie widziałem, by na lotnisku, 
aż do końca pasa, stała kolumna aut przewidziana w 
protokole, a widoczność była dobra. Na parkingu przy 
płycie lotniska stały jakieś rosyjskie auta, m.in. wołga i bus – 
chyba karetka pogotowia – mówi Piotr Ferenc-Chudy. 

http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
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o której godzinie startuje PLF 101. Trudno więc mówić o 
tym, że o 7:20 istnieje jakiś plan, co do przylotów na XUBS, 
skoro ani PLF 031, ani PLF 101 (trzymając się ofic. wykładni) 
właśnie planowo z EPWA nie wylatują. Odpowiedź na tę 
powyższą moskiewską depeszę ma zostać wysłana z 
Warszawy (znów, zgodnie z wykładnią „komisji Millera”) 
dopiero o godz. 7:36: Personel BOZ EPWA o godz. 05:36 
[UTC – przyp. F.Y.M.] powiadomił Main Air Traffic 
Management Center of Russia o starcie samolotu PLF 101,  
 

           
tymczasem Krasnokucki… o 7:20 w Smoleńsku jakby „już 
wiedział”, że o 8:30 (a więc tak, jakby PLF 101 wylatywał ca. 
7:25, ale leciał wedle „planu Stroińskiego”, tj. 1h05’, por. 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-
lotu-2.html ) ma być lądowanie „głównego prezydenta”. 
Skąd więc Krasnokucki może wiedzieć coś takiego? Chyba 
że… nie chodzi mu o lądowanie polskiego Prezydenta, tylko – 
jak sugerowałem w paru opracowaniach (m.in. w 
Arytmetyce smoleńskiej http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf s. 26 i n.) – „Dimki” 
Miedwiediewa przybywającego z jakąś „nieoficjalną” wizytą 
(w związku z przylotami delegacji z Polski)? Jest zresztą 
niezwykle dziwne, że ani razu nazwisko L. Kaczyńskiego się 
nie pojawia w rozmowach na „wieży” (na zasadzie: Kaczyński 
wylatuje etc.). Ponadto, Krasnokucki kilka minut później, bo 
o 7:26:38 (ponoć po pierwszym nieudanym podejściu 
„Frołowa”) stwierdzi z kolei: Trzeba Polakom powiedzieć, jaki 
tu dla nich, kurwa, wylot. No patrz, skoro już nawet ten… - a 
więc jakby jeszcze nic o żadnym wylocie PLF 101 nie 
wiedział] 

 
Czy w związku z tym pogoda wtedy wyglądała jak na 
zdjęciach (niewiadomego autorstwa) poniżej? 
 

 
 

 
 
- przyp. F.Y.M.]    

 

7:20:16 

„Antena” Otwietili wam? 

7:22:29 

„Antena” Opowiedzieli wam? 
7:20:17/7:20:18* 

Krasnokucki Da, ałło.* 

[*Pierwszy czas tego komunikatu podany w tel_per, drugi w 
open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:22:31 

Krasnokucki Tak. Halo! 

7:20:18 

Sypko Da, da, da, da. 

7:22:32 

Sypko Tak, tak, tak, tak. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
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7:20:19 

Krasnokucki W 10.30 posadka prezidienta. 

7:22:33 

Krasnokucki Dziesiąta trzydzieści lądowanie 
prezydenta. 

7:20:21 

Sypko Aga. 

7:22:35 

Sypko Aha. 
7:20:22 

Krasnokucki Wot, dalszie zdies’ mieroprijatija, 
wot oni prowodiat, i priedwaritielno nazad 
płanirujut na 17.30* wyliet osnobnogo 
prezidienta, nu i tam 17.45 wo skolko uchodit 
etot Jak-40 i poslje niego na 21, po mojemu, 
uchodit Ił 76-oj.* 

[*Od kogo lub z jakiej rozpiski Krasnokucki wie o tych 
wszystkich „planach” – przyp. F.Y.M., skoro w „książeczce 
MSZ” na 10-04 była mowa o wylocie tupolewa o 18-tej rus. 
czasu, zaś jaka-40 o 18.15? Chyba że znów, posługując się 
sformułowaniem główny prezydent – nie ma na myśli 
polskiego Prezydenta. 

 

Por. też http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/studio-
wschod/wideo/10042010/1629871 (od 15’08’’) wypowiedź 
R. Puchowa, szefa Moskiewskiego Ośrodka Analiz 
Strategicznych i Technologii z 10-04: Rzeczywiście... 
przykrym jest to, iż polscy piloci, chociaż dyspozytor rosyjski 
polecał wylot i opuszczenie obszaru smoleńskiego i wylot 
bądź do Mińska, 
bądź do Moskwy, jednak piloci nie usłuchali i samolot 
wojskowy, rosyjski ił-76 z ochroną prezydenta 
Miedwiediewa był w tym obszarze 15 minut przed 
katastrofą. Po dwóch nieudanych próbach lą-, próbach 
lądowania samolot ił-76 powrócił z powrotem na lotnisko 
Wnukowo. A więc chciałbym wierzyć w to, iż uda się komisji 
wkrótce już pozyskać informacje z czarnych skrzynek i 
niewątpliwie wówczas zrozumiemy, dlaczego piloci w tak 
bardzo trudnych warunkach jednak poszli na to ryzyko i 
próbowali, podjęli próbę lądowania właśnie na tym lotnisku, 
gdyż to lotnisko było wówczas spowikłane mgłą. 

7:22:36 

Krasnokucki A dalej przeprowadzają różne 
przedsięwzięcia i wstępnie planują z powrotem 
na siedemnastą trzydzieści start głównego 
prezydenta. No i tam siedemnasta czterdzieści 
pięć o której odlatuje ten Jak czterdzieści i po 
nim według mnie o dwudziestej pierwszej 
odlatuje Ił siedemdziesiąty szósty. 

7:20:40 

Sypko A wot etot Jak-40 eto nasz ili poljaki?* 

7:22:53 

Sypko A ten Jak czterdzieści to nasz, czy Polacy? 

http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/studio-wschod/wideo/10042010/1629871
http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/studio-wschod/wideo/10042010/1629871
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Skąd się nagle Sypce, który 
przecież musiał znać plany co do 10-04, skoro za chwilę 
wspomni o „trapach”, wziął ruski jak-40?]   

7:20:41* 

Krasnokucki Niet, poljaki, poljaki. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ledwie Sypko zaczął 
wypowiadać swoje pytanie, Krasnokucki już po sekundzie 
udziela na nie odpowiedzi (wersji-2 też taka odległość 
czasowa)] 

7:22:54 

Krasnokucki Nie, Polacy, Polacy. 

7:20:42*-7:20:43 

Sypko Tak jeszcze woprosa, s trapami 
strawljajutsia (niezr.)? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tempo odpowiedzi Sypki 
równie szybkie jak Krasnokuckiego; w wersji-2 zaś po 2 
sekundach] 

                     

Plusnin 8-17-j wietier na startie 120-130 
gradusow, do 4-ch mietrow. 

