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Zapisy z XUBS – 2 wersje oficjalne 

[Analiza porównawczo-krytyczna] [cz. 2]1 

 

Free Your Mind 

                                                                     

 

                                                                               [podejście na XUBS od zach. strony] 

7:26:14 

Krasnokucki Skolko siejczas topliwo u nich?*  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 odmiennie. 
KBWLLP stwierdza, że jako pierwszy po niskim i 
dramatycznym przelocie „Frołowa” oprzytomniał właśnie 
Krasnokucki (tu jako ZDBL

2
): 

Po odejściu samolotu Ił-76 na drugi krąg ZDBL 
zdecydowanie szybciej odzyskuje opanowanie i wydaje KL 
adekwatne do sytuacji pytania (Zał. 3, s. 12).  

Krasnokucki też odtąd, zdaniem „komisji Millera”, 
przejmuje część obowiązków Plusnina. Problem jednak w 
tym, czy podstawowym zadaniem ludzi na „wieży” w takiej 

7:28:16 

Krasnokucki Ile oni mają paliwa? [Topliwa skolko 
u nich?] 

        

                                                           
1
 Poprzednia część dostępna tu: http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-

1.pdf  
2
 „Zastępca dowódcy bazy lotniczej”, wedle „raportu Millera”, s. 10. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
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sytuacji (i najbardziej adekwatnym pytaniem), jak ta 
(trzymając się oficjalnej narracji – co bowiem naprawdę się 
działo, to osobna sprawa), nie powinno być po prostu 
zamknięcie lotniska/wstrzymanie jakichkolwiek operacji 
lotniczych do czasu wyraźnego, widocznego poprawienia 
się pogody? Poza tym, czy to pytanie Krasnokuckiego o 
paliwo nie jest przedwczesne, skoro ruski transportowiec 
przebył raptem dystans z Moskwy do Smoleńska, a ma 
zasięg ponad 3600 km?]   

7:26:16 

A (niezr.)         

7:28:18 

A (niezr.)         
7:26:20-7:26:21 

Krasnokucki Topliwa skolko u nich? 

A Szczias.*/Ryżenko Szczias 500 mietrow.                                               

[*Komunikat podany tylko w ukv – przyp. F.Y.M. Być może 

to wypowiedź „Frołowa” ozn. Już/Teraz albo początek 

wypowiedzi Ryżenki odnotowanej w open_micr]   

7:28:20-7:28:22 

Krasnokucki Poczekaj, ile oni mają paliwa? 

Ryżenko Teraz pięćset metrów. 

7:26:23 

Plusnin Zanimajtie 500, 8-17, dołożitie 500./  

Ryżenko  Zanimajtie 500, 8-17, dołożitie 500.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W ukv to polecenie Plusnina, 
w open_micr ma to mówić Ryżenko (w wersji KBWLLP 
także on). „Komisja płk. Latkowskiego” trzyma się również 
tego ostatniego pdf-u, dodając:  

Kontroler poleca pilotom Iła-76 wznieść się na wysokość 
500 metrów i zameldować, gdy samolot osiągnie ten 
poziom (OL-2, s. 279) 

I ciekawa rzecz (choć w „zapisach z XUBS” cały czas coś 
interesującego się dzieje) – Krasnokucki, który jeszcze 
chwilę temu rozmawiał z Sypką, opowiadając mu, jak to 
wszystko „planowo” na XUBS przebiega, nie wydzwania 
naraz do niego, że właśnie „Frołow” miał poważne 
problemy z przyziemieniem i właściwie o włos uniknął 
katastrofy. Dopiero po „drugim podejściu” rus. 
transportowca, o 7:39 pol. czasu, Krasnokucki będzie 
telefonował, ale - wedle dokumentacji „MAK-u” - nie do 
Sypki, lecz do moskiewskiej „Logiki” i nie tyle w sprawie 
„Frołowa”, co polskiej Tuszki]   

7:28:24 

Ryżenko Y, zajmuj pięćset, osiem-siedemnaście, 
zameldujesz pięćset. 

7:26:32 

Krasnokucki Sprosi, prożiektora on widieł?*/A 
(niezr.)**         

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki chce 
wiedzieć, czy APM-y, ustawione na progu pasa, były 
widoczne z kabiny pilotów Iła-76 (OL-2, s. 279) – przyp. 
F.Y.M.]                         [**Komunikat w ukv – przyp. F.Y.M.] 

7:28:33 

Krasnokucki Zapytaj, czy widział reflektory 
(niezr.)? 
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7:26:38 

Krasnokucki Nado poljakom skazat’, kakoj dlja 

nich bljad’, wyliet, nu gljan’, won użie etot…* 

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

w ukv. „Komisja płk. Latkowskiego” podaje własne jej 

tłumaczenie: Trzeba Polakom powiedzieć, jaki tu dla nich, 

kurwa, wylot. No popatrz, skoro już nawet ten… - i dodaje 

swój komentarz – Krasnokucki mówi, że trzeba uprzedzić o 

fatalnych warunkach meteo w Smoleńsku polskich pilotów 

lecących Tu-154M. Nie wierzy, że tupolew wyląduje, skoro 

nie udało się to dowódcy Iła-76, zwłaszcza iż Oleg Frołow 

świetnie znał lotnisko Siewiernyj, ponieważ na nim służył 

(OL-2, s. 279).  

Jeśli spojrzeć na „zegar”, to jest to chwila (opóźnionego o 

pół godziny lub godzinę) startu PLF 101 (według ofic. 

danych, zaznaczam) z EPWA, na temat którego (startu) na 

razie nie padło ani słowo w „wieży”. Na początku „zapisów 

z XUBS”, jak pamiętamy, tj. w okolicach czasowych godz. 

6.30, „kontrolerzy” usiłują się czegoś telefonicznie 

dowiedzieć (a propos „Polaków”: o Polakach nie macie 

żadnych informacji?) i im się to nie udaje. Potem jednak (tj. 

po pojawieniu się PLF 031 w ASKIL) w ogóle takich 

wiadomości nie poszukują, zauważmy. Ale to nie koniec, 

wszak właśnie Krasnokucki w rozmowie z Kurtińcem z 

„Logiki” o godz. 7:40 będzie mówił, że wedle jego danych 

Tuszka wylatuje polska. W jaki sposób Krasnokucki uzyska 

te dane (o wylocie Tuszki polskiej – tak jakby była jeszcze 

jakaś tuszka „niepolska” na 10-04) na przestrzeni 

najbliższych 14 minut?] 

 

 

7:28:39 

Krasnokucki Trzeba Polakom powiedzieć, nie 
mają po co startować. Powiedzieć im trzeba, 
kurde. No popatrz, przecież już ten…* 
 

 
 
[Jak już kiedyś pisałem w notce: 
http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08, powyższe 
zdjęcie ma obrazować sytuację z godz. 7:08 na EPWA (wg 
danych KBWLLP). Ewidentnym zafałszowaniem jest 
prezentowanie (przez KBWLLP, styczeń 2011) jako 
równoległych czasowo, tych dwóch scenek poniżej, a więc 
„odjazdu schodków” sprzed „prezydenckiego tupolewa” oraz 
„pierwszego podejścia Frołowa” sfilmowanego ponoć 10 
Kwietnia przez polskiego montażystę S. Wiśniewskiego z 
parapetu hotelowego pokoju w Smoleńsku]   

 
 
O wiele właściwszym byłoby pokazanie (np. równolegle z 
chwilą uruchamiania silników przez załogę PLF 101 – znów, 
odwołując się do ustaleń KBWLLP; „raport Millera”, s. 208) 
godziny 7:14-7:15, kiedy to lądował „Wosztyl” na XUBS. 
Wszystko jednak na to wskazuje, iż takiego zapisu wideo 
KBWLLP nie miała lub też miała, ale nie chciała z jakichś 
powodów upublicznić – przyp. F.Y.M.] 
 
[*KBWLLP następująco komentuje sytuację w „wieży”: Przy 
odejściu na drugi krąg KSL nakazał nabór wysokości do 500 m 
i lot w kierunku drugiego zakrętu kręgu nadlotniskowego. W 
czasie dolotu Ił-76 do trzeciego zakrętu na BSKL prowadzone 
były rozmowy o pogarszających się WA i lotniskach 
zapasowych dla samolotu Ił-76 oraz rozważania na temat 
przekazania Polakom decyzji o wstrzymaniu startu Tu-154M 
(Zał. 3, s. 12). Pisząc to jednak, KBWLLP nie zauważa, iż 

http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08
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pierwsza z wypowiedzi, którą można zaliczyć do rozważań na 
temat przekazania Polakom decyzji o wstrzymaniu startu – 
jeśliby się trzymać zegara, którego w swych „stenogramach” 
używa „komisja Millera” – pojawia się już po owym starcie. 
Jeśliby więc ruscy „kontrolerzy 
mieli o czymkolwiek „decydować”, to najwyżej o zamknięciu 
Siewiernego z powodu TWA i w ten sposób zmuszenia załogi 
PLF 101 do udania się od razu na jedno z lotnisk zapasowych 
– przyp. F.Y.M.]  
 

 
7:26:49 

Plusnin Prożiektora widieł?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie pojawia się zarazem 
kwestia tego, czy „kontrolerzy” widzieli reflektory 
„Frołowa” (ewentualnie, czy ten leciał z włączonymi 
reflektorami – jeśli z wyłączonymi, to dlaczego?)]     

7:28:50 

Plusnin Widziałeś reflektory?* 

[*Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej (s. 418): Kierownik 
Lotów złamał ogólnie przyjęte zasady korespondencji 
radiowej, która powinna być czysta i jednoznaczna. Pytanie, 
zamiast: „widziałeś światła?”, powinno brzmieć: „718, tu 
Korsa[ż], czy widziałeś światła z wysokości decyzji?” 
Odpowiedź na pierwsze pytanie: „widziałem” wyczerpała 
dociekania Plusnina, który powinien był zadać kolejne 
pytanie: „W którym dokładnie momencie i na jakiej wysokości 
dostrzegłeś światła?” – przyp. F.Y.M.]   

7:26:50 

„Frołow” (niezr.) na pierwom, na naborie 500.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  

Załoga Iła-76 melduje, że zaczyna wykonywać pierwszy 
zakręt w kręgu nadlotniskowym i jednocześnie samolot 
wznosi się na wysokość kręgu nadlotniskowego, czyli 500 
metrów nad poziom morza (OL-2, s. 280)] 

7:28:51 

„Frołow” Osiem-siedemnasty, na pierwszym na 
wznoszeniu pięćset. 

7:26:53 

Plusnin 8-17-j, wypołniajtie 1-j, 500 dołożitie, 
prożiektora nabljudał? 

7:28:53 

Plusnin Osiem-siedemnasty, wykon, y, 
wykonujcie pierwszy, pięćset zameldujcie. 
Reflektory widziałeś? 

7:26:57 

„Frołow” Nabljudał, 8-17-j. 

7:28:57 

„Frołow” Y, widziałem, osiem-siedemnaście. 
7:27:00 

Plusnin A topliwa po wriemieni skolko? 

7:29:00* 

Plusnin Y, paliwa na ile czasu? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Różnica między „wskazaniami 
zegarów” – „MAK-u” i KBWLLP – zeszła z ca. 3 do 2 minut. 
Przypomnę, że komunikaty na początku „zapisów z XUBS” 
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wypowiedziane przez „telefonistkę” „Anteny” pojawiały się 
odpowiednio o 6:38:47 i 6:42:24

3
]   

7:27:02 

„Frołow” Normalno./(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat „Frołowa” podany w ukv, drugi w 
open_micr. Oba w tym samym czasie – przyp. F.Y.M.]   

7:29:01* 

„Frołow” Y, w porządku (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Frołow” odpowiada po 
sekundzie rozpoczętego pytania Plusnina] 

7:27:04-7:27:12 

A (niezr.)         

A (niezr.)         

[Pierwszy „niezr.” komunikat w ukv, drugi w open_micr – 
przyp. F.Y.M. Tu nas jednak bardzo mile zaskakuje „komisja 
płk. Latkowskiego”, która zamieszcza wypowiedź Plusnina 
sytuując ją o 7:27:12, tej treści:  
 
Według mnie nie warto go sprowadzać, na razie nie ma 
sensu. Teraz nie widzę… [Plusnin ocenia, że Ił-76 nie ma 
szans wylądować w tych warunkach meteo] (OL-2, s. 280) 
 

 
 
Z pozoru wygląda to na późniejszą wypowiedź Plusnina 
przeklejoną omyłkowo przez „komisję” wcześniej (błąd 
podczas opracowania tekstu), choć nie kto inny zresztą, a 
Plusnin, za kilka minut znowu zezwoli „Frołowowi” na 
kolejne podejście do lądowania – lecz parę minut później w 
tekście „komisji” (s. 282) znowu jest taka wypowiedź 
Plusnina, przy czym… odniesiona do „prezydenckiego 
tupolewa”]   

7:29:13* 

Plusnin Zrozumiałem. [Poniał.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Odpowiedź Plusnina dopiero po 
12 s. W wersji-1 nie występuje] 

7:27:16 

Plusnin Meteo. 

7:29:16 

Plusnin Meteo. 
7:27:19 

Radgowski Otwietił.*/A (niezr.)         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jest to komunikat podany 
tylko w open_micr, w ukv o tej samej porze jest 
anonimowa, „niezr.” wypowiedź. Komsomolska Prawda

4
 

również podaje Otwietił w swej wersji „zapisów z XUBS”]      

7:29:18 

Radgowski Słucham. [Słuszaju.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 zatem pojawia się 
Otwietił, zaś w -2 Słuszaju. Podobne rozbieżności pojawiały 
się, przypomnę, podczas odpowiedzi PLF 031 (Go ahead jako 
Słuszajem)] 

                                                           
3
 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf s. 11 

4
 http://www.kp.md/daily/25623/790447/  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
http://www.kp.md/daily/25623/790447/
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7:27:20 

Plusnin KP, zapasnoj u niego, zaprositie kakoj 
(niezr.)*/KP, zapasnoj u niego (niezr.)** 

[Jak wyjaśnia „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin wywołał 
przez UKF punkt dowodzenia (KP), czyli Murawiowa, i 
poprosił, żeby dyspozytor sprawdził na wszelki wypadek 
lotniska zapasowe dla Iła-76 (OL-2, s. 281) – tymczasem 
mamy tu cały splot osobliwości: 1) Plusnin wywołuje 
Radgowskiego, ale nie rozmawia z nim (a ściślej, brak tej 
korespondencji w „zapisach”), 2) Radgowski zaraz odpowie 
„dobrze” – nie wiadomo w związku z czym, 3) Plusnin każe 
rzekomo sprawdzić Murawiowowi zapasowe lotniska 
„Frołowa”, tak jakby sam nie mógł o to załogi iła spytać 
(tak jak będzie pytał pilotów PLF 101) i jakby nie miał 
danych na ten temat, w ramach otrzymanego planu lotu

5
. 

[**Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]   

7:29:19 

Plusnin O, SD, zapytajcie jakie ma zapasowe 
zwróćcie się do niego z zapytaniem/zasięgnijcie u 
niego informacji jakie zapasowe. 

7:27:24 

Radgowski Horoszo (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Na tym więc kończy się 
połączenie Plusnina z „meteo”]   

7:29:23 

Radgowski Dobrze. 

7:27:27-7:27:29 

Plusnin A, nie poniał 8-17?* 

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

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

7:29:23, 7:29:23*-7:29:26 

Plusnin (niezr.) 

„Frołow” (niezr.) 

Plusnin Y, nie zrozumiałem osiem-siedemnaście. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – trzy wypowiedzi 
(Radgowskiego, Plusnina i „Frołowa”) w tym samym czasie] 

7:27:30 

„Frołow” Wypołniaju (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ani w open_micr, ani w ukv 
nie jest podana wysokość odczytana przez KBWLLP; co 
ciekawsze, wypowiedź „Frołowa” w tym brzmieniu 
odnotowana jest tylko w open_micr – w ukv zaś jest 
sekundę wcześniej (vide rubryka wyżej niniejszej kolumny) 
„niezr.” anonimowy komunikat. Komsomolska Prawda 

7:29:28* 

„Frołow” Wykonuję./Pięćset metrów. 
[Wypołniaju/Piat’sot mietrow.] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Zegar” KBWLLP zszedł teraz 
poniżej 2 min w stosunku do „zegara” „MAK”]   

                                                           
5
 Zdaniem KBWLLP zaś („raport Millera”, s. 273) „kontrolerzy” na XUBS nie dysponowali planami lotów: KL znał [tu przypis: Z 

późniejszych działań wynika, że na BSKL nie były przekazane plany lotów, gdyż KL i ZDBL [Plusnin i Krasnokucki – przyp. 
F.Y.M. – „BSKL” oznacza wschodnią „wieżę”] nie znali lotnisk zapasowych zarówno dla samolotu Ił-76, jak i Tu-154M.] 
planowane godziny lądowania samolotów w dniu 10.04. Nie czekał biernie na informację o starcie polskich samolotów, ale 
aktywnie próbował ją uzyskać. Brak potwierdzenia startu samolotu zaburzył jego plan działania i wzbudził niepokój KL, że 
zmieni się godzina przylotu. Czynnikiem zwiększającym zaniepokojenie KL była informacja o starcie samolotu Ił-76, który 
według planu powinien wylądować po lądowaniu pierwszego polskiego samolotu (faktycznie lądowanie samolotu Jak-40 
w SMOLEŃSKU miało nastąpić ok. godz. 5:00, jednak samolot wystartował z Warszawy z opóźnieniem 25 min). Jeśliby 
faktycznie na XUBS nie przekazano planów lotów statków powietrznych z Polski, to by mogło znaczyć, iż XUBS nie jest 
przewidziane na 10-04 jako lotnisko docelowe dla Delegatów. 
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pomija tę odpowiedź „Frołowa”] 
7:27:31 

Plusnin Wypołniajtie 8-17 (niezr.)* 

[*Komunikat Plusnina podany jest też w ukv, lecz nie ma 

mowy o tym, co dokładnie ma wykonywać „Frołow” – 

przyp. F.Y.M. W wersji-2 znów jest inaczej]     

7:29:29* 

Plusnin Wykonujcie, osiem-siedemnaście, pięćset 
metrów. [Wypołniajtie wosiem’-siemnadcat’, 
piat’sot mietrow.]* 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*Swoje polecenie Plusnin wypowiada sekundę po 
rozpoczęciu wypowiedzi przez „Frołowa” – przyp. F.Y.M.] 