7:22:56 

Plusnin* Y, osiem - siedemnaście, wiatr na 
starcie sto dwadzieścia - sto trzydzieści stopni, 
do czterech metrów. 
Sypko Tak, jeszcze pytanie. A czy dajecie sobie 
radę z trapami (niezr.)? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 komunikat 
Plusnina skierowany do „Frołowa” umieszczony jest przed 
wypowiedzią Sypki i opatrzony tymi samymi parametrami 
czasowymi – w przeciwieństwie do wersji-1, w której 
najpierw mówi Sypko, a po nim Plusnin. Jak komentuje 
„komisja płk. Latkowskiego”:  

Sypko pyta, czy w Smoleńsku na lotnisku jest wystarczająca 
liczba trapów (schodów do samolotu). Pytanie trochę 
dziwne, skoro trzy dni wcześniej lotnisko obsługiwało 
samoloty w Tuskiem i Putinem (OL-2, s. 268)] 

7:20:48 

„Frołow” Priniał./Krasnokucki Nie poniał?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 Krasnokucki 
wypowiada się przed „Frołowem”. W dokumentacji „MAK” 
pytania Krasnokuckiego nie ma w open_micr] 

7:23:01-7:23:02 

Krasnokucki Y, nie zrozumiałem. 

„Frołow” Y, przyjąłem, [(osiem-
siedemnasty/siedemnaście(?)]. 

7:20:49 

Sypko S trapami, trapami. 

7:23:02 

Sypko Z trapami, z trapami! (niezr.) 
7:20:50 

Krasnokucki Nie, nie, odin ostawili, i odin mój, 
dwa trapa, t.e. po Litieru A wsje zdjes’ normalno 
budiet.* 

[*Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego: Krasnokucki 
informuje, że w tym momencie na Siewiernym są dwa trapy. 
Jeden przywieziono na przylot Putina i Tuska (i zostawiono 
go do 10 kwietnia), a drugi jest elementem stałego 
wyposażenia lotniska. Krasnokucki potwierdza, że spełnione 
zostaną warunki wynikające z regulaminu obsługiwania 
lotów specjalnych oznaczonych literą A (OL-s. 269) – przyp. 
F.Y.M.]   

7:23:02* 

Krasnokucki Nie, nie. Jeden zostawiliśmy, jeden 
jest mój, dwa trapy, czyli według oznaczenia A 
tu będzie wszystko prawidłowo. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – trzy z rzędu wypowiedzi 
(„Frołowa”, Sypki i Krasnokuckiego) usytuowane w tym 
samym momencie]   
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7:20:55 

Sypko Tak, horoszo, to jest’ k wieczieru wsje 
dołżny budut razlietiet’sja i mieroprijatija dołżny 
nakonczit’sja. 

7:23:08 

Sypko Dobrze. Czyli do wieczora wszyscy 
powinni się rozlecieć i imprezy powinny się 
zakończyć. 

7:21:00 

Krasnokucki Siegodnia, jesli wsje po płanu da, 
wot, k 21.00 wsje dołżno zawierszit’sja. 

7:23:12 

Krasnokucki Dzisiaj, jeżeli wszystko zgodnie z 
planem, to przed dwudziestą pierwszą wszystko 
powinno się zakończyć. 

7:21:03 

Sypko A czto ty goworisz tuman sieł?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – choć podczas tej rozmowy nic 
o mgle Kransokucki nie wspominał i poniżej odpowiedź tego 
ostaniego, jakby zupełnie na inny temat mówił lub jakby ktoś 
poprzestawiał elementy dialogu. Na pytanie o mgłę 
Krasnokucki zacznie opowieść o czyimś lądowaniu]   

7:23:16 

Sypko A co ty mówisz (niezr.) mgła opadła? 

7:21:05 

Krasnokucki Chocziesz skazat’*, w 8.50 u niego 
posadka wot siejczas widimost’ wot siejczas użie 
ułuczsziajetsja, no nikto i Marczienko wcziera 
wies’ dien’ goworił, nikto tuman nie obieszczał i 
utrom wsje normalno, wot siejczas w 9 cziasow, 
raz i zatianuło, widimost’ gdie-to 1200. Nu, 
normalno on zaszieł. Ja dumaju tam 
oborudowanije u niego, nu takoj samoliet 
niepłochoj, nu, w principie normalno zaszieł, 
srabotali horoszo. Ja dumał, cziestno goworja, 
na wtoroj krug. Znaczit nu w principie wsje i ja 
dumaju, w 10.30** siejczas tiempieratura 
pojdiet, nu, wo wsjakom słucziaje hużie połtora 
dołżno byt’.***  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w pdf-ie tel_per, bo w 
open_micr te pierwsze dwa słowa monologu są pominięte.] 

[**Krasnokucki powtarza „10.30” (rus. czasu) – przyp. 
F.Y.M.] 

[***Własne, nieco enigmatyczne, tłumaczenie tego 
monologu zamieszcza u siebie „komisja płk. Latkowskiego”:  

O 8:50 [czasu lokalnego] pojawiła się mgła, teraz 
widoczność się poprawia, ale nikt, i Marczenko wczoraj cały 
dzień mówił, nikt nie zapowiadał mgły i rano wszystko było w 
porządku, a teraz, o 9:00 [czasu lokalnego] raz i zakryło, 
widzialność jakieś 1200. No, normalnie podszedł. Myślę, że 
ma tam osprzęt, no niezły samolot, i w zasadzie normalnie 
podszedł, dobrze zadziałali. Myślałem, szczerze mówić, że na 
drugi krąg. No, znaczy, w zasadzie to wszystko, ja myślę, że o 
10:30 [czasu lokalnego” teraz temperatura pójdzie. No, w 
każdym razie gorzej niż półtora nie powinno być. 

7:23:17 

Krasnokucki Słuchaj, ósma pięćdziesiąt ma 
lądowanie*. Teraz już się poprawia widzialność. 
Ale ni, nikt, i Marczenko wczoraj przez cały 
dzień mówił, y, nikt nie przewidywał mgły, i 
rano wszystko było dobrze. A teraz o dziewiątej 
raz i opadła mgła. Widzialność jakieś tysiąc 
dwieście. No normalnie on wylądował. Myślę, 
że on ma takie wyposażenie, samolot jest 
niezły. No w zasadzie wylądował bez 
problemów, wykonali dobrą robotę. Szczerze 
mowiąc myśłałem, że na drugi krąg. Więc w 
zasadzie to wszystko i myślę, że o dziesiątej 
trzydzieści temperatura już teraz ruszy. No w 
każdym razie gorzej niż półtora być nie 
powinno. [Słuszaj ty, wosiem’ piat’diesiat u 
niego posadka… (itd.)] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czyją zasługą 
jest to tłumaczenie – czy to licencja poetycka tłumacza, czy 
samej KBWLLP. Biorąc bowiem pod uwagę, że godz. 8:50 
dla Krasnokuckiego wtedy to 6:50 pol. czasu – to o godz. 
7:18 (9:18 rus.) nie mógł on mówić o lądowaniu, które ma 
nastąpić o 6:50 (8:50). Najwyraźniej Krasnokucki opowiada 
Sypce o czyimś lądowaniu, które miało miejsce o 6:50 pol. 
czasu. Czy mogłoby to być lądowanie „Wosztyla”? Mogłoby 
być, a nawet, jak wskazywałem już wcześniej, w niektórych 
źródłach taka godzina lądowania polskiego jaka-40 się 
pojawia. W takim razie jednak, gdyby to miał być „Wosztyl”, 
to nie mógłby wylecieć z EPWA o 5:25 (jak to jest oficjalnie 
podawane), lecz (odpowiednio, skoro nie lądowałby o 7:15) 
o 25 minut wcześniej. Pytanie tylko, dlaczego nie zachowało 
się pytanie Sypki wskazujące o jaki samolot chodzi? Czy 
gdyby to było pytanie o „Wosztyla”, to ktokolwiek miałby 
interes w jego „wycinaniu” z taśm lub zakrywaniu 
czyimś/innym komunikatem? 
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[Krasnokucki jest przekonany, że pogoda zacznie się 
poprawiać, ponieważ podnosi się temperatura. To oznacza, 
że zacznie maleć wilgotność względna powietrza, a więc 
mgła powinna zniknąć. Ocenia, że widoczność w momencie 
przylotu prezydenta nie powinna być niższa niż 1500 
metrów. Dlatego nie chce odsyłać samolotu na lotnisko 
zapasowe (do Moskwy). Sugeruje również, sądząc po 
sposobie podejścia Jaka-40, że polskie samoloty mają 
zamontowane dodatkowe specjalne wyposażenie, 
umożliwiające lądowanie w trudnych warunkach  

(OL-2, s. 270).  

Skąd „komisja” wysnuła z tych słów Krasnokuckiego 
przesłanie o jego niechęci do odsyłania samolotu do Moskwy 
– jeden płk. Latkowski wie – przyp. F.Y.M.] 

 

 
W „raporcie MAK” ten monolog Krasnokuckiego jest 
przytoczony, lecz z pominięciem początku z godziną 
6:50/8:50 (s. 164) i odniesiony do „Wosztyla” właśnie: 
 
o godz. 09:20:50 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.], po 
wylądowaniu samolotu Jak-40 (załoga którego również nie 
informowała o wybranym systemie lądowania), w 
telefonicznej rozmowie z dowódcą JW 21350 (m. Twer), 
zastępca dowódcy tej jednostki, który znajdował się na 
bliższym punkcie dowodzenia, poinformował: „… No, zrobił 
normalne podejście. Myślę, że ma tam takie wyposażenie, 
przecież to taki samolot… Już myślałem, szczerze mówiąc, że 
pójdzie na drugi krąg”. 
 
KBWLLP czyni dokładnie to samo (Zał. 3, s. 11), udając, że 
Krasnokucki żadnej godziny w trakcie tej relacji składanej 
Sypce nie podaje: 
 
Paradoksalnie lądowanie Jak-40 wpłynęło na pozytywną 
ocenę umiejętności polskich pilotów, wyposażenia 
samolotów oraz możliwości wykonania bezpiecznego 
lądowania polskich samolotów w trudnych WA.  
5:17:31 P [UTC – przyp. F.Y.M.]: „PAPA LIMA zero three one. 
После остановки, на сто восемьдесят. Молодец” 
(„PAPA LIMA zero trzy jeden. Po zatrzymaniu, o sto 
osiemdziesiąt. Zuch”).  
5:23:17 K: „...Ну нормально он зашёл. Я думаю там 
оборудование у него такое, самолёт неплохой. Ну в 
принципе нормально зашёл, сработали хорошо. Я 
думал, честно, на второй круг” („…No normalnie on 
wylądował. Myślę, że on ma takie wyposażenie, samolot 
jest niezły. No w zasadzie wylądował bez problemów, 
wykonali dobrą robotę. Szczerze mówiąc, myślałem, że na 
drugi krąg”). 
 
Przypomnę, że na pytanie, czy ktoś próbował podchodzić do 
lądowania przed „Wosztylem” na XUBS, strona polska nie 
uzyskała odpowiedzi (por. Uwagi, s. 6)] 

7:21:38 

Sypko Tak, horoszo, smotri, wot etot czto tam 
wypuskajut, ubirajut. Frołow uchodit nie budiet 
użie pojdiet srazu (niezr.) wsje zabieriet i budiet 
uchodit’, da, on nie budiet siejczas pierielatat’.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Sypko cieszy się z informacji 
o możliwej poprawie pogody i potwierdza, że dowodzący 
Iłem-76 kapitan Oleg Frołow ma zostać na lotnisku do 
godziny 21:00 czasu lokalnego, czyli do zakończenia 
uroczystości, i zabrać samochody oraz sprzęt (OL-2, s. 271)] 

7:23:50 

Sypko Tak. Dobrze. Uważaj, tam wypuszczają to 
wszystko, sprzątają, Frołow odlatywać nie 
będzie, pójdzie już od razu, y, zabierze wszystko 
i odleci, tak? On teraz nie będzie przelatywał*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Co ma znaczyć to ostatnie 
zdanie? I to pierwsze? I czy to w ogóle rozmowa z „tej 
chwili”? Dalszy przebieg tego dialogu (Krasnokuckiego z 
Sypką) również pozostaje zagadkowy – właśnie tak, jakby to 
była konwersacja z „innego czasu”]    

7:21:40-7:21:51 

A (niezr.)         

„Frołow” 8-17-j na 4-m, szassi wypuszczieny, 
mechanizacija 25-30.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 
melduje, że samolot dolatuje już do czwartego zakrętu kręgu 

7:23:51-7:24:02 

Ryżenko Osiem-siedemnaście. 

„Frołow” Y, osiem - siedemnaście, na czwartym 
podwozie wypuszczone, mechanizacja 
dwadzieścia pięć-trzydzieści. 
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nadlotniskowego (za chwilę wejdzie na prostą, która jest 
przedłużeniem osi pasa), podwozie już jest wypuszczone, a 
klapy są wychylone na 25-30 stopni (OL-2, s. 271)] 

Ryżenko 8-17-j wypołniajtie 4-j, udalienije 17, 
szassi wypuszczieny. 

Krasnokucki Frołow budiet żdat’ okonczanija, 

kortież zabirajet. 

Ryżenko Osiem-siedemnaście, wykonuj czwarty, 
odległość 17, podwozie wypuszczone. 