7:28:22* 

Krasnokucki **…tiem bolieje, nu a kak ty cziego 
budiesz diełat’, ty gljan’ nakryło mgnowienno… 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 51 s] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby wypowiedź z 
„wyciszenia” na nagraniu? Ewidentnie jest to fragment 
jakiejś rozmowy, której wcześniejszych części nie ma w 
„stenogramach”]     

7:30:19 

Krasnokucki Tym bardziej. A jak? No a co zrobisz? 
Spójrz, momentalnie przykryło.* 
 
[*Jak zwraca uwagę KBWLLP w „raporcie końcowym” (s. 70), 
obsługa lotniska zachowuje się nietypowo, w stosunku do 
pogarszających się warunków meteo: Stenogramy rozmów 
na BSKL nie zawierają informacji o ogłoszeniu podwyższonej 
gotowości [tu przypis 42: Stan podwyższonej gotowości 
bojowej powinien obowiązywać od momentu, kiedy 
widzialność na lotnisku obniżała się poniżej poziomu 
określonego wcześniej przez zarządzającego lotniskiem. Stan 
gotowości bojowej powinien być utrzymywany aż do poprawy 
widzialności lub zawieszenia operacji lotniczych] dla 
jednostek ratowniczych i czasie reakcji – czyli od momentu 
ogłoszenia pierwszego alarmu do dojazdu pierwszej jednostki 
ratowniczej na miejsce zdarzenia i podania minimum 50% 
wymaganej wydajności środków gaśniczych do każdego 
punktu drogi startowej używanej operacyjnie.] 

 
7:28:27 

Plusnin Da.* 

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

7:30:22-7:30:24 

[brzęczyk]   

Plusnin Tak. 
7:28:28 

Murawiow Twier’ zapasnoj.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź też w ukv. Jak się 
jednak wnet okaże „Frołow” wcale nie będzie chciał do 
Tweru lecieć]   

7:30:25 

Murawiow Twer zapasowe. 

7:28:29 

Plusnin Horoszo. 

7:30:26 

Plusnin Dobrze. 
7:28:31 

Plusnin (niezr.) poka nie nado zawodit’ jego, 
smysła niet (niezr.)* 

[„Komisja płk. Latkowskiego”, która już wyżej podobną 
wypowiedź Plusnina u siebie w „zapisach” umieściła, tę 
wypowiedź wyjaśnia następująco:  

Niewykluczone, że Plusnin stwierdza, iż w tych warunkach 

7:30:28-7:30:31 

Plusnin Kurde, według mnie na razie nie trzeba 
go sprowadzać/uruchamiać, na razie nie ma 
sensu. Teraz nie widzę (niezr.) 
 
A (niezr.)         
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meteo nie ma sensu kierować tupolewa na lotnisko w 
Smoleńsku (OL-2, s. 282). Tylko skąd miałby Plusnin 
wiedzieć, że „prezydencki tupolew” w ogóle wystartował (i 
leci), skoro jeszcze niespełna dwie minuty temu 
Krasnokucki twierdził: Trzeba Polakom powiedzieć, jaki tu 
dla nich, kurwa, wylot?] 

7:28:37 

Plusnin 8-17-j jeszczie raz*, skolko topliwa? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Skąd to „jeszcze raz”, jeśli 
„Frołow” nie podawał na razie dokładnej ilości?]   

7:30:34 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście, jeszcze raz - ile 
paliwa?  

7:28:41 

„Frołow” 8-17-j (niezr.) 24 tonny.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nagle okazuje się więc, że 
całkiem spory zapas paliwa ma ze sobą „Frołow” (por. też 
wersję-2), wbrew mniej lub bardziej udawanym obawom 
Krasnokuckiego]   

7:30:37 

„Frołow” Y, osiem-siedmenaście*, y, [(trzydzieści 
(?)] (niezr.) Dwadzieścia cztery tony. [Y, wosiem’-
siemnadcat’, y, (tridcat’?)… Dwadcat’ czietyrje 
tonny.]  
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

7:28:45 

Plusnin Poniał.  

7:30:42 

Plusnin Zrozumiałem. 
7:28:47 

Plusnin Cziego mnie zdies’-to nie słysz’no ni 
hriena.*/(niezr.)** 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tłumaczy ten zwrot jako: 

Coś ja tu nie słyszę ni cholery (OL-2, s. 282). W rus. 

dokumentacji nie ma znaku zapytania na końcu 

wypowiedzi Plusnina – przyp. F.Y.M.]  

[**Pierwszy komunikat Plusnina w open_micr, drugi w ukv 

– przyp. F.Y.M.]   

7:30:43 

Plusnin Kurwa, czemu ni cholery nie słyszę? 
[Cziego mnie zdies’-to nie słysz’no ni hriena, 
bljad’?] 

7:28:53 

Plusnin (niezr.) cziego mnie zdies’-to nie 
słysz’no (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
pomija tę wypowiedź Plusnina w swoich „stenogramach”, a 
wcześniejszej nie komentuje, choć ewidentnie coś 
szwankuje w łączności na XUBS]   

7:30:50 

Plusnin Kurde, czemu nic tu nie słyszę (niezr.)? 
[Bljacha, cziego mnie zdies’-to nie słysz’no…?] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:29:02 

Plusnin 8-17-j, poka 500 mietrow, zachod 
budiet dopołnitielno, czto-to uchudsziłas’ 
jeszczio.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia tę komendę 
następująco: Ił-76 dostaje warunkową zgodę na drugie 
podejście. To znaczy, że dowódca musi na wysokości 
decyzji zameldować, iż widzi pas startowy lub światła 
nawigacyjne znajdujące się przed początkiem pasa. Jeśli 
mgła i chmury będą przesłaniać i pas, i światła, samolot nie 

7:30:58 

Plusnin Osiem - siedemnaście, na razie pięćset 
metrów. Y, podejście będzie dodatkowo, teraz 
jeszcze się pogorszyło.* 
 
[*„Komisja Millera” zwraca uwagę, że Plusnin:  
 
dwukrotnie zezwolił załodze samolotu Ił-76 na wykonanie 
podejścia w WA poniżej minimalnych dla podejścia według 
OСП с РСП (Minimalne warunki atmosferyczne do lądowania 
dla samolotu Ił-76 to podstawa 100 m i widzialność 1000 m). 
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ma prawa lądować. Plusnin informuje załogę, że pogoda od 
poprzedniej próby lądowania się pogorszyła (OL-2, s. 282). 

Dlaczego jednak nie ma omówienia z „Frołowem” tego, jak 
podchodził, a więc, że zszedł poniżej wysokości decyzji i 
próbował lądować, mimo że nie uzyskał na to zgody? 
Wyjaśnienie chyba byłoby takie, że to nie Plusnin jest tu 
od kontrolowania manewrów ruskiego transportowca, po 
prostu]    

Komisji ustaliła, że widzialność pozioma wahała się w tym 
czasie w przedziale 500-300 m i podstawie chmur poniżej 50 
m)  
(Zał. 3, s. 14) – przyp. F.Y.M.  
 
Tę widzialność i podstawę chmur KBWLLP najwyraźniej 
ustaliła na podstawie mgielnego wideo S. Wiśniewskiego, 
niemniej zdjęć z „drugiego podejścia” iła-76 nigdzie w swojej 
dokumentacji nie zamieszcza] 

 
7:29:08-7:29:10 

„Frołow” A poniał. 

A (niezr.)         

A (niezr.)* 

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

7:31:03 

„Frołow” Y, przyjłąłem*. [A priniał.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

7:29:17 

Krasnokucki Zapasnoj Twier, jesli u niego 
siejczas 24 tonny, jesli siejczas u niego nie 
połuczitsja…* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym wypowiedź nie 
jest odnotowana ani w ukv, ani w tel_per, tylko w 
open_micr. W wersji-2 poprzedzona jest zwrotem 
wskazującym, iż Krasnokucki rozmawia naraz z Sypką – tym 
razem bez wywoływania „telefonistki” z „Żelezniaka”. Jak 
komentuje powyższy komunikat „komisja płk. 
Latkowskiego”: Przypuszczamy, że Krasnokucki 
najprawdopodobniej zastanawia się, czy po ewentualnej 
nieudanej próbie lądowania nie ustawić Iła-76 w holdingu 
nad lotniskiem [wyczekiwanie na wysokości kręgu – przyp. 
F.Y.M.]. Z taką ilością paliwa w bakach maszyna, przed 
odlotem na lotnisko zapasowe do Tweru, może około pół 
godziny krążyć nad Smoleńskiem w oczekiwaniu na 
poprawę pogody (OL-2, s. 283).  

Jak widać więc „komisja” pomija tę dodatkową wypowiedź 
Krasnokuckiego, „dosłuchaną” przez biegłych KBWLLP]   

7:31:05-7:31:15 

Krasnokucki Władimir Iwanowicz, no (niezr.) 
Frołow (niezr.) [Władimir Iwanowicz, nu… 
Frołow…]* 

Krasnokucki Zapasowe Twer, jeżeli on teraz ma 
dwadzieścia cztery tony, jeżeli teraz mu nie uda 
się… 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. KBWLLP oznacza tę i poniższą 
wypowiedź Krasnokuckiego jako przekazywane za pomocą 
telefonii komórkowej lub nierejestrowanego telefonu 
stacjonarnego – jak jednak nietrudno dostrzec, brak 
komunikatów „drugiego rozmówcy”. Te wypowiedzi zresztą 
również wyglądają na wybrakowane, niekompletne, wszak 
Krasnokucki nie opowiada nawet pobieżnie, co się na XUBS 
dzieje i w jaki sposób podchodził „Frołow”]   

7:29:21 

A (niezr.)*/„Frołow” 8-17, s obratnym startom 
kak pogodka?** 

[*Komunikat w open_micr – przyp. F.Y.M.]  

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – dlatego niedokładne jest 
tłumaczenie „komisji płk. Latkowskiego”: 8-17, z 
powrotnym startem. Jak tam pogoda? – gdyż „Frołow” (i 
tu, i w następnym komunikacie skierowanym do Plusnina), 
używa wyrazu pogodka – czyli zdrobniałego pogódka, a nie 
pogoda, co świadczy o tym, iż pilot, a z nim pewnie załoga 
iła-76, czuje się całkiem swobodnie, tak jakby nic 
poważnego się nie działo lub też, jakby coś na XUBS poszło 
i szło dokładnie tak, jak miało iść. Nie tylko jednak ten 

7:31:16 

„Frołow” Y, osiem - siedemnasty, jak pogódka na 
kierunku odwrotnym/pomocnicznym?* 
 



10 
 

dobry humor ruskiego pilota jest tu istotny – jak bowiem 
zwraca uwagę „komisja”: 

Załoga Iła-76 najwyraźniej zastanawia się, czy nie warto 
spróbować podejścia do lądowania od drugiej strony, 
czyli od zachodu na wschód. Najwyraźniej liczy, że dwa i 
pół kilometra dalej mogą być lepsze warunki, i złapie 
kontakt wzrokowy z pasem. Na podejściu kursem 79 stopni 
nie ma ani radiolatarni NDB, ani systemu RSL. Lądowanie 
jest możliwe wyłącznie przy dobrej widoczności [czyli 
jednak jest możliwe – przyp. F.Y.M.]. Być może Frołow liczy, 
że skoro z tamtej strony nie ma lasów i mokradeł – 
widoczność będzie lepsza (OL-2, s. 283).] 

 

     

        

 

 

 

 

 

 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. To luzackie pytanie (ewentualnie 
pytanko) pilota iła-76 warto umieścić w kontekście jednego z 
przypisów ze s. 220 „raportu Millera”. Nim za moment 
przejdę do cytowania treści tego przypisu, przypomnę, że wg 
oficjalnej narracji załoga PLF 101, odchodząc od zgłoszonego 
na 10-04 planu lotu, wklepała sobie do FMS-a (jako końcowe 
cztery punkty nawigacyjne): DRL-1, DRL, 10XUB, XUBS (por. 
też j.w., s. 49).  
 

 
 
Interesuje nas obecnie ten pierwszy punkt, a więc DRL-1 
oznaczający dalszą radiolatarnię od strony zachodniej 
lotniska Siewiernyj. Jak dowodził „raport MAK” (s. 60), 
radiolatarnia ta była nieczynna, a informację o tym zawierała 
ruska depesza lotnicza

8
,  

 

                                                           
8
 WPP 08 – pas startowy nr 08 (a więc od zachodu; w przeciwieństwie do WPP 26 – od wschodu),  DPRM – dalsza NDB, 

BPRM – bliższa NDB, SSO – sygnalizacja świetlna. W „raporcie Millera” czytamy (s. 39), że depesza pochodziła z połowy 
października 2009:  Lotnisko było czynne do rozformowania 103 Gwardyjskiego Krasnosielskiego Pułku Lotnictwa 
Transportowego w 2009 r. W dniu 15.10.2009 r. został wydany NOTAM nr M2113/09 [tu przypis 25: NOTAM-y serii „M” nie 
są rozpowszechniane poza terytorium Federacji Rosyjskiej, w związku z tym nie są dostępne w ogólnoświatowej sieci 
wymiany informacji lotniczej] wyłączający z użycia pomoce nawigacyjne: dalszy punkt radiosygnałowy (DRL), bliższy punkt 
radiosygnałowy (BRL) i system oświetlenia nawigacyjnego dla podejścia do DS 08. 
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[Powyżej schemat lotniska (publikowany przez KBWLLP) z 
2005 r. („raport Millera”, s. 55) – z którego by wynikało, że 
to podejście od zach. strony na drogę startową 08 było 
podstawowym

6
 dla XUBS, a nie wschodnie na DS 26 – 

przyp. F.Y.M.  

Poza tym „aktualna” (na 10-04-2010) karta podejścia 
prezentowana w „raporcie MAK” (i w mediach oraz na s. 
181 „raportu końcowego” KBWLLP) dotyczy wyłącznie 
kursu 259⁰, por. ilustr. poniżej, 

 
 
depesza, która – tak się składa – poza ruskie granice nie była 
wysyłana (szczególnie do krajów, z których na XUBS miały 
przylatywać delegacje)

9
. Poza ruskie granice nie, ale w 

obrębie „FR”, jak najbardziej miała depesza kursować.  
 
I teraz wracamy do „Frołowa” i godz. ca. 7.30, tj. do etapu 
przygotowań do kolejnego podejścia na XUBS w gęstej mgle. 
Ruska załoga wraz z jej dowódcą, który świetnie zna 
Siewiernyj, dopytuje o pogódkę od zachodu, biorąc pod 
uwagę możliwość podejścia od tej strony lotniska. I cytuję 
wspomniany przypis z „raportu” KBWLLP (s. 220 przyp. 129): 
 
Informacja o tym, że radiolatarnia była wyłączona z 
eksploatacji, pochodzi z NOTAM-u nr M2113/09. Dokument 
ten nie był znany załodze [PLF 101 – przyp. F.Y.M.], ponieważ 
nie był rozpowszechniany poza FR. Na kartach podejścia 
będących w dyspozycji załogi [PLF 101 – przyp. F.Y.M.] 
radiolatarnia ta jest elementem podejścia na pas 08. Fakt 
wyłączenia środków radionawigacyjnych na kierunku 08 nie 
był znany również załodze samolotu Ił-76

10
, która 

wykonywała podejście przed samolotem Tu-154M.   
 
Oczywiście KBWLLP nie pisze wprost, że „Frołow” podchodził 
od zachodu, ani też że PLF 101 przeleciał nad pasem 
startowym XUBS „z tego kierunku” (i odleciał). Aż tak daleko 
się „raport końcowy” nie posuwa. „Komisja Millera” jedynie 
wskazuje, że o ruskiej depeszy dot. środków nawigacyjnych 
tego lotniska nic nie wiedziała nawet ta ruska załoga, która na 
XUBS się 10 Kwietnia wybierała. Wiele zatem, jeśli nie 
wszystko, wskazuje na to, iż depesza o „wyłączeniu środków 
nawigacyjnych” od zachodniej strony pojawiła się już na 
etapie prac nad „raportem MAK”, a nie wcześniej. Zresztą, 
co ilustrowałem już zdjęciami (antonowa) w cz. 1 Raportu: 
Zapisy z XUBS

11
, lądowania od zachodu były wykonywane na 

Siewiernym 10 Kwietnia w godzinach popołudniowych „po 
katastrofie”

12
.  

                                                           
6
 Byłoby to zresztą zupełnie oczywiste zwłaszcza z wojskowych względów. 

9
 Por. polskie Uwagi do „raportu MAK”, s. 47 oraz http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-

wieza.html  
10

 W kolumnie obok, w niniejszej tabeli, inna „depesza” z „raportu MAK”, o wyłączeniu z użytkowania korytarza OGALI-
Smoleńsk. O tym również, tak jak i o „wyłączonym z użytkowania podejściu od zachodu” Frołow miał „nie wiedzieć”, skoro 
od OGALI leciał na XUBS. 
11

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf s. 78. 
12

 Jak pisze S. Amielin w swej książce (OL, s. 281): lądowanie z kierunku zachodniego jest możliwe, pod warunkiem dobrej 
widoczności, w trybie wizualnego podejścia do lądowania VFR. Zniżanie samolotu można kontrolować za pomocą 
istniejącego sprawnego radaru – w tym celu jego anteny przekręca się w kierunku zachodnim. W internecie można znaleźć 
zdjęcia, na których widać, że wieczorem 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku lądował samolot od strony zachodniej. Jednak 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
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I datowana jest ona wprawdzie na 13 marca 2008 

        

ale niewykluczone, że właśnie ta „kanoniczna” bumaga jest 
jedną z najważniejszych fałszywek „MAK-u” w związku z 
10-04

7
. 

 

      
 
Pytanie więc, czy takiego podejścia do lądowania na XUBS nie 
wykonał też „Frołow” (ewentualnie inne statki powietrzne) w 
godzinach porannych i przedpołudniowych tamtego dnia. I 
czy właśnie w związku z tego rodzaju podejściem (Iła-76) nie 
udało się go zrazu „złapać w obiektyw” polskiemu 
montażyście z hotelu Nowyj

13
. 

 
Na marginesie dodam, że Ruscy w „raporcie MAK”, 
prezentując „przeszkody terenowe” przy lotnisku (s. 68 pol. 
wersji, s. 60 ang.), zamieścili wyłącznie szkic wschodniej jego 
strony – zachodniej już nie (ilustr. obok w kolumnie); 
podobnie ma się kwestia fotograficznego udokumentowania 
kierunków podejścia (tylko wschodni jest zaprezentowany, a 
nie zachodni). Jak zaś stwierdziła KBWLLP („raport Millera”, s. 
183): 
 
Po przeanalizowaniu zdjęć z miejsca wypadku wykonanych 
przez Komisję oraz zdjęć satelitarnych, sporządzono mapę 

                                                                                                                                                                                     
rankiem tego dnia, we mgle, lądowanie ze słabo wyposażonej strony zachodnie mogłoby być jeszcze bardziej ryzykowne niż 
ze wschodniej. Niestety Amielin nie zrobił 13 kwietnia 2010 dokumentacji fotograficznej zachodniej ścieżki podejścia na 
XUBS. Z kolei autorzy Zbrodni smoleńskiej piszą, powołując się na jakichś anonimowych informatorów (s. 282): W czasie 
zmian struktury jednostki korzystającej z lotniska dwie radiolatarnie na przeciwległym kursie podejścia nie były pod 
ochroną, ich urządzenia skradziono, a budynki zdemolowano. Anteny urządzeń lokacyjnych trafiły na złom. Ukradziono 
nawet szklane akwarium, w którym żołnierze trzymali rybki. Szkoda więc, że nie zamieszczają oni dokumentacji dotyczącej 
zachodniego kierunku podejścia „sprzed demolki” obejmującej ponoć nawet wojskowe akwarium.    
7
 Wiarygodność karty podejścia poniekąd podważała KBWLLP w „raporcie końcowym” (s. 167): Załogi samolotów 

wykonujących rejsy 7 i 10.04. korzystały z kart podejścia [tu przypis 101: Karty te były pozbawione cech identyfikacyjnych 
takich jak data opublikowania i numer strony.] przekazanych przez Ambasadę RP w Moskwie do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego w roku 2009, które nie były zgodne ze stanem faktycznym w dniach 7 i 10.04.2010 r. Prezentowana wyżej w 
tabeli (jak i „raportach”) kopia karty datowana jest na marzec 2008, a zgodnie z ustaleniami KBWLLP, rus. depesza 
ogłaszająca „wyłączenie” zachodnich „pomocy nawigacyjnych” wydana została, jak już zaznaczałem w przyp. 8 (niniejszej 
części Zapisów), dopiero w połowie października 2009, na kilka miesięcy przed kwietniowymi lotami z Polski. Wydaje się 
więc, że jeśliby ta powyższa byłaby tą nieaktualną kartą podejścia, z której miałyby korzystać załogi podczas lotów na XUBS, 
to powinna zawierać wskazówki i dane dotyczące podejścia od zachodniej strony na DS 08, z uwzględnieniem zachodnich 
radiolatarni. Czyżby więc tej niezgodnej ze stanem faktycznym karty jednak nie opublikowano w „raportach” („MAK”-u i 
KBWLLP), tylko taką, która pasowała do „badawczej narracji”? I czy mjr A. Protasiuk, udając się 7-04-2010 na XUBS, nie 
spostrzegł, iż zachodnie radiolatarnie nie działają? I czy zauważywszy to, nie zaleciłby na 10-04, by przy programowaniu 
trasy, pomijać DRL-1 (a więc dalszą zach. NDB)? Tymczasem KBWLLP pisze o załodze PLF 101, iż po ASKIL miała się kierować 
właśnie na DRL-1 (s. 220): Podczas zniżania lot był wykonywany zgodnie z planem do punktu nawigacyjnego ASKIL. 
Odnosząc się do złożonego planu lotu po punkcie ASKIL, lot powinien być kontynuowany do punktu RALOT. Kurs zawarty 
między punktami ASKIL i RALOT wynosi 076 stopni. Po przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 zmienił kurs na 050, a 
dowódca statku powietrznego zgłosił się zgodnie z poleceniem MOSKWA KONTROLA na łączność z KORSAŻEM, przekazując, 
że wykonuje lot z kursem na dalszą radiolatarnię i zniża się do 3600 metrów. Analiza zachowanych danych FMS wskazuje, że 
załoga już wcześniej zaprogramowała taką trasę (od punktu ASKIL do DRL1), co było sprzeczne ze złożonym wcześniej 
planem lotu oraz otrzymywanymi poleceniami z organów ruchu lotniczego. Radiolatarnia ta nie pracowała, ponieważ 
została wyłączona z eksploatacji. Por. też „raport MAK”, s. 119: W pamięci FMS znajdował się aktywny plan nawigacji 
poziomej dla lotu po trasie: EPWA - szereg punktów z RW 29.BAMS 1 G Departure - ASLUX - TOXAR - RUDKA - GOVIK – MNS 
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występowania skupisk drzewostanu na linii podejścia do DS 
26 (Rys. 18). Wykonano również pomiary zadrzewienia i 
terenu. Po szczegółowej analizie terenu, przeszkód i 
powierzchni ograniczającej podejście stwierdzono, że 
wysokość wielu drzew przekraczała dopuszczalną w 
odległości od końcowego pasa bezpieczeństwa (KPB) do 900 
m od progu DS 26. Na osi DS 26 w rejonach świateł podejścia 
występowało bardzo gęste zadrzewienie. Drzewa oraz krzewy 
przysłaniały załogom statków powietrznych światła systemu 
świetlnego oraz znacznie ograniczały obsadzie BSKL 
widoczność podejścia do DS 26.        
 
Czy jednak zarastające latami krzaczory, samosiejki, brzozy, 
topole, słowem lasy po wschodniej stronie XUBS (zasłaniające 
i bieda-oświetlenie, i widoczność kontrolerom) nie dowodziły 
zarazem, iż od dawna albo i w ogóle nie jest to główny 
kierunek podejścia na to lotnisko

14
? Por. też ustalenia „ZNE” 

w Zbrodni smoleńskiej, na s. 367, z których by wynikało, iż na 
XUBS, od czasów niegdysiejszego wypadku ruskiego 
transportowca, zakazane jest podchodzenie we mgle z 
kierunku 259 (poniżej).] 
 

  

                                                                                                                                                                                     
(Minsk-2 VOR/DME) - BERIS - SODKO - ASKIL - DRL1 - 10XUB - DRL - XUBS. Wszystkie punkty, poza ostatnimi czterema, są 
punktami z nawigacyjnej bazy danych systemu (termin ważności do 06 maja 2010). Ostatnie 4 punkty są punktami, 
wprowadzonymi przez użytkownika. Analiza współrzędnych powyższych punktów wykazała, że DRL1 ma koordynaty byłego 
DPRM dla podejścia do lądowania z kursem 79° na lotnisku Smoleńsk „Północny” (w dniu lotu krytycznego był wycofany z 
eksploatacji). Wątek DRL-1 i zachodniego podejścia na Siewiernyj jeszcze wróci w niniejszych Zapisach z XUBS.      
13

 S. Wiśniewski mocno kluczył, gdy go wypytywano na posiedzeniu sejmowym ZP o te podejścia „Frołowa” (por. też np. 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf s. 10-11). Wprawdzie do tego (podejścia), które 
prezentowała KBWLLP w styczniu 2011, dopisane zostały parametry czasowe (zgodne, ma się rozumieć, z ofic. narracją), ale 
jak już wielokrotnie podkreślałem, KBWLLP nie przedstawiła ani podejścia „Wosztyla”, ani kolejnej próby przyziemiania (po 
nieudanej pierwszej) Iła-76. Wiśniewski zaś miał się podczas filmowania zastanawiać (vide posiedzenie ZP z udziałem SW), 
czy właściwie (na właściwą ścieżkę, na właściwy kurs w stosunku do pasa startowego) ustawił w oknie kamerę, ponieważ 
„słyszał”, a „nie widział” podchodzenia jakiegoś/jakichś samolotu/samolotów. 
14

 Por. też Uwagi (do „raportu MAK”), s. 47, gdzie jest mowa o nieprawidłowej pracy bliższej NDB: Zgodnie z protokołem 
przesłuchania z dnia 3 maja 2010 r. dowódcy załogi samolotu Jak-40, lądującego na lotnisku Smoleńsk „Północny” w dniu 10 
kwietnia 2010 r. (przed przylotem samolotu Tu-154M), wynika, że bliższa radiolatarnia prowadząca (BRL) nie pracowała 
stabilnie. Wskazania wahały się w granicach ±10⁰. Prawdopodobną przyczyną niestabilnej pracy BRL były: drzewa rosnące w 
polu antenowym radiolatarni znacznie przewyższające wysokość masztu antenowego, obecność napowietrznej linii 
energetycznej oraz jar w bezpośrednim sąsiedztwie BRL. Powyższe czynniki mogły wpływać na charakterystykę 
promieniowania anteny BRL.  
Jak pamiętamy, Ruscy po „katastrofie” urządzili pospieszną i nieco paniczną wycinkę dziesiątek drzew na wschodniej ścieżce 
podejścia (por. Uwagi, s. 48, 88-95), które przez lata im wcale nie przeszkadzały. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf
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7:29:25 

Plusnin Nie poniał (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin struga wariata, że nie 
wie, o co „Frołowi” chodzi. Komunikat podany jest także w 
ukv]     

7:31:20 

Plusnin Nie zrozumiałem (niezr.) 

7:29:28 

„Frołow” S obratnym startom pogodku 
podskażitie.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” przekłada tę wypowiedź na: 
Z powrotnym startem pogodę podajcie (OL-2, s. 283) – 
przyp. F.Y.M. Komunikat „Frołowa” podany jest także w 
open_micr] 

7:31:21-7:31:23 

Krasnokucki Dobrze. [Horoszo.]* 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

„Frołow”  Y, na kierunku 
odwrotnym/pomocniczym, y, podpowiedzcie 
pogódkę. 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 brak tej wypowiedzi 
Krasnokuckiego. Na co się on zgadza, nie wiadomo]   

7:29:32 

Plusnin Tam jeszczio hużie, i nicziego niet 
woobszczie. 

 

7:31:26 

Plusnin Tam jest jeszcze gorzej. I w ogóle niczego 
nie ma.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin wyjątkowo szybko 
„ucina sprawę” ewentualnego podejścia od zachodu – nawet 
nie łączy się z „zachodnią wieżą”, by dopytać, jak z tamtejszej 
perspektywy wygląda sytuacja. Co więcej, nie proponuje 
(mającemu spory zapas paliwa) „Frołowi”, by dokonał 
rekonesansu właśnie od tamtej strony, czy warunki meteo nie 
są tam lepsze – ani (tenże Plusnin) nie dopytuje, jak piloci 
oceniają możliwość podejścia z kursem 79⁰, po przelocie nad 
pasem (z kierunku wschodniego). Kilkanaście minut później, 
dodajmy, Plusnin będzie się łączył z „zachodnią wieżą”, by 
wypytać o warunki po tamtej stronie lotniska, a koło godz. 
8.10, wedle ustaleń „komisji płk. Latkowskiego” (do których 
jeszcze dojdziemy w Zapisach w cz. 3), będzie zlecał 
ustawienie APM-ów właśnie od zachodu – zgodnie z tym 
schematem „wzrokowych pomocy nawigacyjnych”, który już 
w Raporcie-CVR prezentowałem (ilustr. – rubryka obok)]   

7:29:34 

„Frołow” A priniał. 

 

7:31:28 

„Frołow” Y, przyjąłem*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. O ile więc w poprzednich 
rozmowach z „kontrolerami” tenże „Frołow” wrzucał swoje 
trzy grosze, nawet korygując Plusnina i Ryżenkę, o tyle tu 
skwapliwie przyjmuje do wiadomości, że w ogóle niczego nie 
ma przy podejściu z kursem 79⁰ (w rubryce w lewej kolumnie 
fragment tabeli z „raportu Millera”, s. 53, podającej minima 
dla różnych kategorii statków powietrznych przy lądowaniu 
od zachodu). Nie opowiada też, jak sam ocenia możliwość 
takiego podejścia, znalazłszy się po zachodniej stronie XUBS.  

Na chwilę milknie łączność między „Frołowem” a „wieżą”]   
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7:29:38 

Krasnokucki Tuman wołnami, wrodie kak.* 

[Wg „komisji płk. Latkowskiego”:  

Krasnokucki zauważa, że mgła nie nadchodzi jednolicie, ale 
falami. Raz wszystko jest zamglone równo, chwilę później 
pojawiają się w mgle prześwity (OL-2, s. 284) – przyp. 
F.Y.M. ] 

7:31:32 

Krasnokucki [O, ten falami, jakby/zupełnie 
jak(?)… [(Wot etot wołnami, wrodie, kak?)...]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – znowu rozbieżność między 
KBWLLP a „MAK” – słowa mgła brakuje]   

7:29:41 

Plusnin Bljad’, eto ocieplienije ja ich ubiju, 
bljad’.  

7:31:35 

Plusnin Kurwa, ta ochrona, ja ich, kurwa, zabiję! 

7:29:50-7:30:05 

A (niezr.)         

A Uwidiet’ (niezr.) da, ja imieju wwidu won 
tam./A (niezr.)*         

A (niezr.) 

Krasnokucki Nu odkuda tuman w 10 czasow, 
bljad’, eto durdom. 

 

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

7:31:43 

A Kurde, żeby go chociaż zobaczyć, kurde, 
rozumiesz?                                             

A (niezr.)      

A Ale ja mam na myśli, że tam [trzeba latać(?)] 
(niezr.) [Da ja imieju w widu wot tam (lietat’ 
nado?)…]              

A (niezr.)      

Krasnokucki Ale, kurwa, skąd mgła o godzinie 
dziesiątej? To też wariatkowo.                                 

7:30:11-7:30:30 

A A czto s (niezr.) trubku snimat’?* 

[*Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M. Komsomolska 
Prawda zamieszcza go jako „niezr.”, „komisja płk. 
Latkowskiego” tłumaczy wypowiedź jako A co z (niezr.) 
mikrofonem zrobić? – w wersji-2 zaś brak jej 
odpowiednika. Tak czy tak nie wygląda to na komunikat 
pojawiający się wśród „kontrolerów”]                                                      

A (niezr.)         

7:32:04-7:32:23 

A Kurwa (niezr.) [Bljad’…]  

[Godzina dziesiąta trzydzieści czasu moskiewskiego. 
[Moskowskoje wriemia diewiat’ czasow tridcat’ minut]]              

     

A Dokąd ten (niezr.)? [Kuda etot…?]                                                                       
7:30:35 

Plusnin ...ja użie 10 raz rasskazał, puskaj 

7:32:26 

Plusnin Kurwa, ja …… już dziesięc razy mówiłem, 
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ob’jasnit’, sliewa, sprawa ot połosy. Znaczit 
dawaj sam w toriec połosy, a etich razgoniaj 
blin, budut pisat’ ob’jasnitielnyje, czto oni 
biegajut wzad-wpieried, bljad’.*/(niezr.) 10 raz 
rasskazał (niezr.) znaczit dawaj sam w toriec 
połosy (niezr.)**  

[*„Komisja płk. Latkowskiego” następująco przekłada: 
powyższą wypowiedź: …już dziesięć razy mówiłem, niech 
mu wyjaśni, po lewej i po prawej od pasa. Znaczy dawaj na 
sam początek pasa, a tych rozgoń, kurde, będą potem pisać 
raporty. Czego tu biegają tam i z powrotem, kurwa. 

[Zirytowany Plusnin tłumaczy komuś (zapewne Judinowi 
lub Kowaliowowi), jak mają być rozstawione APM-y. 
Poleca, żeby przestawić reflektory na sam początek pasa 
[to do tej pory nie stały na początku pasa? – przyp. F.Y.M. – 
por. ilustr. w prawej rubryce]. W ten sposób będzie je 
można zobaczyć z większej odległości przed pasem. Każe 
również przegonić z pasa oddziały ochrony (zapewne 
OMON-u lub innej formacji)] (OL-2, s. 285) – przyp. F.Y.M.] 

[**Ten komunikat Plusnina podany także w ukv – przyp. 
F.Y.M.]   

niech wyjaśni, na lewo, na prawo od pasa. 
Kurde! Więc dawaj sam na próg pasa, a tych 
przegoń, kurde, będą pisać wyjaśnienia czemu 
tu, kurwa, biegają w tę i nazad!!! 
 

 
 

7:30:48 

Krasnokucki A ty im ob’jasnił? 

7:32:40 

Krasnokucki A ty im wyjaśniałeś? [Ty im 
ob’jasniał czto li?] 

7:30:49 

Plusnin Da użie 10 raz ob’jasniał, sjuda 
wyzywał, pokazał wot zdies’.   

7:32:41-7:32:48 

Plusnin No już dziesięć razy, kurwa! Tutaj 
wzywałem, pokazywałem o tu, kurwa! Kurwa! 
A (niezr.) wszystko w porządku. […wsjo 
normalno.]                                             

7:31:01 

Plusnin (niezr.) na połosu nie wybiegaj, 
pridurkow etich z ocieplienija, a (niezr.) s torca, 
uchodiat oni, machni im tuda* 

[*Nerwowość Plusnina jest zastanawiająca – wszak 
„Frołow” fruwa sobie gdzieś kilkanaście kilometrów od 
lotniska zapewne na wysokości 500 m, a Plusnin sprawia 
wrażenie, jakby jakiś statek powietrzny już był na podejściu 
do lądowania – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
tłumaczy tę wypowiedź jako: (niezr.) na pas nie wybiegaj, 
tych debili z oddziału, a (niezr.) ze środka, odchodzą, 
machnij im tam. [Plusnin ponownie strofuje żołnierzy 
rozstawiających APM-y i funkcjonariuszy ochrony 
notorycznie wchodzących na pas startowy] (OL-2, s. 285). 
W wersji-2 wypowiedź Plusnina jest rozbita na dwa 
komunikaty] 

7:32:50-7:32:57 

Plusnin (niezr.) nie wybiegaj na pas, tych 
przygłupów z ochrony wyganiaj stamtąd, z progu. 
 