„Frołow” (niezr.) 

Krasnokucki Frołow będzie czekał na 
zakończenie, na zabranie orszaku. 

7:21:55 

Sypko Nikołaj Jewgieniewicz, dawaj wkratce 
obstanowku dołożu. Smotri, ja 12 czisła gdie-to, 
ili w woskriesjenije, zawtra, w 11, dołżien budu 
wieczierom jechat’, 12 czisła sostoitsja 
konferencija w Aszułukie, kotoruju pierienosili. 

[Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Sypko zaczyna 
wyznaczać Krasnokuckiemu zadania na następny tydzień 
(OL-2, s. 272). Kwestia więc tego, co się dzieje na XUBS w 
ogóle znika z rozmowy – ani TWA, ani podejście „Frołowa” – 
nie mają naraz znaczenia, choć ruski transportowiec ma już 
za chwilę lądować] 

7:24:06-7:24:09 

Sypko Nikołaj Jewgenjewicz, pozwól krótko 
zamelduję o sytuacji*. Patrz. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Sypko, a więc przełożony, 
składa meldunek Krasnokuckiemu]   

Krasnokucki Dawaj. [Dawaj.] 

Sypko Ja około dwunastego lub w niedzielę, 
jutro o jedenastej będę musiał wieczorem 
wyjechać, dwunastego odbędzie się konferencja 
w Aszułuku, którą przekladano. 

7:21:58-7:22:07 

Krasnokucki Dawaj. 

Krasnokucki Ja poniał. 

7:24:18 

Krasnokucki Rozumiem. [Ja poniał.] 

7:22:08 

Sypko Sacharow na 10 cziasow ulietajet na 
Riazan’. 

7:24:19 

Sypko Sacharow na dziesiątą wylatuje do 
Riazania. 

7:22:12 

Krasnokucki Tak. 

7:24:23 

Krasnokucki Tak. 
7:22:13 

Sypko Wot, nu ostajesz’sja ty zdjes’, bolszie 
niekomu. 

7:24:24 

Sypko No, to ty tutaj zostajesz, nie ma nikogo 
innego. 

7:22:16 

Krasnokucki A czto Sacharow-to w Riazan’ lietit? 

7:24:26 

Krasnokucki A po co Sacharow leci do Riazania? 
7:22:18 

Sypko Tam itogowaja. 

7:24:28 

Sypko Tam podsumowanie. 
7:22:19 

Krasnokucki A, itogowaja, ja poniał. 

7:24:29 

Krasnokucki A, podsumowanie? Zrozumiałem. 
7:22:20 

Sypko Igotowaja znaczit, Riazan’, Tuła wot na 
etoj niedielie, wot, mienia nie budiet dnia tri. 

7:24:31 

Sypko Podsumowanie Ria, Riazań, Tuła w tym 
tygodniu. O. Mnie jakieś trzy dni nie będzie. 
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7:22:25 

Krasnokucki Nu, ja poniał. 

7:24:35 

Krasnokucki No zrozumiałem. 
7:22:26 

Sypko Wot, koroczie tiebie cztoby ty był 
sorientirowan, je tiebie wot siejczas zadaczu 
postawił, cztob dokład, płan na niedielju, wsje 
cztob ty s buchty-barachty nie okazałsja. Wot no 
płaniruj takim obrazom, cztob w woskriesienije 
poslie obieda był. Jesli wzdrug u mienia budiet 
otboj ili pierienos, to ja tiebie pieriezwonju.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 wypowiedź Sypki 
jest rozbita na fragmenty] 

7:24:37 

Sypko O. Jednym słowem, żebyś był 
zorientowany, postawiłem ci teraz zadanie, 
żeby meldunek, plan na tydzień, wszystko, żeby 
się nie okazało, że ni stąd, ni zowąd… 

7:22:32 

Ryżenko 8-17-j udalienije 15, na posadocznom*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jak zaś zwracać będzie uwagę 
KBWLLP a propos Ryżenki (tu: „KSL”, por. Zał. 3, s. 11): 

Po wykonaniu czwartego zakrętu korespondencję radiową z 
załogą samolotu Ił-76 przejął KSL. O godz. 05:25:19 [UTC – 
przyp. F.Y.M.] KL przypomniał załodze, aby w trakcie 
podejścia do lądowania kontrolowała wysokość. Kolejną 
komendę KSL wydał o godz. 05:25:27, informując o 
odległości 10 km i dolocie do ścieżki schodzenia. W trakcie 
podejścia do lądowania KSL informował załogę Ił-76 o 
odległościach: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 km od progu DS 26 
[drogi startowej 26, chodzi o pas XUBS z kierunku 
wschodniego – w przeciwieństwie do skrótu „DS 08” 
oznaczającego pas przy podejściu od zachodu; por. „raport 
Millera”, s. 57 – przyp. F.Y.M.]  i o prawidłowej pozycji 
samolotu względem osi DS i ścieżki schodzenia. Tylko na 8 
km załoga samolotu potwierdziła informację otrzymaną od 
KSL aktualną wysokością lotu. 
 
Jak się przekonamy poniżej, sprawa podawania prawidłowej 
odległości „Frołowa” od progu DS 26 wcale nie będzie taka 
oczywista] 

7:24:42 

Ryżenko [Osiem(?)]-siedemnaście, odległość 
czternaście na kursie do lądowania. 
[(Wosiem?)-siemnadcat’, udalienije 
czietyrnadcat’, na posadocznom.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-1 Ryżenko mówi 
„15” (jest to odnotowane i w ukv, i w open_micr – tak samo 
przedstawia tę wypowiedź Komsomolska Prawda 
http://www.kp.md/daily/25623/790447/) oraz „komisja 
płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 273), zaś w -2 Ryżenko 
komunikuje „14”.  
 
Nie wiadomo zatem, którą z wersji wypowiedzi „kierownika 
strefy lądowania” należy traktować jako właściwą] 

7:22:46-7:22:48 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, jej bogu, 
cziestno goworja, biez wychodnych, cziestno 
dumał chot’ zawtra, blja. 

A (niezr.)         

6:38:14* 

„Frołow” (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tylko że w UTC, tj. jako 
4:38:14 (por. Zał. 8, s. 154)] 

7:22:51 

Sypko Nie, nu chociesz’, hot’ w nocz’ 
dokładywat’ niekomu budiet. 

7:24:46-7:25:00 

Krasnokucki Yhy.   

Sypko O. Ale, y, planuj w taki sposób, żebyś był 
w niedzielę po obiedzie. Jeżeli nagle będę u 
mnie odwołają lub przełożą, to do ciebie 
przedzwonię. 

http://www.kp.md/daily/25623/790447/
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Krasnokucki Władimir Iwanowicz, jak Boga 
kocham, szczerze mówiąc, bez dni wolnych, 
naprawdę myślałem, że chociaż jutro, kurwa 

(niezr.). 
 