 
A W prawo, w prawo/Z prawej, z prawej. 
 

 
Plusnin Oni odchodzą, machnij im tam! 
 
 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:31:15-7:31:17 

Krasnokucki Da pust’ zachodit. 

Krasnokucki (niezr.) jeszczio odin zachodik, 

7:33:06 

Krasnokucki No niech podchodzi. Przecież 
wszystko jedno … No co ty, co ty zrobisz? Jeszcze 
jeden tu podchodzi/(Jeszcze jedno tu podejście). 
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skolko u niego ostanietsja? 

 

[Da pust’ zachodit. Wied’ wsjo rawno… Cziego ty, 
cziego ty budiesz’ diełat’? Jeszczio odin tut 
zachodit/zachodik. Skolko u niego ostanietsja?] 
 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź nieskomentowana 
przez „komisję płk. Latkowskiego” ani przez KBWLLP, a 
intrygująco koresponduje ona z informacjami zawartymi w 
piśmie E. Klicha do D. Tuska z 15-04-2010, przypomnę: 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]    

7:31:23 

Plusnin 8-17, znaczit, zachod jeszczio budiem 
wypołniat’, k trawersu szassi wypustit’.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler informuje 
dowódcę Iła-76, że ten będzie wykonywał jeszcze jedną 
próbę podejścia do lądowania. W tej chwili poleca mu 
ustawić się na trawersie (równolegle do pasa startowego) i 
wypuścić podwozie (OL-2, s. 286). Nie jest jednak podczas 
korespondencji z „Frołowem” podawany tym razem kurs 
podejścia – przyp. F.Y.M.] 

7:33:14 

 Plusnin Y, osiem - siedemnaście, więc jeszcze 
podejście będziemy wykonywać, do trawersu 
wypuszczajcie podwozie. 

7:31:28 

„Frołow” Horoszo, k trawierzu 500./Horoszo 
(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]   

7:33:19 

„Frołow” Y, dobrze. [Trawers(?)] (niezr.) [Y, 
horoszo. (Trawierz?)…] 

7:31:30-7:31:32 

Krasnokucki (niezr.) na godzinę, na dwie, na 
trzy (niezr.), żeby on tam (niezr.).* 

A (niezr.)**         

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia tę porwaną 
wypowiedź tak: Najprawdpodobniej Krasnokucki 
zastanawia się, na jak długo Iłowi-76 wystarczy paliwa, i 
czy odesłać go od razu, na jakiś czas, na lotnisko zapasowe 
(jest to zapewne dokończenie kwestii z 07:31:17) (OL-2, s. 
286) – natomiast w wersji-2 to, co mówi Krasnokucki 
wskazywałoby, iż niekoniecznie chodzi o „Frołowa”, ten 
wszak na razie żadnego holdingu na kręgu nadlotniskowym 
XUBS nie wykonuje – przyp. F.Y.M.] 

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

7:33:20 

Krasnokucki (niezr.) Na ile? Na godzinę, na dwie, 
na trzy? Ile trzeba (niezr.) sterczeć, żeby on tam 
wisiał (niezr.)? […Na skolko? Na czas, na dwa, na 
tri? Skolko nużno… torczat’ cztoby on tam 
wisjeł…?] 

7:31:47 

Plusnin KP. 

7:33:37* 

Plusnin SD [Stanowisko Dowodzenia]. 
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 [*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – 17-sek. luka między 
wypowiedzią Krasnokuckiego a wywołaniem Plusnina]   

7:31:51 

Murawiow (niezr.)/A (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M.] 

         

7:33:39-7:33:41 

„Frołow” (niezr.) 

Murawiow (niezr.) 

7:31:52 

Plusnin Znaczit zaprositie gotownost’ 
zapasnogo,  i sogłasujtie zaranieje wychod na 
Biełyj, budiet 3900 jesli wychodit’ na Twier’.*/ 
Znaczit zaprositie gotownost’ zapasnogo,  i 
sogłasujtie zaranieje wychod na Biełyj, budiet 
3900 (niezr.)** 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tak wyjaśnia tę wypowiedź: 
Plusnin prosi Murawiowa, żeby ten załatwił wszystkie 
formalności z przygotowaniem lotniska zapasowego dla 
Iła-76 i ustalił z kontrolą obszaru, że maszyna odejdzie z 
kręgu nadlotniskowego Siewiernego przez punkt 
nawigacyjny BIEŁYJ w kierunku Tweru (OL-2, s. 287).  

W wersji-2 głos Plusnina nie zostaje rozpoznany, ale 
zaznaczone jest, że to komunikat podawany przez 
radio/telefon – przyp. F.Y.M.] 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]   

7:33:42 

A Więc zapytajcie o gotowość zapasowego i 
uzgodnijcie zawczasu wyjście na Biały. Będzie 
trzy dziewięćset, jeżeli wychodzić na Twer!                                             

 

7:32:01 

Murawiow Horoszo. 

7:33:50 

Murawiow Dobrze. 
7:32:13 

A Szczias liegczie gorazdo posadit’ (niezr.)/A 
(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M. Ten pierwszy w tłumaczeniu „komisji płk. 
Latkowskiego”: Teraz znacznie lżej wylądować (niezr.) (OL-
2, s. 287) – czyżby więc nagle poprawiły się warunki 
pogodowe na XUBS?]                                                       

7:34:01 

A Teraz jest znacznie łatwiej 
wylądować/sprowadzić/ /wychodzić) niż (niezr.) 

7:32:36* 

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

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 23 s]   
 
[**Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M.] 
                  

7:34:03 

A Patrz, oni rzeczywiście chodzą zupełnie jak 
przygłupy, kurde, nogami machają, kurwa. 
[Smotri, wot oni diejstwitielno kak priduriki 
(cztol?) chodiat, blin, nogami bołtajut, bljad’.] 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
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7:32:57* 

„Frołow” 8-17-j na 3-m.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 21 s] 

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 
melduje, że samolot osiągnął punkt, w którym zaczyna się 
trzeci zakręt kręgu nadlotniskowego (OL-2, s. 287).]   

7:34:45* 

„Frołow” (niezr.) osiem-siedemnaście na trzecim. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pomijając „kilka niezrozumiałych 
wypowiedzi” z rubryki wyżej, luka 42 s w stosunku do 
poprzedniego komunikatu. Ponadto wydatnie zmniejszona 
różnica między „zegarami” (KBWLLP i „MAK”-u” do 1 min 48 
sek]   

7:33:00 

Plusnin 8-17-j, wypołniajtie 3-j, udalienije 19. 

7:34:47 

Plusnin Osiem-siedemnaście, wykonujcie trzeci. 
Odległość dziewiętnaście. 

 
7:33:03 

„Frołow” [Wypołniaju.] 

7:33:14 

„Frołow” (niezr.) 
7:33:20*-7:33:41 

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A (niezr.)        

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 17 s bez jakichkolwiek danych 
po komunikacie „Frołowa”, a następnie 21-sekundowa 
seria „niezrozumiałych” wypowiedzi]    

A (niezr.)**         

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

 

[brak danych czasowych] 

 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:35:14 

A (niezr.) Jeżeli [Tutka o(?)] (niezr.) [to wtedy 
trzeba z nimi uzgodnić dane dotyczące 
paliwa(?)]. I jakie ma zapasowe trzeba, kurde… 
[…Jesli (Tuszka wot?)… (nado togda dannyje po 
topliwu s nimi dogoworit’?). I kakoj u niego 
zapasnoj nado, blin…]* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Znów KBWLLP dosłuchuje się 
więcej w „nagraniach” aniżeli „MAK”.  
 
„Komisja płk. Latkowskiego” nie komentuje tej anonimowej 
wypowiedzi, choć przecież jest to komunikat zastanawiający, 
ponieważ niejako „uprzedza wypadki”. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę to, iż do tej pory oficjalnie na XUBS żadna wieść o 
starcie „prezydenckiego tupolewa” nie doszła, to nasuwa się 
pytanie, skąd ktoś w „wieży” wie, co będzie uzgadniane z 
załogą?]                                              

7:33:42 

Plusnin ...kak wot im stawit’ zadaczu, ja 
prozwonił opieratiwnomu na „Łogiku”, dał im 

7:33:14 

Plusnin (niezr.) A on potem dzwonił do (niezr.) jak 
im stawiać zadanie. Ja do nich zadzwoniłem, na 
„Logikę”, do operacyjnego, dałem telefon, kurde, 
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tieliefon, nikto nie wylietał.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin mówi tu: …tak 
właśnie im stawiać zadanie. Zadzwoniłem do operacyjnego 
na Logikę, dałem im telefon, nikt nie wylatywał. [W trakcie 
trwającej od 7:33:20 rozmowy musiało paść pytanie, czy 
Tu-154M wyleciał z Warszawy. Plusnin odpowiada 
przecząco. Mówi, że prosił oficera z Logiki, by ten zadzwonił 
do UWD i się dowiedział, i że tam nie słyszeli o wylocie 
samolotu z Polski (OL-2, s. 288) – przyp. F.Y.M. Jak się za 
niespełna 7 minut okaże, Krasnokucki (właśnie w rozmowie 
z Kurtińcem z „Logiki”) będzie mówił, iż - zgodnie z jego 
danymi - polski tupolew już leci – przy czym w „zapisach” 
nie ma żadnej wzmianki na temat, w jaki sposób i od kogo 
ta informacja do Krasnokuckiego dotarła]    

nikt nie startował (niezr.) […A on potom zwonił… 
kak wot im stawit’ zadaczu. Ja im pozwonił, na 
„Łogiku”, opieratiwnomu, dał tieliefon, blin, 
nikto nie wylietał.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Odmienna składnia po rusku i 
znów komunikat bogatszy semantycznie niż w wersji-1]     

7:34:04* 

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

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 22 s luki] 

[*Pierwsza wypowiedź w open_micr, druga w ukv – przyp. 
F.Y.M.]                     

6:38:14* 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tylko w czasie UTC: 4:38:14] 

   
7:34:06 

Krasnokucki Nu, ty ponimajesz’ połczasa i 
wsje*. 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” ma problem z wyjaśnieniem 
tego komunikatu:  

Trudno powiedzieć, co miał na myśli Krasnokucki. Jego 
słowa można rozumieć na dwa sposoby. 1) Za pół godziny 
polepszą się złe warunki meteo (wcześniej mówił, że około 
10:00 czasu miejscowego będzie lepiej) i mgła się rozwieje. 
2) Za pół godziny ustaną jakiekolwiek lądowania, bo 
pogoda robi się coraz gorsza. Bardziej prawdopodobna jest 
druga wersja (OL-2, s. 288).  

Jest jednak możliwa i jeszcze bardziej prawdopodobna taka 
wersja (nr 3), nawiązująca do tego, co chwilę temu 
(7:33:20, wg „zegara” KBWLLP, na zegarze „MAK”-u byłoby 
to ca. 2 minuty wcześniej) mówił Krasnokucki o czyimś 
wiszeniu nad lotniskiem – przyp. F.Y.M.] 

7:35:52-7:36:01 

Krasnokucki No rozumiesz, pół godziny i już. 

A No i znowu (niezr.) [Wot opiat’…] 

A [Ona nisko(?)] zaciągnęła (niezr.) [(Ona nizko?) 
zatianuła…]                                                                                         

7:34:15 

Krasnokucki (niezr.) wołnami idjot. 

7:36:03 

Krasnokucki Tak (niezr.) falami idzie. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
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7:34:40*-7:34:42 

Krasnokucki (niezr.) i w prognozje nie było 
tumana… 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 35 s luki]   

A (niezr.)** 

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

7:36:27 

Krasnokucki Skąd? I (niezr.) nie było. I w 
prognozie nie było mgły. [Odkuda? I… nie było. I 
w prognozje nie było tumana.] 

7:34:57 

Plusnin Na zachodie jeszczio raz, kontrol za 
wysotoj, prożiektora sliewa, sprawa.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler przypomina 
rozmówcy z Iła-76 o tym, że powinien kwitować 
wysokością, a także o tym, że przed progiem pasa są 
rozstawione reflektory (OL-2, s. 289). Czemu trzeba załodze 
przypominać o APM-ach, skoro pilot „Frołowa” je, jak 
mówił właśnie Plusninowi o godz. 7:26, widział?] 

7:36:41 

Plusnin Na podejściu jeszcze raz kontrola 
wysokości, reflektory z lewej, z prawej. 

7:35:01 

„Frołow” Priniał.  

7:36:44 

„Frołow” Y, przyjąłem. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
7:35:10 

Plusnin Byt’ gotowym k uchodu na wtoroj, i 
uchod poslje etogo budiet na zapasnoj Twier’.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, że Plusnin 
zastrzega, że w każdej chwili może odesłać samolot na 
drugi krąg, a potem dowódca ma skierować się na lotnisko 
zapasowe do Tweru (OL-2, s. 289). Należy dodać jednak, iż 
Plusnin przekazuje tę komendę jeszcze zanim „Frołow” 
wszedł w 4. zakręt. Ponadto polecenia bycia w gotowości 
do odejścia na drugi krąg Plusnin nie przekazywał 
„Wosztylowi”, gdy ten pochodził do lądowania – przyp. 
F.Y.M.]  

7:36:53 

Plusnin Przygotować się do odejścia na drugi i 
odejście potem będzie na zapasowe w Twerze.  

7:35:15 

„Frołow” Priniał informaciju (niezr.) szassi 
wypuszczieny (niezr.)/Priniał informaciju 
(niezr.) Twier (niezr.) 17.* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” podaje wersję 

tłumaczenia uwzględniającą obie wypowiedzi: Przyjąłem 

informację (niezr.), Twer (niezr.) 17, podwozie wypuszczone 

(niezr.) (OL-2, s. 289). Jak jednak wiemy, „Frołow” wcale do 

Tweru nie będzie miał zamiaru odlecieć]   

7:36:58-7:37:03 

„Frołow” [(Przyjąłem informację(?)] (niezr.), 
siedemdziesiąt osiem-osiem-siedemnaście. 
[(Priniał informaciju?)… siem’diesiat wosjem’-
wosjem’-siemnadcat’.] 
„Frołow” Ja teraz na czwartym, podwozie 
wypuszczone, mechanizacja dwadzieścia pięć-
trzydzieści. [Ja siju na czietwiortom, szassi 
wypuszczieno, miechanizacija dwadcat’ piat’-
tridcat’.]   

7:35:24 

Ryżenko 8-17, wypołniajtie 4-j, udalienije 15, 

7:37:07 

Ryżenko Osiem-siedemnaście, wykonujcie 
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szassi wypuszczieny.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Kontrolę nad samolotem 
przejmuje kierownik strefy lądowania – Wiktor Ryżenko. 
Ryżenko nakazuje załodze Iła-76 rozpocząć czwarty zakręt 
w kręgu nadlotniskowym. Informuje, że do progu pasa 
pozostało jej 15 km. Potwierdza informacje o wypuszczeniu 
podwozia lub pyta, czy już jest wypuszczone (podczas 
odchodzenia na drugi krąg chowa się podwozie, żeby 
zmniejszyć opór powietrza) (OL-2, s. 289) – przyp. F.Y.M.]. 

czwarty. Odległość piętnaście*, podwozie 
wypuszczone. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przy pierwszym podejściu 
Ryżenko mówił: osiem-siedemnaście, wykonuj czwarty, 

odległość siedemnaście, podwozie wypuszczone.]   

7:35:28-7:35:29 

„Frołow” 15, wypuszczieny, 8-17.* 

„Frołow” (niezr.)** 

[*Wypowiedź tylko w ukv – przyp. F.Y.M.] 
 
[**Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:37:11 

„Frołow” Piętnaście (niezr.), siedemdziesiąt 
osiem-osiem-siedemnasty. 

7:35:39-7:36:08 

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A Dwoje (niezr.) 

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

A Da.                                                                                                  

7:37:13-7:38:45 

A (niezr.)         

A A jak (niezr.)? [A kak…?] 

A (niezr.)         

A A to idzie falami. Cholera go wie. [A etot w 
wołny idjot. Hrien jego znajet.] 

A Mgła to mgła. [Tuman eto tuman.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A (niezr.) dają osiem-dwa? […dajut, wosiem’-
dwa?] 

A Da. 

Plusnin Da.* [*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – Ta wypowiedź 

Plusnina i dwie następne poniżej przez radio/telefon]   
7:36:09 

Plusnin Kto pojdiet? 

7:37:49* 

Plusnin Kto pójdzie? 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 40sek – przyp. 
F.Y.M.]   

7:36:11 

Plusnin Horoszo, horoszo (niezr.) 

7:37:52 

Plusnin Dobrze, dobrze (niezr.) 
7:36:17 

Plusnin Meteo, meteo, meteo. 

7:37:58 

Plusnin Meteo! Meteo! Meteo! 
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7:36:23 

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

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M.]   

7:38:04 

Murawiow (niezr.) 

7:36:25 

Plusnin Nu a czto mołczisz’, tuman sieł był…* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin ma pretensje do 
Radgowskiego, że nie informuje wieży o pogarszającej się 
pogodzie (OL-2, s. 290). Wygląda to jednak na komedię, 
skoro pogoda ma się pogarszać już od dłuższego czasu i ma 
to być widoczne gołym okiem. E. Klich w cytowanym już 
piśmie do Tuska z 15-04-2010 podawał: O godz. 9.40 [rus. 
czasu – przyp. F.Y.M.] warunki atmosferyczne były 
następujące: zachmurzenie 10/10 przez chmury stratus o 
podstawie 80m, widzialność 800 przy mgle. Były to warunki 
poniżej minimalnych lotniska, które wynoszą: widzialność 
nie mniejsza niż 1000m, podstawa chmur nie niższa niż 
100m. W tej sytuacji lotnisko powinno być zamknięte dla 
ruchu lotniczego (Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 11-
12) – przyp. F.Y.M.] 

7:38:05 

Plusnin No i czego milczysz, kurwa?! Kurde, mgła 
opadła! [Nu i cziego mołczisz’, bljad’?! Tuman 
sieł, blin!] 

7:36:28 

Ryżenko 8-17-j, udalienije 10, na kursje, wchod 
w glissadu. 

7:38:08 

Ryżenko Osiem-siedemnasty, odległość dziesięć, 
na kursie, wejście na ścieżkę. 

7:36:31 

„Frołow” W glissadie, 8-17-j. 

7:38:12 

„Frołow” Pięćset, osiem-siedemnasty. [Piat’sot, 
wosiem-siemnadcatyj.]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 „Frołow” kwituje: Na 
ścieżce, w wersji-2, podając wysokość Pięćset – czy więc 
faktycznie wchodzi na ścieżkę i leci prawidłowo?]   

7:36:58* 

Ryżenko 8-17-j, udalienije 8, prawieje połsotni, 
na glissadie.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 27 s] 

[**Jak wyjaśnia tę komendę „komisja płk. Latkowskiego”: 
Ryżenko informuje dowódcę Iła-76, że samolot odchylił się 
w lewo od osi pasa. Ma „dogiąć” 50 metrów w prawo – 
przyp. F.Y.M.]     

7:38:14 

Ryżenko Osiem-siedemnasty, odległość osiem, w 
prawo o półsetki, na ścieżce. 

7:37:01 

„Frołow” Czietyriesta*. 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego” Załoga Iła-76 kwituje 
informacje Ryżenki o odległości od progu pasa swoją 
wysokością. W tym momencie samolot leci 400 metrów 
nad progiem pasa (OL-2, s. 291) – ale przecież „Frołow” nie 
potwierdził, że dognie 50 m w prawo – przyp. F.Y.M.] 

7:38:40 

„Frołow” Czterysta. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
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7:37:10 

Krasnokucki Nikto nie prognozirował (niezr.)* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi, że Krasnokucki, 
zapewne przez telefon komórkowy, informuje kogoś o 
pogodzie w Smoleńsku i tłumaczy, że w prognozach meteo 
nie było informacji o tym, iż może pojawić się mgła (OL-2, s. 
291) – w wersji-2 nie ma jednak oznaczenia, by to była 
wypowiedź przez jakiś dodatkowy środek łączności. Za 
dwie minuty Krasnokucki ma wydzwaniać do „Logiki” – 
przyp. F.Y.M.] 

7:38:49 

Krasnokucki Nikt nie prognozował (niezr.)* 

[*Zastanawiająca jest ta „bezradność” na „wieży kontroli 
lotów” wojskowego lotniska. Mgła ponoć falami nadchodzi, 
widoczność gwałtownie spadła, a nikt nie jest w stanie podjąć 
decyzji o wstrzymaniu operacji lotniczych, choćby w celu 
precyzyjnego ustalenia, jak długo potrwać mogą takie 
warunki meteo. Oczywiście, w sytuacji, w której oficjalnie 
zamknięto by w tym momencie XUBS (lub wstrzymano 
przyjmowanie statków powietrznych), rozmowa załogi PLF 
101 z „Korsażem” (o ile w ogóle by do niej doszło po 
kontakcie z moskiewską kontrolą obszaru) sprowadzałaby się 
do wymiany krótkich komunikatów i skierowaniu samolotu 
na zapasowe lotnisko

15
 – przyp. F.Y.M.] 

 

7:37:15 

Krasnokucki (niezr.) 

7:38:53 

A (niezr.)         
7:37:18 

Ryżenko 7, na kusje, glissadie. 

7:38:56 

Ryżenko Siedem na kursie, ścieżce. 

                                                           
15

O tej mniej więcej godzinie (mniej więcej, podkreślam, bo relacje świadków z XUBS są dalekie od dokładności i spójności) 
mają zjeżdżać się na XUBS przedstawiciele ambasady polskiej (przy „planowanym” lądowaniu PLF 101 na 8.30 pol. czasu, 
zgodnie z „książeczką MSZ”) wraz ze szczątkową reprezentacją prezydenckiej kancelarii (M. Wierzchowski i M. Jakubik). 
Wierzchowski, zeznając przed ZP, stwierdzi, że nie widział manewrów iła-76, choć świadek miał być na lotnisku z godzinę 
przed – co najmniej (http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska), zaś z wywiadu J. Bahra dla T. Torańskiej 
wynika (styczeń 2011), że mgła pojawiła się dopiero jakiś czas po przybyciu polskich przedstawicieli na lotnisko:  Obyczaj 
dyplomatyczny nakazuje, by być na miejscu co najmniej pół godziny przed przylotem samolotu. My z kierowcą 
przyjechaliśmy około 40 minut wcześniej [to by była jakaś godz. 7:50 – przyp. F.Y.M.]. (…) Podeszła do mnie pani 
wicegubernator Smoleńska. To postawna przystojna blondynka po czterdziestce. Powitała mnie słowami: mamy dobrą 
pogodę. Pomyślałem, że nie za bardzo. Dobrą - zgodziłem się z nią przez grzeczność. (…) Po 15, może 20 minutach czekania 
pojawiła się mgła [to by była godz. 8:05, 8:10 dopiero – przyp. F.Y.M. – przy założeniu, iż te wyliczenia Bahra mają 
jakikolwiek sens]. Tumany chmur szły od lewej strony do prawej. Było ich coraz więcej, narastały w błyskawicznym tempie 
(por. też http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie).  
Z kolei D. Górczyński z MSZ (wg ustaleń Rzeczpospolitej z października 2010) miał już około ósmej informować polskie 
placówki dyplomatyczne (w Moskwie i Mińsku) o fatalnej pogodzie w Smoleńsku (http://www.rp.pl/artykul/544614.html). 
Cytowany zaś w poprzedniej części Zapisów z XUBS red. Ferenc-Chudy (pasażer „Wosztyla”) wspominał: 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 (http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta). Zagadnienie 
„zeznań świadków z 10-04” obszernie było przeze mnie analizowane w Czerwonej stronie Księżyca oraz na blogu – tu je 
tylko sygnalizuję na tle zdarzeń rekonstruowanych w ramach analizy „nagrań z wieży”. L. Misiak i G. Wierzchołowski w 
książce Musieli zginąć (Warszawa 2012, s. 52) piszą, że widzieli na własne oczy zdjęcia Wierzchowskiego i Jakubika z XUBS 
zrobione rankiem 10 Kwietnia ok. 20 minut przed katastrofą [a więc z godz. 8:20? – przyp. F.Y.M.], ale ani ich nie publikują, 
ani nie wspominają, czy widać na tych „utajnionych” przez dwóch ówczesnych pracowników KP, gęstą jak mleko mgłę. 
Tymczasem kwestia tego, kiedy dokładnie pojawiła się (i na jak długo) mgła na Siewiernym, jest podstawowa do oceny 
wiarygodności  „hotelowego zapisu pogody” dokonanego przez S. Wiśniewskiego oraz wiarygodności „nagrań z wieży”. Nie 
jest bowiem wykluczone, że mamy do czynienia z całą sekwencją (spreparowanych przez różne instytucje i osoby) 
„materiałów dowodowych”, których zadaniem jest wyłącznie „potwierdzanie” tego, co głosi oficjalna narracja – a zarazem 
z fałszywymi zeznaniami świadków, które także tę oficjalną narrację mają propagandowo wzmacniać. Należy przy tym 
pamiętać, że lwia część „relacji świadków” to doniesienia medialne (wywiady, teksty prasowe etc.), a więc zeznania bez 
odpowiedniego rygoru procesowego (wygodne także dla samych świadków, którzy mogą się wykpić potem, twierdząc, iż 
dziennikarze coś przekręcili, wyolbrzymili, przeoczyli, uprościli, skrócili itp.).   

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra
http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie
http://www.rp.pl/artykul/544614.html
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
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7:37:22 

Ryżenko Kontrol za wysotoj*. 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Ryżenko domaga się 
informacji o wysokości, ponieważ załoga Iła-76 nie 
skwitowała informacją o wysokości komendy: „Siedem, na 
kursie i ścieżce” (OL-2, s. 291) - przyp. F.Y.M.] 

7:39:00* 

Ryżenko Kontrola wysokości. 

[*Różnica między „zegarami” KBWLLP i „MAK”-u zeszła do 
1min 38sek – przyp. F.Y.M.]   

7:37:29 

A (niezr.)* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, że Zapewne ktoś 
z załogi Iła-76 podaje wysokość (OL-2, s. 291) – jednakże 
tego komunikatu nie ma w ukv. Również KBWLLP nie 
odnotowuje w tym miejscu żadnej odpowiedzi „Frołowa” 
przez radio – przyp. F.Y.M.]          

7:39:07-7:39:08 

A (niezr.) 

A Już, już, już (niezr.) [Wsjo, wsjo, wsjo…] 

 

7:37:32 

Ryżenko 6, na kursje, glissadie. 

7:39:10 

Ryżenko Sześć na kursie, ścieżce. 
7:37:35 

„Frołow” 8-17-j, dalnyj, szassi wypuszczieny, 
miechanizacija połnost’ju, posadka.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 kwituje 
informacje nad dalszą radiolatarnią. Nie podają wysokości, 
na jakiej lecą. Zgodnie z kartą podejścia do lądowania, 
przelatując nad dalszą radiolatarnią, powinni być 300 
metrów nad poziomem lotniska. Załoga Iła melduje 
również, że ma mechanizację skrzydeł ustawioną w 
konfiguracji do lądowania, klapy wysunięte maksymalnie w 
dół i że będzie lądować (OL-2, s. 292)] 

7:39:13 

„Frołow” Y, osiem-siedemnasty, dalsza, podwozie 
wypuszczone, mechanizacja pełna, lądowanie. 

7:37:39 

Plusnin Posadka dopołnitielno, 8-17.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” przypomina, że Plusnin 
informuje załogę Iła-76, że ta otrzyma zezwolenie na 
lądowanie, dopiero gdy zamelduje, iż widzi pas startowy 
(OL-2, s. 292) – takiego meldunku jednak „Frołow” nie 
przekaże, a mimo to znów bardzo nisko (wg relacji 
świadków) ma przelecieć nad płytą lotniska. Polecenia 
związanego z warunkowym podejściem do lądowania nie 
otrzymała, jak wiemy, załoga „Wosztyla” – przyp. F.Y.M.]  

7:39:17 

Plusnin Lądowanie dodatkowo, osiem-
siedemnaście. 

7:37:41 

„Frołow” Tak, dopołnitielno 
(niezr.)/Dopołnitielno, 8-17.* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M.]   

7:39:19 

„Frołow” Y, dodatkowo, osiem-siedemnaście. 

A Nie widzę/W lewo. [Nie wiżu/Liewieje.]                                             

7:37:45 

Plusnin Byt’ gotowym k uchodu na 2-j krug, to 
dwadcat’, dwa mietra.* 

7:39:22 

Plusnin Przygotować się do odejścia na drugi 
krąg, sto dwadzieścia, dwa metry.   
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[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, że Plusnin po raz 
kolejny ostrzega załogę Iła-76, że samolot może być w 
każdej chwili odesłany na drugi krąg. Informuje również, że 
na progu pasa wieje wiatr z kierunku 120 stopni z 
prędkością 2 m/s (OL-2, s. 292) – przyp. F.Y.M.] 

7:37:49 

„Frołow” Ja priniał, 8-17. 

7:39:26 

„Frołow” Przyjąłem, osiem - siedemnaście. 
7:37:50 

Ryżenko 5, na kursje, glissadie. 

7:39:28 

Ryżenko Pięć, na kursie,ścieżce. 
7:37:52 

A (niezr.)*        

[*Komunikat podany tylko w ukv – przyp. F.Y.M. Zdaniem 
„komisji płk. Latkowskiego”: Zapewne załoga Iła-76 kwituje 
wysokością informacje od Ryżenki (OL-2, s. 293) – ale w 
wersji-2 nie ma potwierdzenia takiej interpretacji]   

7:39:30-7:39:38 

A (niezr.) przyjąłem/przyjął […priniał…]* 

A (niezr.)         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie jest zaznaczone, że to 
komunikat przez radio]   

7:38:02 

Ryżenko 4, na kursje, glissadie. 

7:39:39 

Ryżenko Cztery na kursie, ścieżce. 
7:38:17 

Ryżenko 3, na kursje, glissadie. 

7:39:53 

Ryżenko Trzy na kursie, ścieżce. 
7:38:19-7:38:20 

A (niezr.)*         

A (niezr.)         

[*Komunikat podany tylko w ukv – przyp. F.Y.M. – ale nie 
jest zaznaczone, iż to „Frołow”] 

7:39:56-7:39:59 

„Frołow” (niezr.) 

A (niezr.)         

7:38:25 

A Użie, użie, użie (niezr.)                                             

7:40:01 

A Już, już, już (niezr.)                                             
7:38:33 

Ryżenko 2, na kursje, glissadie. 

7:40:09 

Ryżenko Dwa na kursie, ścieżce. 
7:38:35 

„Frołow” 130. 

7:40:11 

„Frołow” Sto trzydzieści. 
7:38:47 

Ryżenko 1, na kursje, glissadie. 

7:40:22 

Ryżenko Jeden na kursie, ścieżce. 
7:38:55 

A (niezr.)/ Krasnokucki Nie diergajsja.* 

[*Pierwszy komunikat podany w ukv, drugi w open_micr – 
przyp. F.Y.M.]           

7:40:29-7:40:31 

A Kurwa, (niezr.) [Bljad’,…] 

Krasnokucki No przestań się rzucać/miotać! [Nie 
diorgajsja.] 
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7:39:02 

A (niezr.)/Plusnin Ugoniaj jego (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w ukv, drugi w open_micr – 
przyp. F.Y.M. Jak wyjaśnia sytuację „komisja płk. 
Latkowskiego”: Plusnin nakazuje Ryżence odesłać Iła-76 na 
drugi krąg, co w praktyce oznacza odesłanie samolotu na 
lotnisko zapasowe. Przy drugiej próbie Ił-76 wyszedł nisko, 
mocno na lewo od pasa. Przeleciał dosłownie kilka 
metrów nad drogą kołowania, na której stał Jak-40 (OL-2, 
s. 294). Ryżenko jednak nic nie komunikuje „Frołowowi”. 

 

Na zdjęciu powyżej ogon „Wosztyla” z prawej za autami. 
Czy zatem, w świetle powyższych opisów dwóch podejść 
Iła-76

16
, znana nam z „raportu MAK”, rozrysowana na 

żółto, „trajektoria” lotu PLF 101 (ilustr. s. 160 wersji ang.) 
od dalszej NDB nie pasowałaby do „Frołowa”?  

 

Czy dwukrotnie nie próbował on lądować, schodząc na 
południe, czyli w lewo od osi pasa, przelatując najpierw 
nad „wieżą”, a następnie nad „Wosztylem”?  

Każdy, kto uważnie oglądnął zdjęcia satelitarne „po 
katastrofie”, pamiętać musi, że wschodnia „wieża” XUBS 
usytuowana jest niemalże na wysokości „miejsca 
katastrofy” (położonego 135 m w dół od osi pasa). 

7:40:38-7:40:42 

Plusnin Wyganiaj go (niezr.) 

A (niezr.) 

 

 

[Widok XUBS od strony wschodniej - przyp. F.Y.M. - ca. przez 
środek zdjęcia wiodłaby trajektoria pierwsza „Frołowa”; 
druga natomiast bardziej na linii wysoki biały budynek – 
droga kołowania na lewo od „wieży”. Oczywiście nie ma 
żadnej pewności, jak dokładnie wyglądały manewry 
okołolotniskowe „Frołowa” (i ile podejść, z jakich kierunków, 
faktycznie wykonał). Do ustalenia tego niezbędne byłyby 
(autentyczne) parametry lotu, nowe zdjęcia/filmy z XUBS oraz 
złożone w określonym rygorze zeznania wielu świadków, 
zwłaszcza tych, co filmowali to podejście: 

 

oraz ten samolot lecący w niskich chmurach, który na pewno 
nie jest Iłem-76

17
: 

                          

                                                           
16

 Na temat pierwszego podejścia była mowa w http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-
Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf s. 98-100. 
17

 Należy pamiętać, że zdjęcia obu tych samolotów wcale nie muszą pochodzić z tej samej chwili. Gargas zresztą, która w 
swojej Misji specjalnej te materiały upubliczniła – o ile wiem, nigdy potem do nich nie wracała w swych „śledczych filmach”. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
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Na zdj. powyżej kółkiem oznaczona przez Amielina „wieża” 
– po prawej zaś „miejsce wypadku” – tędy mniej więcej 
miał przelecieć „Frołow” przy pierwszym podejściu; przy 
drugim miał nawet jeszcze bardziej zejść na południe 
poniżej „wieży”. Tak więc łuk, po jakim miał się zbliżać 
potem do XUBS „prezydencki tupolew”, wedle 
fotoamatorskiej wizji smoleńskiego pasjonata lotnictwa, S. 
Amielina (poniżej), 

 

całkiem nieźle pasowałby do cyrku urządzanego przez 
„Frołowa” mglistym rankiem 10 Kwietnia. 

 

Jak już bowiem zwracałem uwagę w opracowaniu Wizja 
lokalna, w filmie 10.04.10 sąsiednie, następujące po sobie 
klatki (ramki) mgielnego wideo S. Wiśniewskiego wyglądają 
tak: 

 

 

 

tak jakby usunięto z zapisu „drugie podejście Frołowa” lub też 
jakby na czas tego podejścia kamera została wyłączona, a 
następnie zmieniono jej ustawienie – przyp. F.Y.M.

18
]          

7:39:07 

Plusnin Wypołniajtie uchod na 2-j krug.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tym razem w open_micr ani 

7:40:42 

Plusnin Wykonujcie odejście na drugi krąg. 

                                                           
18

 Zakładając, że to rzeczywiście film z 10 Kwietnia oraz, że podejścia były w czasie ofic. podawanym. Może zachodzić jeszcze 
taki wariant, że montażysta A. Gargas przykroił nieco materiał Wiśniewskiego do potrzeb narracji „szkoły Macierewicza”. 
Niemniej jednak KBWLLP też nie zaprezentowała „drugiego podejścia” Frołowa. 