Sypko Nie, no jeżeli chcesz, to choćby w nocy, 
nie będzie miał kto zameldować. 

7:22:54 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, da ja, cziestno 
goworja, czto ja nie znał, czto tak u Was wyjezd 
takoj. Ja b chotieł, cziestno goworja, w czasikow 
w 5 utra wyjechat’, k 10 pod’jechat’, na ciejczas 
użie (niezr.)  

7:25:02 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, ja, szczerze 
mówiąc, nie wiedziałem, że tak, y, że macie taki 
wyjazd, y… Szczerze mówiąc, chciałbym gdzieś o 
piątej rano wyjechać, na dziesiątą dojechać, ale 
teraz już (niezr.) 

7:23:04 

Sypko Ja tiebia sorientirował, no siejczas, nu niet 
u mienia wniatnoj informacji wo skolko, na 
cziem i odkuda my lietajem, Wołoszin ja i 
Sziemiakin.  

7:25:14 

Sypko Zorientowałem cię teraz, no nie mam 
wyraźnej informacji, y, o której, czym i skąd 
odlatujemy: Wołoszyn, ja i [Szemiakin (?)]. 

7:23:11 

Plusnin 8-17-j, pri zachodie kontrol za wysotoj.* 

[„Komisja płk. Latkowskiego”, tak jak wcześniej cytowana 
KBWLLP, stwierdza: Plusnin informuje załogę Iła-76, że ta ma 
kwitować podawaną przez Ryżenkę odległość od progu pasa 
swoją wysokością (OL-2, s. 274) – czego, dodajmy, „Frołow” 
(poza jedną odpowiedzią na 8 kilometrze, odczytaną tylko w 
wersji-2) czynić nie będzie. Komunikatu „pri zachodie kontrol 
za wysotoj” nie wydaje Plusnin podczas korespondencji z PLF 
031(ani PLF 101). 

7:25:19-7:25:23 

Plusnin Osiem-siedemnaście, przy 
podchodzeniu do lądowania kontrola 
wysokości. 

„Frołow” (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – kolejna „niezrozumiała” 
odpowiedź „Frołowa”, choć ten ma być o wiele bliżej 
lotniska aniżeli wtedy, gdy wcześniej prowadził 
korespondencję z „wieżą”]   

7:23:13/7:23:15* 

Krasnokucki Ja poniał.  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ten sam komunikat jest 
podany o różnych porach – pierwsza w open_micr, druga w 
tel_per] 

7:25:24 

Krasnokucki Zrozumiałem.  

7:23:16 

Sypko Wot, poetomu, nu wat tak ja tiebia so… ja 
tiebia sorientirował, nu mnie bolszie niekogo 
ostawljat’. 

7:25:25 

Sypko O. Dlatego tak cię, tak cię zorientowałem. 
Już nie mam więcej kogo zostawić. 

7:23:19 

Ryżenko 8-17-j udalienije 10, na kursjie, na 
glissadie.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Ryżenko informuje załogę 
Iła-76, że samolot wszedł na ścieżkę zniżania (OL-2, s. 274) – 
tym niemniej „Frołow” tego nie potwierdza w komunikacji z 
„wieżą” – przyp. F.Y.M.] 

7:25:27 

Ryżenko Osiem-siedemnaście, odległość 
dziesięć na kursie wejście na ścieżkę. 
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7:23:21 

Krasnokucki Ja ponimaju./Ja poniał. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pierwsza wypowiedź w tel_per, 
druga w open_micr] 

7:25:28 

Krasnokucki No przecież rozumiem. [Da ja 
ponimaju.] 

7:23:22-7:23:29 

Sypko Wot, nu wsjo, dawaj, a tam, kogda wsje 
eto dieło otrabitajetsja, togda my s toboj 
sozwonimsja, ja dumaju, k wieczieru budiet wsje 
poniatno. 

A (niezr.)* 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]           

7:25:31 

Sypko O. To wszystko. Dawaj, a kiedy to 
wszystko się skończy, to się zdzwonimy. Myślę, 
pod wieczór wszystko będzie jasne. 

7:23:30 

Krasnokucki Nu ja wieczierom budu dokładywat’ 
(niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dziwna konwersacja dobiega 
końca i w ogóle nie zostaje poruszony problem, co zrobić na 
XUBS, gdyby sytuacja pogodowa nie pozwalała na lądowanie 
PLF 101] 

7:25:37 

Krasnokucki No ja wieczorem będę meldował 
(niezr.) 

7:23:33 

Sypko Horoszo. 

7:25:40 

Sypko Dobrze. 
7:23:34-7:23:42 

Krasnokucki Kak zawierszu togda i (niezr.). 
Horoszo. 

A (niezr.) 

A (niezr.)* 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]           

7:25:41-7:25:46 

Krasnokucki Jak zakończę, to (niezr.) Dobrze. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A No widzialność tu (niezr.) [Nu widimost’ tut…]                                             

7:23:42 

Krasnokucki Nu, ty ponimajesz’, czto my takoje 
nie wydajom, zaprieszczienije na wyliet nie 
wydajom… on żie sam lietit.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki mówi, że nie 
da się zakazać wylotu polskiego tupolewa do Smoleńska, 
ponieważ w międzynarodowym locie nie można zabronić 
startu. Krasnokucki używa słowa: wyliet, które można 
przetłumaczyć jako „start”. Niewykluczone, że kontrolerzy 
sądzą, iż Tu-154M jest już w powietrzu i że po prostu, 
podobnie jak w przypadku Jaka-40, nie dostali potwierdzenia 
wylotu samolotu z Warszawy (OL-2, s. 275)] 

7:25:48 

Krasnokucki No my, rozumiesz, my (niezr.) 
czegoś takiego nie wydajemy, nie wydajemy 
zakazu startu. Przecież on sam leci.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wypowiedź ta nie jest jednak 
odnotowana w tel_per (w Zał. 8 również autorzy nie 
zaznaczają, że to komunikat przez telefon), choć mogłaby 
być elementem dialogu Krasnokuckiego i Sypki. „Komisja 
płk. Latkowskiego” jest przekonana, że chodzi tu o PLF 101, 
niemniej Krasnokucki nie mówi tego otwarcie]   

7:23:48 

Ryżenko 8, na kursje, glissadie. 

7:25:55 

Ryżenko Osiem na kursie, ścieżce. 
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7:23:50-7:24:07 

„Frołow” (niezr.) 

A (niezr.)         

 

A (niezr.)* 

[*Komunikat odnotowany w ukv – przyp. F.Y.M.]                   

7:25:56*-7:26:15 

„Frołow” Czterysta? [(Czietyriesta?)] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A Reflektory (niezr.) [Prożiektora…] 

A Ja akurat (niezr.) [Ja wot…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                                                                             

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź „Frołowa” 
pojawiająca się w sekundę po rozpoczęciu komunikatu 
przez Ryżenkę, zdaniem KBWLLP, ma być kwitowaniem, 
podawaniem wysokości, ale wcale nie jest wykluczone, że 
„Frołow” (dość milczący podczas manewrów wokół XUBS) 
prowadzi po prostu korespondencję z inną „wieżą”. W 
pewnym momencie (vide dalsza część komunikacji poniżej) 
„Frołow” skoryguje dane podawane przez Ryżenkę, ten zaś 
„przyzna się do błędu” – zajdzie więc analogiczna sytuacja 
jak wcześniej z Plusninem, którego „Frołow” poprawiał: (a 
po co na radiolatarnię?)]   

7:24:08-7:24:16 

Krasnokucki (niezr.) wsje nie nado.* 

„Antena” Ałło, goworim. Ałło, ałło. 

Ryżenko (6) na kursje, glissadie. 

Krasnokucki Wsjo, nie nado.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pierwsza wypowiedź 
Krasnokuckiego o godz. 7:24:08 w open_micr, druga o 
7:24:16 w tel_per (przy 7:24:12 jako czasie wypowiedzi 
„telefonistki”). Możliwe, że to ta sama wypowiedź 
Krasnokuckiego w obu przypadkach, tylko podczas 
„konstrukcji zapisów z XUBS” montażystom się nieco 
rozjechały komunikaty]   

7:26:17-7:26:21 

 

„Antena” Halo, mówi się? Halo. Halo! 

Ryżenko Sześć na kursie, ścieżce. 

Krasnokucki Już. Nie trzeba. 

7:24:18 

„Frołow” 8-17-j dalnyj, szassi wypuszczieny, 
miechanizacija połnost’ju, posadka. 

7:26:24 

„Frołow” Osiem-siedemnaście, (na dalszą, 
podwozie wypuszczone ?), pełna mechanizacja, 
lądowanie (niezr.) 

7:24:23-7:24:29 

Plusnin 8-17, posadka dopołnitielno, 140, 3 
mietra, fary wkljuczitie, cztoby was widiet’.*  

A (niezr.)**         

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Pogoda od momentu 

lądowania Jaka-40 musiała się drastycznie pogorszyć, 

ponieważ Plusnin daje na lądowanie zgodę warunkową. To 

7:26:28-7:26:34 

Plusnin Osiem-siedemnaście, lądowanie 
dodatkowo, sto czterdzieści, y, trzy metry. 
Włączcie reflektory [(żebyśmy was widzieli (?)]. 
 
„Frołow” Włączone. [Wkljuczieny.]* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tego potwierdzenia w 
wersji-1. Jeśli jednak faktycznie ono by padło, to – na co już 
zwracałem uwagę w Wizji lokalnej (linki tu: 
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oznacza, że pilot musi najpóźniej na wysokości decyzji (100 

metrów nad ziemią) zameldować, że widzi pas, i dopiero 

wtedy dostanie zgodę na lądowanie (OL-2, s. 276). 

„Komisja Millera” zaś dodaje o Plusninie:  

KL przy dolocie samolotu do DRL wydał zgodę na warunkowe 
podejście, jednocześnie prosząc załogę, aby włączyła 
reflektory w celu możliwości szybszego zaobserwowania 
samolotu na podejściu. Kontakt wzrokowy z samolotem KL 
nawiązał dopiero, gdy samolot znajdował się tuż przed 
progiem DS 26 z lewej strony od jej osi, na bardzo małej 
wysokości.  
 
(Zał. 3, s. 12) – przyp. F.Y.M.] 
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wypowiedź odnotowana w 
ukv] 

http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet) –  u 
filmowanego ponoć 10 Kwietnia (przez polskiego 
montażystę S. Wiśniewskiego z okna hotelowego pokoju) 
„Frołowa” podczas podejścia na ostatnich kilkuset metrach 
przed progiem DS. 26 te reflektory powinny być widoczne 
(por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf s. 16-17) – 
jeśliby rzeczywiście Ił-76 leciał od wschodu (por. ilustrację 
autorstwa lordaJima w http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf s. 12)] 
 

  
7:24:31 

Ryżenko 5 na kursje, glissadie. 

7:26:35 

Ryżenko Pięć na kursie, ścieżce. 
7:24:33-7:24:35 

A Czietyrje.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat tylko w ukv, 
wyglądałby więc na odpowiedź „Frołowa”. W wersji-2 zaś 
„niezr.”] 

A (niezr.)** 

[**Komunikat podany także w ukv – przyp. F.Y.M.]            

7:26:37 

„Frołow” (niezr.) 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:24:44-7:24:58 

Ryżenko 4 na kursje, glissadie. 

„Frołow” Czietyrje.* 

A (niezr.) 

A Czietyrje kiłomietra (niezr.)                                             

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – zaś w wersji-2 nie ma tej 
wypowiedzi „Frołowa”. Wg „komisji płk. Latkowskiego”: 
Załoga Iła-76 kwituje komendę Ryżenki, ale zamiast podać 
wysokość, powtarza tylko odległość od lotniska (OL-2, s. 
276). Czy jednak faktycznie powtarza, skoro 13 s wcześniej 
pojawił się przez radio komunikat (niewykluczone, że 
„Frołowa”) czietyrje? Oczywiście, gdyby samolot się 
przemieszczał, to po czasie 13 s (bo o 7:24:46) nie 
znajdowałby się nadal w odległości 4 km od progu pasa. 
Mamy więc znowu osobliwość w komunikacji między 
„Frołowem” a (wschodnią) „wieżą” XUBS albo urywek 

7:26:48-7:26:50 

Ryżenko Cztery na kursie, ścieżce. 

„Frołow” (niezr.) 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

 

 

http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf
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korespondencji między załogą Iła-76 a inną „wieżą”] 

7:25:02/7:25:03* 

Ryżenko 3 na kursje, glissadie. 

[*Pierwszy czas tego komunikatu podany w ukv, drugi w 

open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:27:06 

Ryżenko Trzy na kursie, ścieżce. 

7:25:04 

A (niezr.) dierżi zliewa (niezr.) pribiraj wot etot 
liewyj krajnij (niezr.)                                             

7:27:08 

A Tam rękę, rękę trzymaj z lewej strony, potem 
odrobinę (niezr.) przesuwaj/zmniejszaj ten lewy 
skrajny (niezr.) Nie widzę.                                             

7:25:17* 

Ryżenko 3** na kursje, glissadie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 15/14 s w stosunku do 
poprzedniego komunikatu]   

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Ryżenko myli się i 
zamiast odległości 2 km od progu pasa podaje 3 km(OL-2, s. 
277). Skąd jednak wiadomo „komisji”, jak dokładnie 
„Frołow” leci? – przyp. F.Y.M.]   

7:27:20 

Ryżenko Trzy na kursie, ścieżce. 