29 
 

słowa o huku przelatującego nisko ruskiego transportowca]   
7:39:08 

„Frołow” Uchożu na wtoroj krug, 8-17.* 

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

7:40:44 

A* Odchodzę na drugi krąg, osiem-siedemnasty. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź oznaczona jako 
„radiowa”, lecz bez zidentyfikowania głosu kogoś z załogi 
„Frołowa”]                                               

7:39:13 

A (niezr.)/Krasnokucki Da, nie diergajsja. 

 

7:40:47-7:40:48 

A (niezr.)         

Krasnokucki No przestań się rzucać/miotać! [Da 
nie diergajsja ty!] 

7:39:19 

Plusnin KP, KP. 

7:40:53 

Plusnin SD! SD! 
7:39:24-7:39:25 

„Antena” „Antienna”-35. 

A (niezr.)/Murawiow Na swiazi./Krasnokucki 
„Łogiku”, „Łogiku”.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Trzy komunikaty w tym 
samym czasie]           

 

7:40:59-7:41:00 

Murawiow Słucham. [Słuszaju.] 

 

[Jak widać powyżej w wersji-2 pojawia się kolejna osobliwość. 
Komunikat, który powinien być przed odpowiedzią 
Murawiowa (tu: KTR), pojawia się kilkadziesiąt sekund 
później, a za nim następne z rozmowy Krasnokuckiego. 
Zmieniono chronologię zapewne po to, by zobrazować 
przebieg dialogu Krasnokucki-Kurtuniec. Ja poniżej 
dopasowałem wypowiedzi do czasu ich pojawiania się, by nie 
powielać czasowego bałaganu z wersji-2 – przyp. F.Y.M.]   

A Nie mogę (niezr.) [Nie mogu…]                                             
7:39:26 

Plusnin Uchod na 2-j, na dwie… 3900 na Biełyj 
sogłasowali?*/„Antena” Wyzywaju.   

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusin sprawdza, czy 
Murawiow ustalił z kontrolą obszaru odejście do Tweru Iła-
76. Podaje jednocześnie wysokość, na jaką samolot ma się 
wznieść (OL-2, s. 295). Zdaniem zaś autorów Zbrodni 
smoleńskiej Plusnin powinien był natychmiast po 
incydentach z „Frołowem” (który nie dostosowywał się do 
poleceń „kontrolerów”) powiadomić Dowództwo Sił 

7:41:00 

Plusnin Odejście na drugi, na dwa, trzy 
dziewięćset, na Białe uzgodnione?/ 
Krasnokucki „Logikę”, „Logikę”./ 
„Antena” Łączę. 
 



30 
 

Powietrznych Federacji Rosyjskiej o rażącym przypadku 
złamania regulaminu (s. 411)

19
] 

7:39:30-7:39:34 

A* (niezr.) a poliak-to sieł u nas (niezr.)/ 
A(niezr.) 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” przypuszcza, że to 
wypowiedź Murawiowa (OL-2, s. 295): Zapewne Murawiow 
komentuje fakt, że dowodzący Iłem-76 Oleg Frołow, który 
świetnie zna lotniskow Smoleńsku, musi lecieć na lotnisko 
zapasowe, a załodze polskiego Jaka-40 udało się 
wylądować. Jednakże w ukv nie ma tej wypowiedzi (jest 
anonimowy komunikat (niezr.); pojawia się ona tylko w 
open_micr – przyp. F.Y.M.]   

„Logika” „Łogika”-26.    

A (niezr.)** 

[**Komunikat podany tylko w pdf-ie tel_per – przyp. 
F.Y.M.]   

Krasnokucki „Łogika”, dobryj dien’, 
opieratiwnogo KP.                                                

Plusnin (niezr.) ty nie ponimajesz’, daj ciejczas 
ujti na wtoroj krug i na zapasnoj, potom s 
poliakom.*** 

[***„Komisja płk. Latkowskiego” tak komentuje tę 
wypowiedź: Plusnin ofuknął Murawiowa, żeby nie zawracał 
mu głowy lądowaniem Jaka-40, które jest już historią, i 
pyta go, czy ustalił punkt wyjścia z kręgu nadlotniskowego 
dla Iła-76 (OL-2, s. 295). Pytanie jednak, czy faktycznie 
chodziło tu o „Wosztyla”] 

7:41:04-7:41:11 

Murawiow Chodź uzgodnijmy [(jego/dla 
niego(?)], patrz… 

„Logika” "Logika" [(dwadzieścia siedem(?)]. 

A A przecież Polak usiadł u nas (niezr.)  

Krasnokucki "Logika", dzien dobry! Operacyjnego 
SD. 

Plusnin (niezr.) nie rozumiesz! Weź teraz odejdź 
na drugi krąg i na zapasowe, potem Polaków!    
 
„Logika” Łączę.                                       

7:39:42-7:39:47 

Plusnin 8-17 wypołniajtie na Biełyj, zanimajtie 
3900. 

„Frołow” Na Biełyj 3900, 8-17-j. 

Kurtiniec Major Kurtiniec. 

Krasnokucki Połkownik Krasnokutskij, 
opieratiwnomu dajtie truboczku.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”]: Krasnokucki, zapewne 
zajęty analizowaniem nieudanego podejścia Iła-76 [ani 

7:41:16-7:41:22 

Plusnin Y, osiem - siedemnaście, wykonujcie, y, 
na Biały, zajmujcie trzy - dziewięćset. 
 
Kurtiniec Major Kurtiniec. 
 
Krasnokucki Pułkownik Krasnokutskij. Dajcie 
słuchawkę operacyjnemu. 
 

Kurtiniec To ja. 
 
„Frołow” Na Biały trzy-dziewięćset, osiem 
siedemnasty. 

                                                           
19

 „ZNE” jednak dość dziwnie umiejscawia manewry iła-76 (i inna zdarzenia lotnicze) w czasie (tu: GMT), pisze bowiem (nie 
wiadomo, na jakiej podstawie), że pierwsze podejście było o 6.00, a drugie o 6.20, przy czym „Wosztyl” miałby lądować o 
5.00, a PLF 101 o 6.22 nawiązać łączność z XUBS (Zbrodnia smoleńska, s. 410-411). Opis drugiego zajścia „Frołowa” wg ZNE: 
Niskie zniżenie się Ił-76M, odlot sponad hangarów lotniska, 6 m nad ziemią. Nie muszę dodawać, że gdyby „Frołow” 
wyczyniał swoje akrobacje o 8.00 i 8.20 pol. czasu, byłby widziany przez oczekujących urzędników państwowych. 
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słowa na ten temat nie słychać było w „wieży” – przyp. 
F.Y.M. – a przecież byłoby o czym gadać] oraz coraz gorszej 
pogody w Smoleńsku, nie zauważa, że już rozmawia z 
oficerem operacyjnym (OL-2, s. 296).  

Wydaje się jednak dość mało prawdopodobne, by 
Krasnokucki nie wiedział, kto jest operacyjnym w „Logice” 
na 10-04 – przyp. F.Y.M.] 

Kurtiniec Siejczas.                      
7:39:49 

Kurtiniec Ałło. 

7:41:22 

Kurtiniec Halo. 
7:39:50 

Krasnokucki Ałło, wy słyszajetie mienia? 

7:41:23 

Krasnokucki Halo, słyszycie?! 
7:39:51 

Kurtiniec Da, da, da. 

7:41:24 

Kurtiniec Tak, tak, tak! Słyszę. [Da! Da! Da! 
Słyszu!] 

7:39:52 

Krasnokucki Połkownik Krasnokutskij, 
opieratiwnomu dajtie truboczku. 

7:41:25 

Krasnokucki Pułkownik Krasnokutskij, dajcie 
słuchawkę operacyjnemu. 

 
7:39:54 

Kurtiniec Ja opieratiwnyj. 

7:41:27 

Kurtiniec Ja jestem operacyjnym. 
7:39:55* 

Krasnokucki A, wy opieratiwnyj, ja sam tut 
zadiergałsja, znaczit Smoliensk zakryło**.  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zawrotne tempo tej dziwnej 
wymiany zdań powyżej, jakby się na XUBS paliło]   

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w tel_per, bo w open_micr 
jest nakryło]   

7:41:28 

Krasnokucki A, pan jest operacyjnym. Ja sam się 
tu zamotałem. Więc przykryło Smoleńsk.* 
 
[*Chwilę temu, jak pamiętamy, Krasnokucki uspokajał 
Plusnina, by tego przestało terepać, teraz on sam wykazuje 
objawy sporego podenerwowania, a przecież „Frołow” 
odleciał na bezpieczną wysokość/odległość i nic już na XUBS 
się nie dzieje. Ba, nic też nie wiadomo na razie o locie 
„prezydenckiego tupolewa” z Polski. Skąd więc te nerwy w 
„wieży”? Co takiego „wisi w powietrzu”?]   

7:39:59 

Kurtiniec Priczina? 

7:41:32 

Kurtiniec Przyczyna. 
7:40:00 

Krasnokucki Tuman. 

 

7:41:33* 

Krasnokucki Y, mgła. 

[*Różnica między „zegarami” KBWLLP i „MAK”-u zeszła do 
1min 33sek – przyp. F.Y.M.]   

7:40:01-7:40:02 

A (niezr.)*         

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

7:41:35 

 

Kurtiniec Na długo? 
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Kurtiniec Nadołgo? 
7:40:03 

Krasnokucki Nie znaju, poka nie gotow, w 
prognozje jego nie było, wot za 20 minut wsje 
zakryło, siejczas Frołow, otprawliajem na 
zapasnoj Twier’ jego.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, że Krasnokucki 
mówi Kurtińcowi, że około 9:20 czasu miejscowego przyszła 
mgła i wszystko zakryła (OL-2, s. 297). Dopiero o 7:20 pol. 
czasu, a więc po lądowaniu „Wosztyla”?

20
 – przyp. F.Y.M.] 

 

7:41:36 

Krasnokucki Nie wiem. Na razie nie jest gotowe*. 
Y, nie było jej w prognozie. No w ciągu 
dwudziestu minut wszystko przykryło. Właśnie 
Frołowa, y, wysyłamy na dodatkowe, do Tweru. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
przekłada: na razie nie gotowy – ale i tak nie wiadomo, o co 
chodzi. Czy lotnisko jest niegotowe na przyjęcie delegacji z 
Polski, czy jakiś samolot nie jest gotowy na przylot, czy coś 
jeszcze innego nie jest gotowe – ale z tej wypowiedzi można 
wnioskować, iż Kurtiniec musi wiedzieć, o co chodzi]   

7:40:12 

Kurtiniec [Op-a.]* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Ożesz ty! [Oficer 
operacyjny z Logiki jest co najmniej zaniepokojony 
informacją ze Smoleńska (OL-2, s. 297). Ale ta reakcja 
wygląda na nieco spóźnioną w porównaniu z 
wcześniejszymi wypowiedziami, które pojawiały się 
niemalże równocześnie z komunikatami Krasnokuckiego] 

7:41:45 

Kurtiniec (niezr.) 

7:40:13 

Krasnokucki N uczto diełat’, nicziego nie 
sdiełajesz’, on zajti… 

7:41:45 

Krasnokucki No co robić? Nic nie zrobimy. On 
podejść to… 

7:40:14 

Kurtiniec A on żie so schiemy prakticzieski, 
da?* 

[*W tłumaczeniu „komisji płk. Latkowskiego”: Ale on z 
kręgu praktycznie, tak? [Kurtiniec pyta, czy Ił-76 był w 
kręgu nadlotniskowym i próbował podchodzić do 
lądowania (OL-2, s. 297). Wydaje się, że brak tu jakiegoś 
fragmentu wcześniejszej wypowiedzi Krasnokuckiego albo 
Kurtiniec powiadomiony jest o dotychczasowej sytuacji na 
XUBS z innego źródła. Może zachodzić jeszcze taka 
ewentualność, że rozmowa zawiera znaczenia operacyjne, 

7:41:48 

Kurtiniec A przecież on praktycznie ze schematu, 
tak? 

                                                           
20

 Dokumentację meteo smoleńskiego Siewiernego z 10-04 usiłowali zdobyć autorzy Zbrodni smoleńskiej: Niestety, mimo 
naszych starań nie udało nam się dostać dziennika meteorologicznego ze stacji meteorologicznej lotniska. Powiodło nam się 
tylko dotrzeć do tłumaczenia dziennika na język polski. Informatorzy w Smoleńsku, Moskwie i Twerze nie mogli dać nam 
dziennika lub jego kopii. Jedyny ślad znaleźliśmy w Warszawie (s. 282, przyp. 280).  
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czytelne dla samych wojskowych. Krasnokucki zresztą 
wcale ze szczegółami nie opowiada, co się działo na 
lotnisku] 

7:40:17 

Krasnokucki A? 

7:41:49 

Krasnokucki Co? 
7:40:14 

Kurtiniec Prakticzieski so schiemy, da? 

7:41:50 

Kurtiniec Praktycznie ze schematu, tak? 
7:40:19 

Krasnokucki No widimost’ 500 mietrow, dażie 
mien’szie, wot siejczas dażie 300 mietrow wot 
zaszieł woobszczie. Żdat’ smysła niet niet, 20 
tonn u niego ostałok.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” powyższą wypowiedź 
wyjaśnia tak: Krasnokucki tłumaczy, że Ił-76 nie mógł 
wylądować, bo widoczność spadła do 500 metrów. 
Wyjaśnia również, że nie było sensu trzymać w holdingu 
nad lotniskiem samolotu, który ma tylko 20 ton paliwa w 
zapasie, ponieważ nic nie rokuje poprawy pogody (OL-2, s. 
298)] 

7:41:51 

Krasnokucki No widzialność pięćset metrów, 
nawet mniej. O, teraz nawet trzysta metrów. O. 
Podszedł. Tak w ogóle to nie ma sensu czekać, 
pozostało mu dwadzieści* ton. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Oczywiście hasło „nie ma sensu 
czekać” brzmi zupełnie niedorzecznie w sytuacji, w której 
„Frołow” miał wieźć „samochody prezydenckie” – raczej 
należałoby ustalić, dokąd ma się udać ruski transportowiec, 
gdyby PLF 101 skierował się na zapasowe lotnisko – o ile 
faktycznie Kurtiniec jest tu od decydowania o czymkolwiek, a 
nie służy jedynie za pośrednika z ruskim sztabem (por. 2 jego 
odpowiedzi poniżej)]   

7:40:26 

Kurtiniec Aga. 

7:41:58 

Kurtiniec Yhy. [Yhy.] 
7:40:27 

Krasnokucki On ujdiet na Twier’, Sypko ja 
pozwonił*. 

[*Kurtiniec nie pyta, kto to Sypko, więc wygląda na 
wtajemniczonego – przyp. F.Y.M.]    

7:41:59 

Krasnokucki On pójdzie na Twer. Do Sypko 
dzwoniłem. 

7:40:29 

Kurtiniec Aga.* 

[*I rozmowa toczy się jakby nigdy nic, a przecież „Frołow” 
miał stanowić wsparcie logistyczne dla polskich 
uroczystości. W sytuacji więc jego skierowania „do Tweru” 
należałoby przekazać polskiej stronie, iż Ruscy się wycofują 
z pomocy w zabezpieczeniu wizyty delegacji i proponują 
odwołać/przesunąć na późniejsze godziny rozpoczęcie 
uroczystości. Nic takiego jednak się nie dzieje. Co więcej, 
następuje teraz punkt zwrotny w tej rozmowie, za sprawą 
Krasnokuckiego właśnie (por. wypowiedź poniżej) – przyp. 
F.Y.M.]    

7:42:00 

Kurtiniec Aha. [Aha.] 

7:40:29 

Krasnokucki U mienia wopros kakoj, po moim 
danym Tuszka wylietajet polskaja, blja, oni k 
nam nie zaprasziwajutsja, to est’ oni lietiat 
sami, nado im pieriedat’, czto nas zakryło.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki mówi 
operacyjnemu, że jego zdaniem z Polski powinien już 

7:42:01 

Krasnokucki Ja mam jakie pytanie. Według moich 
danych Tutka startuje*, y, polska, kur… Oni do 
nas nie zapowiadali się, to znaczy oni sami lecą. 
Trzeba im przekazać, że nas przykryło. 
 
[*Do tej pory nie było żadnego telefonu na ten temat w 
„nagraniach”. Czyżby Krasnokucki dostał SMS-a od kogoś, kto 
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startować tupolew z Lechem Kaczyńskim na pokładzie (w 
rzeczywistości prezydencki Tu-154M już od 13 minut jest w 
powietrzu), ale że polskie służby nie informują wieży o 
wylocie kolejnych samolotów specjalnych. Dlatego należy 
przekazać na Okęcie informacje o pogodzie w Smoleńsku 
(OL-2, s. 299). Wyjaśnienie to jednak nieco karkołomne. 
Jeśli Krasnokucki wie, że już tupolew wyleciał, to po co 
miano by przekazywać informacje na Okęcie? – przyp. 
F.Y.M.] 

monitorował sytuację na EPWA? Tak czy tak określenie 
startuje/wylatuje jest nieco spóźnione (albo też w zapisie 
rozmowę przesunięto „w czasie”), gdyż start/wylot miał 
nastąpić (wg ofic. danych) kilkanaście minut wcześniej. 
Zastanawiające jednak jest to Oni do nas nie zapowiadali się – 
czyżby zatem nie potwierdzano, że na XUBS przyleci 
delegacja Tuszką? – przyp. F.Y.M.]   

7:40:38 

Kurtiniec Nu, ja siejczas na gławnyj cientr 
podskażu i ob’jasniu w cziem dieło.  

7:42:10 

Kurtiniec No ja zaraz podpowiem do głównego 
centrum (niezr.) sprawa. [Nu, ja siejczas na 
gławnyj cientr podskażu (niezr.) dieło.] 