7:25:19-7:25:20,7* 

Plusnin 2.** 

A 2?*** 

[*takie parametry czasowe w oryg. – przyp. F.Y.M. – por. pdf 
open_micr s. 15] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a więc jako oznajmująca 
wypowiedź Plusnina (nadana także przez radio). W wersji-2 
najpierw jest „korekta” ze strony „Frołowa”, potem zaś 
(przez radio) zapytanie Plusnina]     

[***tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 to pytanie 
stawia Plusnin (załodze „Frołowa”), jak można sądzić]                                                 

7:27:22-7:27:24 

„Frołow” Dwa.* 

Plusnin Dwa?** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego”, 
podążając tym razem za wersją-2, stwierdza: Załoga Iła-76 
zauważa pomyłkę i poprawia Ryżenkę. Wprowadziliśmy 
tutaj poprawkę do transkrypcji, korzystając z Raportu 
końcowego komisji Millera. W rosyjskim oryginale tej 
wypowiedzi nie było (OL-2, s. 277)  

I „komisja” dodaje pod wypowiedzią Plusnina: Plusnin pyta 
Ryżenkę, czy załoga Iła-76 ma rację, podając, że są 2 km od 
progu pasa - choć w wersji-2 jest zaznaczone, że to 
komunikat przez radio, a więc, jak można się domyśleć, 
adresowany do „Frołowa”, a nie Ryżenki. Poza tym, czy 
Plusnin nie widzi na radarze, gdzie jest Ił, czy widzi, że ruski 
tranportowiec wykonuje manewry nie do końca uzgodnione 
z „kontrolerami”?]   

7:25:21 

A Da./(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M. – trudno jednak ocenić, czy owo „da” jest 

przekazywane przez radio, czy też wraz z „da” ktoś przez 

radio coś „niezrozumiałego” przekazuje]                                               

7:27:24* 

A Tak.                                             

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – anonimowe „tak” pojawia się 
wedle wyliczeń KBWLLP równocześnie z wypowiedzią 
Plusnina, a ponieważ „da” przypomina brzmieniowo „dwa”, 
to sprawa, „co kto/ komu mówi” gmatwa się jeszcze 
bardziej]   
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7:25:21,8* 

A Da, da. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. O ile więc czasem „brak danych 
głosowych” na przestrzeni kilkudziesięciu sekund, o tyle tu 
biegli „MAK” wykazują się znów dokładnością co do 
dziesiętnych sekundy]                                               

7:27:25 

A Tak, tak. 

 

7:25:22 

Ryżenko Osziboczno, 2. 

7:27:26 

Ryżenko Prostuję, dwa. 
7:25:32 

Ryżenko Odin, na kursje, glissadie.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”:  

Ryżenko podaje odległość, gdy Ił-76 zbliża się do bliższej 
radiolatarni. To oznacza, iż samolot leci odpowiednio 
wysoko, tak że widać go na radarze jeszcze kilometr przed 
lotniskiem (OL-2, s. 278). 

Natomiast KBWLLP stwierdza („raport Millera”, s. 250): 

Załoga samolotu Ił-76 w trakcie wykonywania dwóch 
podejść do lądowania otrzymała od KSL ostatnią informację 
o pozycji samolotu względem ścieżki schodzenia i osi DS. w 
odległości 1 km od progu DS 26. Ze względu na 
nienawiązanie kontaktu wzrokowego z samolotem w 
odległości 1000 m od progu DS 26, zarówno przy pierwszej 
próbie lądowania, jak i drugim podejściu KL nie wydał zgody 
na lądowanie.  
 
Ale nie dodaje, że „Frołow” miał podchodzić na ostatnim, 
kilkusetmetrowym odcinku, na wysokości 54 m względem 
ziemi, a więc grubo poniżej „wysokości decyzji”. Pułap 54 m 
(„Frołowa”) podawał publicznie ppłk. R. Benedict podczas 
prezentacji - w styczniu 2011 - paru klatek wideo „mgielnego 
zapisu” Wiśniewskiego, na których miało się utrwalić  lecące 
„widmo”-iła-76); por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf s. 17. I to na 
podstawie tych paru klatek, a więc nie dysponując 
autentycznymi parametrami lotu „Frołowa”, KBWLLP ustaliła 
„wysokość 54 m” i – jak się można domyśleć – „trajektorię 
lotu” Iła-76 z 10-04. Abstrahuję w tym miejscu od kwestii, 
czy materiał Wiśniewskiego pochodzi z 10-04 – przyp. 
F.Y.M.] 

7:27:35 

Ryżenko Jeden, na kursie, ścieżce. 

 

[Powyższa (z „raportu Millera”) wizualizacja ma obrazować 
usytuowanie „Frołowa” względem „okna Wiśniewskiego” 
podczas filmowego ujęcia „widma” zmierzającego we mgle 
(ponoć w stronę DS 26). Jak nietrudno dostrzec, czerwony 
punkt nałożony na sat. zdjęcie znajduje się niemalże na 
wysokości „brzozy” (niewidocznej z okna Wiśniewskiego) i 
kto wie, czy nad samą „brzozą” właśnie „Frołow” wtedy, tj. 
10 Kwietnia, parokrotnie nie przelatywał. KBWLLP na żółto 
rozrysowuje tu wprawdzie „domyślną” oś pasa XUBS, lecz 
przecież w dokumentacji tejże „komisji Millera” podkreśla 
się (odwołując się wyłącznie do zeznań świadków), że ruski 
transportowiec nie wszedł dokładnie w oś pasa (ale w 
lewo, na południe od niej). Tym samym „Frołow” wcale nie 
leciał wedle tej żółtej, przerywanej linii. Czy zatem nie 
mógł lecieć inaczej, skoro, zdaniem załogi „Wosztyla” ów ił 
przefrunął nisko niemal nad wschodnią „wieżą”, napędzając 
tęgiego stracha „kontrolerom”? Tego pytania KBWLLP nie 
stawia – przyp. F.Y.M.] 

7:25:45-7:25:46 

Plusnin Nabljudajesz’?* 

A (niezr.)         

[W interpretacji „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin i 
pozostałe osoby na wieży szukają wzrokiem Iła-76 w okolicy 
progu pasa (OL-2, s. 278), lecz w dokumentacji „MAK” jest to 
pytanie odnotowane także w ukv, nie zaś tylko w open_micr 

7:27:46-7:27:47 

A (niezr.)         

Plusnin Widzisz?*  

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym KBWLLP zaznacza, 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
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– można zatem podejrzewać, iż jest to skrót od: Widzisz 
pas?, tzn. komunikat adresowany do załogi „Frołowa”, po 
którym powinna ona potwierdzić, że widzi lub zaprzeczyć i 
nie podchodzić do lądowania – przyp. F.Y.M.]  