7:40:39* 

Krasnokucki Podksażitie, da, potom uczto w 
prognozje nie było, włażnost’ 80%, otkuda on 
wziałsja w 9 czasow, no nakryło kapitalno, 
widimost’ siejczas mietrow 400 maksimum. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wypowiedź Krasnokuckiego 
po sekundzie wypowiedzi Kurtińca. Nawiasem mówiąc, na 
„wieży” cisza jak makiem zasiał – nikt się nie zgłasza przez 
radio (np. „Frołow”), nikt z nikim nie rozmawia]   

7:42:11 

Krasnokucki Niech pan podpowie, tak, bo w 
prognozie nie było. Wilgotność osiemdziesiąt 
procent. Skąd ona się wzięła o dziewiątej 
godzinie? Ale przykryło zupełnie, widzialność 
teraz jakieś czterysta metrów maksimum. 

7:40:48 

Kurtiniec Da, łokaciju diełali tam? 

7:42:20 

Kurtiniec Tak, robiliście/robili tam lokację (przyp. 
tł.: radiolokacyjne rozpoznanie pogody)? 

7:40:50 

Krasnokucki Wsje czisto. 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki potwierdza 
i mówi, że według prognozy meteo, jaką dostali, miało nie 
być zachmurzenia ani mgły (OL-2, s. 300). Skąd więc 
wiadomo, jak długo to gęste zamglenie potrwa? – przyp. 
F.Y.M. ] 

7:42:21 

Krasnokucki Wszystko czyste.  

7:40:51 

Kurtiniec Wsje czisto, da. 

7:42:22 

Kurtiniec Wszystko czyste? [Wsjo czisto, da?] 
7:40:52 

Krasnokucki Tak biezobłaczno, widimost’ 
bolieje 10 była, wsje my razrieszenija wydali, w 
prognozje nicziego niet i wdrug ni s togo ni s 
siego wot wsje dieło poniesło./Krasnokucki 
Tak, biezobłaczno, widimost’ (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr i tel_per, drugi 
w ukv – przyp. F.Y.M. To, co mówi Krasnokucki, 
pasowałoby – paradoksalnie – do tej informacji poniżej 
(artykuł B. Wróblewskiego z 28-04-2010

i
) na temat 

„apokryficznej” wersji mgielnego wideo Wiśniewskiego
21

:  
 

7:42:23 

Krasnokucki Tak, bezchmurnie. Widzialność była 
powyżej dziesięciu. I już, pozwolenia 
wydaliśmy*, w prognozie niczego nie ma. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czy chodzi o zezwolenia na 
przyloty?]   
 

Kurtiniec Aha. 
 
Krasnokucki I nagle ni z tego, ni z owego wszystko 
to się pokręciło. 

                                                           
21

 Chyba że jest to opowieść o jakimś jeszcze jednym operatorze operującym na XUBS (i w okolicach) z kamerą. 
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Prokuratura ma też nagranie z kamery TVP, którą operator 
włączył na lotnisku Siewiernyj blisko godzinę przed 
planowanym przylotem Tu-154. Wycelowana była w 
kierunku podejścia na pas. Zarejestrowała - jak informuje 
prokuratura - "pogarszającą się z minuty na minutę" 
pogodę.  
 
Według naszego źródła na nagraniu widać najpierw czyste 
niebo, potem wstają mgły, na chwilę są rozproszone, ale 
w ostatnich minutach widoczność spada niemal do zera. 
Słychać silniki nadlatującej maszyny i odgłos katastrofy. Ale 
dramatycznego momentu nie widać. Przypomnijmy, że 
wieża w Smoleńsku rekomendowała pilotom lot na lotnisko 
zapasowe.]   

 

 

 

7:41:00 

Kurtiniec Ja poniał, bolszaja Tuszka wylietieła w 
27 minut k Wam.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia tylko tyle:  

Kurtiniec informuje Krasnokuckiego, że prezydencki Tu-
154M wystartował z Okęcia o 9:27 czasu miejscowego (OL-
2, s. 300),  

a przecież zwrot bolszaja Tuszka prowokuje do pytania, czy 
w takim razie na 10-04 zaplanowana była również jakaś 
mała tutka? O „Frołowie” wszak nie mówiono w „zapisach” 
bolszoj, choć jest to samolot pokaźnej wielkości. Co więcej, 
Kurtiniec przekazuje tę informację o starcie minutę po tym, 
gdy Krasnokucki pochwalił się, że według jego danych 
polska tutka wylatuje. Gadanie dziada z obrazem czy 
znowu jakieś dodatkowe, operacyjne, wojskowe „przekazy 
dnia” (por. dalszy ciąg dialogu K-K)? Na tym nie koniec, 
wszak Krasnokucki będzie zdziwiony wiadomością od 
Kurtińca.  

7:42:31 

Kurtiniec Tak. Zrozumiałem. No duża Tutka 
wystartowała do was dwadzieścia siedem. 
(przyp. tłum.: minut po pełnej godzinie) 

7:41:04 

Krasnokucki Tuszka wyszła w 27?/Krasnokucki 
Tuszka wyszła w 27.* 

[*Pierwszy komunikat podany w tel_per, drugi (bez znaku 

zapytania) w open_micr oraz ukv – przyp. F.Y.M. To już 

kolejna wypowiedź Krasnokuckiego (będąca fragmentem 

rozmowy z Kurtińcem) przekazywana komuś równocześnie 

drogą radiową]     

7:42:35 

Krasnokucki Tutka wystartowała dwadzieścia 
siedem? 
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7:41:05 

Kurtiniec Da, w 9.27*. 

[*Jeśli zajrzymy do „książeczki MSZ”, to przy wylocie o 
7.00, przylot na XUBS planowano na 8.30 (pol. czasu). Jeśli 
zatem PLF 101 wyleciałby z W-wy z ok. półgodzinnym 
opóźnieniem, to odpowiednio przesunęłaby się godzina 
przewidywanego lądowania – na 9.00. Abstrahuję w tym 
miejscu od „planu lotu Stroińskiego”

22
 i od faktycznego 

czasu, w jakim pokonywałby tę odległość (EPWA-XUBS) Tu-
154M. Trzymam się oficjalnych „rozpisek” i „szacunkowych 
wyliczeń”, do nich bowiem stosowali się urzędnicy 
państwowi 10 Kwietnia.   

 

Zwracam zaś na te „wyliczenia” uwagę, gdyż na jednym z 
posiedzeń ZP i to w nie bylejakim gronie, bo podczas 
wrześniowego (2010) „przesłuchania” min. J. Sasina z KP, 
pojawiła się taka godzina przylotu „prezydenckiego 
tupolewa”

23
: 

JS: Lądowanie samolotu było przewidziane na godzinę… 

AM: Ósmą pięćdziesiąt pięć. 

JS: Dziewiątą. Na godzinę dziewiątą…, znaczy na godzinę 
ósmą pięćdziesiąt pięć chyba dokładnie, a na godzinę 
dziewiątą wyjazd z lotniska. 

Wbrew pozorom, wcale ta godzina „dolotu” nie musi być 
wzięta z czapki, lecz wraz z poprawką właśnie na opóźniony 
o ca. 30 min start z Warszawy (poza tym, kto jak kto, ale 
Sasin z Macierewiczem na pewno należeli do najlepiej 
poinformowanych w dn. 10-04). Informacja o tym 
przesunięciu czasowym musiałaby jednak też 
spowodować późniejsze przybycie na XUBS delegacji 
oczekujących oficjeli. Odpowiednio więc (do informacji 
podawanych w zeznaniach) Wierzchowski byłby na 
Siewiernym jakoś po 8-mej

24
, zaś Bahr o 8.15-8.20

25
.    

7:42:36 

Kurtiniec Tak, o dziewiątej dwadzieścia siedem. 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html  
23

 http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina  
24

 Opowiadanie, że jakiś urzędnik prezydencki czekałby na ruskim bieda-lotnisku, pozbawionym terminala, baru etc. (na 
przylot delegacji z Polski) „z godzinę przed”, można z powodzeniem włożyć między bajki.  
25

 Zwróćmy uwagę, jak późno, bo dopiero o godz. 9.07 pol. czasu (wg ofic. danych) Bahr odbiera telefon z „centrum 
operacyjnego MSZ” na „miejscu katastrofy”: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-
publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html, by stwierdzić: No w tej chwili ja stoję, samolot jest całkowicie rozbity, stoimy 
w odległości 150 metrów, nie ma żadnego śladu życia, ugasili pożar, który był w przedniej części i to jest wszystko. Otoczone  
to jest już przez straż pożarną i... – telefonujący zaś pyta: A czy to jest pewne, że to był ten samolot? W polskich stacjach 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
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7:41:06 

Krasnokucki Nu togda nado zapasnoj jemu 
iskat’, eto raz, jesli on gotow. Wnukowo tam ili 
czto-to takoje.*/Krasnokucki Nu togda nado 
zapasnoj (niezr.)** 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego” Krasnokucki zastanawia 
się, na jakie lotnisko zapasowe odesłać tupolewa. Sugeruje 
skierowanie go na duże międzynarodowe lotnisko cywilne 
Wnukowo w Moskwie (OL-2, s. 300) – przyp. F.Y.M. Kolejna 
ciekawostka – Kurtiniec z Krasnokuckim wiedzą, że PLF 101 
wylatuje, a „nie wiedzą”, jakie ma przewidziane zapasowe 
lotniska. Nawet nie próbują tego ustalić] 

[**Pierwszy komunikat podany w open_micr i tel_per, 
drugi w ukv – przyp. F.Y.M.]   

7:42:37 

Krasnokucki No to w takiej sytuacji trzeba mu 
szukać zapasowe, to po pierwsze, jeżeli on jest 
gotowy. Tam Wnukowo albo coś takiego*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Uwaga zresztą jak najbardziej 
słuszna, tylko że Krasnokucki nie mówi o sprawie jeszcze 
ważniejszej, tj. konieczności zamknięcia lotniska do czasu 
poprawienia się warunków meteo. Czy zatem jest prikaz, by 
bez względu na wszystko smoleńskie Siewiernyj było otwarte 
– czy może wiadomo już, że delegacje oczekujące tak czy tak 
zjeżdżają/zjadą właśnie na XUBS? Znów pojawia się 
enigmatyczna kwestia „gotowości”] 

7:41:14 

Kurtiniec Nu Wnukowo, Wnukowo. 

7:42:42 

Kurtiniec No Wnukowo (niezr.) 
7:41:12 

Krasnokucki Kontrolnyj zachod-to on sdiełajet, 
woprosow niet, do swojego minimuma, no u 
nas niet minima po dannoj… nicziego niet.*/ 
Krasnokucki Kontrolnyj zachod-to on sdiełajet 
(niezr.)** 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, iż Krasnokucki 
przewiduje, że załoga polskiego Tu-154M na pewno 
spróbuje zrobić podejście do lądowania (OL-2, s. 301). 
Interesujące: skąd ta pewność, skąd to przekonanie? 
Jeszcze przed momentem Krasnokucki mówił o szukaniu 
zapasowego lotniska, a teraz już jest pewien, że Polacy 
„próbnie podejdą”. No, chyba, że owo „próbne podejście” 
odbędzie się nawet jeśli PLF 101 nie przyleci nad XUBS

26
 – 

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

 

7:42:42* 

Krasnokucki Kontrolne podejście on pewnie 
zrobi, nie ma sprawy, do swojego minimum. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Krasnokuckiego w 
tym samym czasie, co Kurtińca wyżej] 

Kurtiniec (niezr.)** 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Sporo wypowiedzi Kurtińca 
„słychać”, ale są i takie, które nie zostały „dosłyszane”]   

Krasnokucki Ale u nas według danych nie ma 
nawet minimum, nic nie ma.*** 
 
[***Nie ma minimum, nic nie ma – a mimo to kontrolne 
podejście on pewnie zrobi. Krasnokucki zdaje się znać 
scenariusz, nim zostanie zrealizowany. Poza tym, gdyby XUBS 
zostało zamknięte, to o niczyim „kontrolnym podejściu” nie 
mogłoby być mowy – przyp. F.Y.M.]   

7:41:18 

Kurtiniec Ja poniał, nu eto ż niżie wsje rawno, 
niżie minimuma aerodroma.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Kurtiniec zauważa, że 
pogoda jest już zapewne poniżej minimum lotniska w 
Smoleńsku (OL-2, s. 301) – wydaje się jednak, że 
Krasnokucki powiedział coś jeszcze, co „wyleciało” z 

7:42:49-7:42:50 

A Nie, nie, nie, nie (niezr.)*/Kurtiniec 
Zrozumiałem. Ale to przecież poniżej, wszystko 
jedno, minimum lotniska.                                  
 
A Nie wyłączaj (niezr.) [Nie wykljuczaj…]* 
 

                                                                                                                                                                                     
telewizyjnych też do godziny 9-tej generalnie „nic się nie dzieje”. O 9.01 TVN24 podaje jeszcze „rutynowy”, skrócony serwis 
inf., a dopiero parę minut później Polsat News (W. Bater przez telefon na antenie) ogłasza pierwszą „nieoficjalną” 
wiadomość o „smoleńskiej katastrofie” (por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-
04.html).  
26

 Z dużą dozą prawdopodobieństwa można podejrzewać, sądzę, że Krasnokucki należy do grona wtajemniczonych w 
operację XUBS. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html
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dialogu – przyp. F.Y.M.] [*Obie wypowiedzi oznaczone jako „spoza” rozmowy K-K – 
przyp. F.Y.M.]                                                          

7:41:21/7:41:19* 

Krasnokucki Konieczno, niet, no ja imieju w 
widu, do kakogo my jego sniżat’ budiem, do 
kakoj wysoty./Krasnokucki (niezr.) niet, no ja 
imieju wwidu, do kakogo my (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. radiowa wypowiedź 
Krasnokuckiego (w pdfi-ie ukv) pojawia się o 2 sek. 
wcześniej niż telefoniczna (w pdf-ie tel_per), por. ilustr. 
poniżej:   

 

 

„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Krasnokucki 
potwierdza i zastanawia się, do jakiej wysokości można 
zniżać samolot (OL-2, s. 301) – choć wydawałoby się, że 
tego typu kwestie są ściśle i precyzyjnie wyznaczone w 
określonych lotniczych przepisach] 

7:42:52 

Krasnokucki Oczywiście. Nie, mam na myśli do 
kiedy będziemy go zniżać, do jakiej wysokości.* 
 
[*Konwersacja robi się coraz ciekawsza. Wiadomo, że na 
lotnisku nic nie ma, tak fatalne są warunki pogodowe, zaś K-K 
ustalają, do jakiej wysokości będziemy go zniżać – znów, 
jakby z góry i ze sporym czasowym wyprzedzeniem (zanim 
cokolwiek polska załoga zgłosi mińskiej i moskiewskiej 
kontroli obszaru) wiedziano, że samolot tak czy tak przyleci 
nad XUBS, a nie np. zawróci po uzyskaniu informacji o TWA 
na Siewiernym. Co poza tym miałby jakiś oficer operacyjny 
Kurtiniec z „Logiki” w Moskwie do kwestii zniżania statków 
powietrznych na wojskowym lotnisku w Smoleńsku, skoro w 
„wieży kontroli lotów” zasiada pułkownik z bazy lotniczej w 
Twerze, pilot Krasnokucki? – przyp. F.Y.M.]   

7:41:25 

Kurtiniec A, nu tam horoszyj minimum u 
grażdanskogo aerodroma.* 

[*Jak komentuje to zdanie „komisja płk. Latkowskiego”: 
Kurtiniec proponuje, żeby wziąć minimum z jakiegoś 
lotniska cywilnego (niewykluczone, że chodzi albo o 
Smoleńsk Jużnyj, albo o Okęcie) (OL-2, s. 301) – ale czy 
czasem Kurtiniec nie proponuje najpierw skierowania 
samolotu na smoleńskie cywilne lotnisko? I naraz, zdaniem 
„komisji”, wtrąci się Plusnin (w wersji-2 to wypowiedź 
„anonimowa”, w wersji-1 nie jest ona odnotowana w 
żadnym pdf-ie), mówiąc Do stu metrów. Co więcej, 
„komisja” sytuuje jego wypowiedź o godz. 7:41:22, co by 

7:42:56-7:42:57 

Kurtiniec A, no tam dobre minimum, lotniska 
cywilnego. 

A  Do stu metrów. [Do sta mietrow.] 
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wskazywało, że powinien odezwać się jeszcze przed 
Kurtińcem. Mimo to w tabeli „komisji” jest po, z 
wyjaśnieniem: Plusnin podpowiada, że wysokość decyzji to 
100 metrów i do tej wysokości mogą sprowadzać samolot – 
przyp. F.Y.M.] 

7:41:28 

Krasnokucki Tak, a po aerodromu 100 na 1, 
hyżie ja jego (niezr.)*/Krasnokucki (niezr.)** 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki mówi, że w 
Smoleńsku przy widoczności gorszej niż 100 metrów w 
pionie i 1 km w poziomie, w ogóle nie może sprowadzać 
samolotu do lądowania (OL-2, s. 302)] 

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

7:42:58* 

Krasnokucki Tak, a według lotniska sto na jeden, 
poniżej nie mogę.** 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 30sek – przyp. 
F.Y.M.]   

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Krasnokucki tak to 
przedstawia, jakby Kurtiniec nalegał na sprowadzenie 
poniżej]   

7:41:31 

Kurtiniec Tak, ja żie goworju, czto minimum 
aerodroma to wsje rawno… 

7:43:01 

Kurtiniec No to przecież mówię, że minimum 
lotniska, więc wszystko jedno…* 
 
[*Wg autorów Zbrodni smoleńskiej (s. 405 przyp. 355): Sens 
tej wypowiedzi jest kompletnie niezrozumiały. Wysokość do 
jakiej można zejść bez ustanowienia wizualnego kontaktu ze 
światłami pasa, wyrażana jest przez najwyższe (najsłabsze), a 
nie najniższe minimum. Jeśli minima pilota są lepsze, niż 
lotniska, to obowiązują te gorsze – minima lotniska – przyp. 
F.Y.M.]   

7:41:33 

Krasnokucki Konieczno. 

7:43:03 

Krasnokucki Oczywiście. 
7:41:33,5* 

Kurtiniec ...niżie nie opustitsja. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
komentuje końcówkę wypowiedzi oficera operacyjnego 
„Logiki”: Kurtiniec jest przekonany, że polski pilot przy tak 
złej pogodzie nie zejdzie poniżej swojego minimum (OL-2, s. 
302) – dzięki czemu jednak Kurtiniec nabrał przekonania, iż 
polski pilot przy tak złej pogodzie w ogóle zechce schodzić 
do minimum? – przyp. F.Y.M.]   