że jest to wypowiedź za pomocą radia, zatem do „Frołowa”]   

7:25:49 

Plusnin Uchodi na 2-j krug.* 

[Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Komenda padła 
prawdopodobnie wtedy, gdy Ił-76 pojawia się w pobliżu 
progu pasa i widać, że jest nieco po jego południowej 
stronie (OL-2, s. 278). 

Z kolei KBWLLP pisze (Zał. 3, s. 12): 

Spóźnione wydanie komendy nakazującej odejście na drugi 
krąg (16 s po komendzie „Jeden na kursie, ścieżce”) oraz 
działanie załogi samolotu Ił-76 doprowadziło do manewru 
zagrażającego bezpieczeństwu lotów. Według naocznych 
świadków, załoga samolotu w celu wejścia w oś DS 
wykonała gwałtowny manewr przechylenia na prawe 
skrzydło, którego końcówka znajdowała się na wysokości 
około 3-5 m nad płaszczyzną lotniska. 
 
Podobnie ujęta jest „końcóweczka podejścia Frołowa” w 
„raporcie końcowym” (s. 250): 
 
Kontakt wzrokowy z samolotem przy pierwszej próbie 
lądowania KL nawiązał dopiero, gdy samolot znajdował się 
tuż przed progiem DS 26 z lewej strony od jej osi, na bardzo 
małej wysokości względem płaszczyzny lotniska. Załoga 
samolotu Ił-76 podjęła nieudaną próbę wyprowadzenia 
samolotu na oś DS w celu wykonania lądowania. Według 
świadków, załoga samolotu w trakcie odejścia po nieudanym 
podejściu wykonała gwałtowny manewr przechylenia na 
prawe skrzydło, którego końcówka znajdowała się na 
wysokości około 3-5 m nad płaszczyzną lotniska.] 

7:27:51 

Plusnin Odejdź na drugi krąg.* 

[*Por. Wosztyl miał zeznać 10 Kwietnia: 

W pierwszej próbie IŁ wyszedł lekko z lewej strony pasa i 
pomimo niedanej próby poprawienia błędu w prawą stronę 
odszedł na następne zajście. Podczas drugiej próby wyszedł 
jeszcze bardziej z lewej strony pasa zwiększył obroty i 
odleciał. W naszym samolocie nie słyszeliśmy 
korespondencji radiowej pomiędzy IŁ a wieżą. Po tych 
dwóch nieudanych próbach widziałem jak z wieży wyszli 
ludzie. Zeznaję, iż pierwsze podejście IŁ-a obserwowałem z 
kabiny swojego samolotu, a drugie z drogi kołowania w 
pobliżu wieży, gdzie stał nasz samolot. 

KBWLLP jednak nie poprowadziła (nawet orientacyjnej) 
„trajektorii” lotu „Frołowa”, dysponując tego typu 
relacjami, jak ta powyżej (choć przecież skierowanie się na 
lewo od osi pasa miało stanowić jeden z „błędów załogi 
prezydenckiego tupolewa”). Istota rzeczy polega zaś na tym, 
że „Frołow”, nie zgłaszając „wieży”, że nie widzi pasa i nie 
mając zgody na lądowanie, wcale nie przerywa schodzenia 
poniżej wysokości decyzji, tylko przelatuje na kilkudziesięciu 
metrach nad okolicznymi drzewami, a następnie nad płytą 
lotniska. Co więcej, w ostateczności wcale nie wyląduje on 
na XUBS, choć miał przywieźć „samochody prezydenckie” – 
przyp. F.Y.M.] 

       
7:25:54-7:26:06 

A (niezr.)*         

A Uchod.*                                             

Plusnin / Krasnokucki (niezr.) job twoju mat’, ni 
chuja siebie, oj blja-a-a-a [na fonie razgawora 
prosłusziwajetsja guł samoliota].** 

Plusnin Uchod na wtoroj krug. 

7:27:56-7:28:12 

A Odejście.* 

Plusnin & Krasnokucki (niezr.)! (niezr.)! Kurwa 
twoja mać! O, ja pierdolę! O kurwaaaaaaaa!** 

 

Plusnin Odejście na drugi krąg. Odejście. 
 
A Jasne. 
 
A (niezr.) kurwa (niezr.) 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest oznaczone, czy to 
wypowiedź Plusnina, czy „Frołowa”, ale niewykluczone, że 
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A (niezr.)* 

A (niezr.)*         

A Jasno. 
[*Komunikaty odnotowane w ukv – przyp. F.Y.M.]            
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego”, 
komentując tę sytuację, stwierdza:  
Samolot wyszedł na pas z przesunięciem na lewo od jego 
osi. Potężna maszyna przeleciała dosłownie tuż nad wieżą. 
Remigiusz Muś (technik pokładowy z Jaka-40, który był w 
tym momencie na płycie lotniska) w ten sposób opisywał 
dziennikarzowi TVN24 tę próbę:  
 
„Ił doginał – moim zdaniem – dosyć brawurowo. Skrzydła 
nad trawą były na wysokości około trzech metrów, i to z 
dużymi odchyleniami. W końcu zrezygnował i odszedł. To 
pierwsze podejście wyglądało dość dramatycznie”. (OL-2, s. 
278)] 

tego ostatniego – por. wersję-1]   
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – Plusnin i Krasnokucki mają 
mówić/krzyczeć jednocześnie, ale, co ciekawsze, w wersji-2 
nie jest odnotowany dźwięk przelatującego nisko samolotu]   
                                                                                                                                     

[koniec cz. 1 Raportu Zapisy z XUBS] 

Free Your Mind 

                                                           
i
 http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch  
ii
 http://www.youtube.com/watch?v=k4oXVV_T6P0&feature=player_embedded (od 16’08’’ materiału wideo) 

iii
 http://wpolityce.pl/wydarzenia/39465-ujawniamy-co-mowil-remigiusz-mus-w-smolenskim-sledztwie-obszerne-

fragmenty-zeznan-opis-miejsca-katastrofy-godzine-po-zdarzeniu 
iv

 http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch  
v
 http://lubczasopismo.salon24.pl/Smolensk.10.04.2010/post/485398,smolensk-2010-jak-to-z-czasem-bylo  

http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://www.youtube.com/watch?v=k4oXVV_T6P0&feature=player_embedded
http://wpolityce.pl/wydarzenia/39465-ujawniamy-co-mowil-remigiusz-mus-w-smolenskim-sledztwie-obszerne-fragmenty-zeznan-opis-miejsca-katastrofy-godzine-po-zdarzeniu
http://wpolityce.pl/wydarzenia/39465-ujawniamy-co-mowil-remigiusz-mus-w-smolenskim-sledztwie-obszerne-fragmenty-zeznan-opis-miejsca-katastrofy-godzine-po-zdarzeniu
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://lubczasopismo.salon24.pl/Smolensk.10.04.2010/post/485398,smolensk-2010-jak-to-z-czasem-bylo