7:43:04 

Kurtiniec …bardziej się nie zniży. 

7:41:34 

Krasnokucki Nu ładno, jesli on idiet, kontrolnyj 
zachod, to sdiełajet, u mienia edinstwiennoje 
po topliwu, kak on smożiet poslie odnogo 
zachoda zajti, kuda jego otprawljat’./Nu ładno, 
(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w tel_per i open_micr, drugi 
w ukv – przyp. F.Y.M. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: 
Krasnokucki zakłada, że skoro Polacy już lecą, to na pewno 
zrobią próbne podejście do lądowania w Smoleńsku [skąd 
to założenie, skoro „Polacy” nie zgłosili na XUBS ani 
(opóźnionego) startu, ani tego, że się kierują na to 
lotnisko? – przyp. F.Y.M.]. Nie dopuszcza jednak wariantu, 

7:43:04-7:43:11 

Krasnokucki No dobra, jeżeli on idzie na podejście 
kontrolne, to i wykona. Ja mam jedno pytanie 
odnośnie paliwa, jeżeli on zdoła po jednym 
podejściu podejść (sic!)*, to dokąd go skierować? 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – chodzi o „rażące naruszenie 
zasad wymowy” z punktu widzenia KBWLLP. Ale znów rzecz 
zastanawiająca w tym trwającym już dłuższą chwilę (jak na 
realia „zapisów”) dialogu K-K. Wydawać by się bowiem 
mogło, iż powinno się pojawić zapasowe lotnisko Witebsk, 
jako jedno z najbliższych w stosunku do Smoleńska i 
zarazem zgłoszone w planie lotu przez „Polaków”. Zresztą 
nawet gdyby K-K nie wiedzieli o tym zgłoszeniu (co wydaje się 
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w którym tupolew podejmie więcej niż jedną próbę 
lądowania (liczy, że piloci zrobią jedno podejście po to, żeby 
pokazać głównemu pasażerowi, iż próbują, ale z powodu 
fatalnej pogody jest to zadanie niewykonalne). I pojawia 
się pytanie, na jakie lotnisko zapasowe wysłać samolot po 
nieudanym podejściu. Informacja ta jest o tyle ważna, że 
ułatwia kontrolerowi – po odesłaniu samolotu na drugi 
krąg – skierowanie go na punkt wyjścia z kręgu 
nadlotniskowego na lotnisko zapasowe (OL-2, s. 302)] 

mało możliwe), to powinni o tym właśnie porozmawiać. 
Kwestia Witebska jednak w ogóle nie zostaje poruszona]   
 

A (niezr.) dokładnie nie wie (niezr.) […toczno nie 
znajet…]** 
 
[**Wypowiedź oznaczona jako „spoza” rozmowy K-K – przyp. 
F.Y.M.]                                                                                                      

7:41:42 

Kurtiniec Nu, ja dołagaju Wnukowo, potom 
uczto nado najti tamożnju i granicu.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Kurtiniec potwierdza 
przypuszczenie Krasnokuckiego, że tupolewa najlepiej 
odesłać do Moskwy, ponieważ żadne z okolicznych lotnisk 
nie ma służb granicznych i celnych potrzebnych do przyjęcia 
zagranicznych pasażerów (OL-2, s. 303) – przyp. F.Y.M. Nie 
są natomiast rozważane przez K-K takie (zdawać by się 
mogło, najbardziej oczywiste) warianty, w których 
„tupolew” wykonuje holding na kręgu nadlotniskowym 
XUBS albo międzylądowanie na którymś z okolicznych 
lotnisk, by po poprawie warunków meteo w Smoleńsku, 
wrócić na Siewiernyj] 

7:43:12 

Kurtiniec Zakładam, że na Wnukowo, dlatego że 
trzeba znaleźć urząd celny* i granicę. 
 
[*Kurtiniec „zakłada, że na Wnukowo”, choć tego lotniska 
Polacy nie zgłaszali jako zapasowego, uzasadnia zaś swoje 
założenie tym, że „trzeba znaleźć urząd celny”, jakby to 
turyści znad Wisły przylatywali, a nie delegacja państwowa 
najwyższego szczebla. Ani razu nie pojawia się sprawa 
godziny rozpoczęcia katyńskich uroczystości (ani też samych 
uroczystości), tak jakby cel przylotów z Warszawy nie był 
istotny, a przecież miały to być obchody również z udziałem 
ruskich przedstawicieli państwowych. Kierowanie więc 
„samolotu” na Wnukowo spowodowałoby parogodzinne 
opóźnienia, na które organizatorzy musieliby wyrazić zgodę 
(by choćby powiadomić oczekujących, zaproszonych, 
instytucje zaangażowane w uroczystości, media 
przygotowujące się do transmisji etc.)  – przyp. F.Y.M.] 

   
7:41:44 

Krasnokucki Nu, dawajtie togda podskażitie. 

7:43:14 

Krasnokucki No to dawajcie tak dobrze. 
7:41:46 

Kurtiniec Nu, ja głownomu cientru podskażu, 
oni tam razruljat.* 

[*W tłumaczeniu „komisji płk. Latkowskiego”: No, powiem 
głównemu centrum, oni to załatwią (OL-2, s. 303)

27
 – jak 

jednak pamiętamy (z początku „zapisów”) owo „główne 
centrum” zrazu nie miało/nie przekazywało informacji o 
jakichkolwiek wylotach z EPWA, mimo że Plusnin 
dopytywał Kurtińca o te dane koło godz. 6.40 pol. czasu

28
 – 

7:43:16 

Kurtiniec No ja podpowiem głównemu centrum, 
oni tam zadecydują. 

                                                           
27

 Por. też Zbrodnia smoleńska, s. 444 przyp. 353: GC UWD nie podjęło wbrew przewidywań wojskowych żadnych działań w 
tej sprawie – informacje o pogorszeniu stanu pogody przekazało znacznie później na pokład PLF-101 za pośrednictwem 
Białorusi. Innych działań nie podjęto – przeciwnie od razu po tym, jak nawigator Tu-154M wywołał Moskwę nad rosyjsko-
białoruską granicą, GC UWD natychmiast autorytatywnie nakazało załodze zejście do 3600 metrów i skontaktowanie się z 
Korsa[ż]em. Sądzę, że to kolejny dowód na to, iż nie żadne GC UWD zajmujące się lotami cywilnymi w obszarze 
moskiewskiej kontroli, sprawowało pieczę nad lotami specjalnymi z Polski, lecz jakieś wojskowe „główne centrum”. Co nie 
znaczy, że jakichś pozorowanych działań ruski sztab za pośrednictwem UWD nie wykonywał. Kwestia „GC UWD” jeszcze 
powróci w niniejszych Zapisach, gdy zacznie się wydzwanianie Plusnina do „Logiki” ws. zapasowego lotniska dla PLF 101.   
28

 Przypomnę, z pisma wysłanego przez E. Klicha do Tuska (15-04-2010), że: Plan przylotów według informacji jakie otrzymał 
dowódca stacji meteorologicznej wyglądał następująco: Jak-40 z 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego miał 
wystartować z lotniska Warszawa-Okęcie o godz. 7.00 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.; 5.00 pol.]. Tu-154 z Panem Lechem 
Kaczyńskim Prezydentem RP na pokładzie miał wystartować z tego samego lotniska o godz. 8.30. [6.30 pol.] Samolot Ił-76 
(rosyjski – prawdopodobnie wojskowy) z lotniska Moskwa-Wnukowo o godz. 8.30 [6.30 pol.] (Moja czarna skrzynka. 
Dokumenty, s. 10). Por. też Zbrodnia smoleńska, s. 185 i pismo KP (ZOOP) skierowane do T. Arabskiego (do wiadomości DSP, 
BOR i 36 splt) z 9 marca 2010 – starty przewidziane są odpowiednio na 5.00 (jak-40), 6.30 (tupolew). Pismo to sygnowane u 
dołu jest pieczęcią i podpisem mjr. Z. Gontarczyka, lecz pod nimi figuruje jeszcze dodatkowa pieczęć z datą… 12-04-2010 – 
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ten ostatni miał o 6.42 stwierdzić (po sprawdzeniu w 
„głównym centrum”: Znaczit poka nie wylietali (…) no kak 
budiet wyliet, mnie podskażut).] 

7:41:48-7:41:53 

Krasnokucki Da./Krasnokucki Da, horoszo.* 

[*Pierwszy komunikat podany w tel_per, drugi w 
open_micr – przyp. F.Y.M.]   

Kurtiniec Horoszo. 

 

A (niezr.)         

 

 

A (niezr.) kto dołżien nam skazat’, czto takoje 
(niezr.). Skolko żdat’-to.                                           

7:43:17-7:43:26 

Krasnokucki Tak. Dobrze. [Da. Horoszo.] 

Kurtiniec (niezr.) 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

Krasnokucki Pawełku, ja tam pojadę (niezr.) 
[Pasz, ja pojechał tuda…] 

A (niezr.)                                             

A Więc ty teraz [na meteo(?)], kurwa, 
natychmiast (niezr.) [Znaczit ty siejczas (na 
mietieo?), bljad’, niemiedlienno…] 

A Więc kto powinien nam powiedzieć, co jest, 
kurwa… No ile można czekać?! [Znaczit, kto 
dołżien nam skazat’, czto takoje, job… Skolko 
żdat’-to?!]                                             

7:42:01 

Krasnokucki Mietieo!* 

[*Komunikatu brak w ukv – przyp. F.Y.M. – w 

przeciwieństwie do poniższej odpowiedzi Radgowskiego]   

7:43:30 

Krasnokucki Meteo! 

7:42:03 

Radgowski (niezr.) na swiazi. 

7:43:31 

Radgowski (niezr.) [na odbiorze(?)] (niezr.) 
7:42:05 

Krasnokucki Nu i skolko budiet tuman stojat’?* 

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

7:43:33* 

Krasnokucki No i jak długo będzie się 
utrzymywała mgła?! 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 28sek – przyp. 
F.Y.M.]   

7:42:08-7:42:10 

A (niezr.) 

A (niezr.)* 

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

7:43:36-7:43:42 

A No nie, no właśnie teraz jest.*[Nu niet, nu eto 
wot siejczas stoit.] 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” traktuje w swoich 
„stenogramach” tę wypowiedź jako komunikat Radgowskiego 
(OL-2, s. 304), ale nie jest on odnotowany ani w ukv, ani w 

                                                                                                                                                                                     
nie wiadomo więc, czy nie mamy do czynienia z dokumentacją sporządzaną „po wypadku” (a la słynna bumaga dot. 
przeróbki „salonki 3” w tupolewie: http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag). Pech oczywiście sprawił, że ZP 
publikując rozmaite swoje „raporty”, nie sporządził „białej księgi”, jeśli chodzi o dokumentację KP w związku z 
przygotowaniami do uroczystości katyńskich. 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag
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A A cziego ty?** 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” to prawdopodobnie 
pytanie Krasnokuckiego przez radio (OL-2, s. 304), nie jest 
ono jednak odnotowane w ukv – przyp. F.Y.M.]            
                                         

wersji-2 jako radiowy/telefoniczny – przyp. F.Y.M.]          

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Krasnokucki Meteo!                                    

7:42:12 

„Frołow” 8-17-j, na kursje, 1500, w naborie 
3900.*/A (niezr.)**         

[*Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. 
Latkowskiego” wyjaśnia: Załoga Iła-76 melduje, że samolot 
jest na kursie wskazanym przez kontrolerów, leci już na 
wysokości 1500 metrów i kontynuuje wznoszenie do 
poziomu 3900 metrów (nad poziomem morza) (OL-2, s. 
304). W wersji-2 jednak komunikat „Frołowa” brzmi nieco 
inaczej – także co do zajmowanej wysokości – przyp. 
F.Y.M.]   
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. I wypowiedź „Frołowa”, i ta 
anonimowa w ukv w tym samym momencie.  
 

 
 
Jeszcze w przypadku stereofonii, to pewnie byłoby do 
wychwycenia, ale mono? Chyba, że funkcjonuje kilka linii 
radio-łączności równocześnie – przy czym nie wszystkie są 
w równej mierze dokumentowane w ukv i open_micr] 

7:43:42 

„Frołow” Y, siedemdziesiąt osiem-osiem- 
siedemnasty, z kursem na Biały, y, trzy tysiące 
pięćset, na wznoszeniu trzy dziewięćset.  
[Y, siem’diesiat wosiem-wosiem siemnadcatyj, 
kursom na Biełyj, a, tri tysiaczi piat’sot, w 
naborie tri diewiat’sot.]* 
 
[*„Frołow” ma niby odlatywać na północny wschód od 
Smoleńska, lecz łączność z nim wcale się nie kończy. Licząc 
zresztą od pierwszego połączenia (niedługo po „starcie z 
Wnukowa”, o 6:46:13 w wersji-1, 6:50:33 w wersji-2) do 
ostatniego (7:47:46 w -1, 7:49:03 w -2), to „Frołow” 
komunikuje się z XUBS w przedziale czasowym ca. 60 minut, 
pozostając wtedy cały czas w powietrzu. Pomijam w tym 
miejscu zagadkową korespondencję ruskich załóg (z 
ostatniego kwadransa „przed katastrofą”), dotyczącą zrzutu i 
zniżania się na wschód, pojawiającą się w CVR-1

29
, gdyż nie 

jest pewne, czy również bierze w niej udział załoga „Frołowa” 
(choć nie jest to wykluczone

30
).    

 

 
 
Powyższej wymiany komunikatów wojskowych z jakichś 
względów nie słyszymy już w „nagraniach z wieży” XUBS, co 
jest o tyle zastanawiające, że jeśli odnotowane w CVR-1 
samoloty operowały w „strefie odpowiedzialności” 
Siewiernego, to powinny być w „wieży” słyszalne rozmowy 
załóg i zarejestrowane choćby w „MAK”-owym pdf-ie ukv. 
Możliwe też, że takich konwersacji było więcej (i jak 
najbardziej się nagrały), lecz zostały skrupulatnie wymazane 
w procesie przygotowania taśm do „badań katastrofy” – 
przyp. F.Y.M.] 
   

                                                           
29

 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf  
30

 Tak jak niewykluczone jest imitowanie przez „Frołowa” niskiego (i „zakończonego wypadkiem”) przelotu nad drzewami 
„prezydenckiego tupolewa”. W filmie 10.04.10, jak pamiętamy, jeden ze smoleńskich świadków „katastrofy” (tu: plaśnięcia, 
które miało być słyszalne z auta na ul. Kutuzowa), A. Berezin, rozmawiając z żoną przed kamerą, stwierdza, że to [był] nasz, 
transportowy (por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf s. 22).  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf
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7:42:13-7:42:19 

Krasnokucki Mietieo. 

Radgowski Mietieo na swiazi. 

A (niezr.)         

A (niezr.)         

Plusnin 8-17, zanimajtie 3-900 na Biełyj./8-17 
(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w ukv, drugi w open_micr – 

przyp. F.Y.M.]   

7:43:44-7:43:48 

Radgowski (niezr.) 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście, zajmujcie trzy 
dziewięćset na Biały. 

7:42:19,2* 

Krasnokucki Ja poniał tiebia**, dawaj 
sogłasowywat’ s Moskwoj prognoz, kotoryj nie 
oprawdałsja, ja imieju wwidu po tumanu, 
kogda eto wsjo projdiot (niezr.)***  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

[**Nie wiadomo, co przekazał Krasnokuckiemu Radgowski 
– przyp. F.Y.M.]      

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki domaga się 
od Radgowskiego, żeby ustalił z Moskwą, jaka jest 
prognoza pogody dla Smoleńska (to oznacza, że nie ma 
zaufania do prognoz przygotowywanych przez punkt meteo 
w Twerze, który obsługuje lotnisko w Smoleńsku) (OL-2, s. 
305). Czemu jednak naraz Radgowski ma to ustalać, skoro 
Krasnokucki przed chwilą z „Moskwą” rozmawiał i mógł 
poprosić Kurtińca o ustalenie w UWD? – przyp. F.Y.M.]  

7:43:49 

Krasnokucki Zrozumiałem cię. Chodź uzgodnijmy 
z Moskwą, uzgodnijmy z Moskwą prognozę, 
która się nie sprawdziła. Mam na myśli odnośnie 
mgły, kurde. Kiedy to wszystko przejdzie (niezr.) 

7:42:22 

„Frołow” Zanimaju 3900. 

7:43:50 

„Frołow” Y, zajmuję trzy dziewięćset, osiem-
siedemnasty.* 

[*Ale „Frołowowi” wcale się nie spieszy z odlotem na 
„zapasowe” – przyp. F.Y.M.]   

7:42:26 

„Frołow” 8-17, kakoj prognoz dajotie dalszie 
(niezr.)? 

7:43:55 

„Frołow” Y, osiem-siedemnasty, jaką dają dalszą 
prognozę, y, (niezr.)? 
 

7:42:30 

Radgowski Jest’. 

7:43:58 

Radgowski Tak jest! [Jest’!] 
7:42:31 

Plusnin Nie poniał. 

7:43:59 

Plusnin Nie zrozumiałem. 
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7:42:32 

„Frołow” 8-17, a prognoznik kakoj budiet 
dalszie?*/(niezr.) prognoznik kakoj budiet 
dalszie?** 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 chce 
poznać prognozę pogody, ponieważ zastanawia się, czy nie 
zawrócić do Smoleńska (OL-2, s. 305). Niespodzianka – a po 
co miałby „Frołow” zawracać, skoro nie dopytywał o 
przylot „prezydenckiego tupolewa” z Polski? Czyżby tych 
kilka wypowiedzi Krasnokuckiego przez radio (z rozmowy z 
Kurtińcem) zainteresowało załogę iła-76? Czemu w takim 
razie w ogóle nie pyta ona o PLF 101? – przyp. F.Y.M.] 

[**Pierwszy komunikat podany w ukv, drugi w open_micr – 

przyp. F.Y.M.]   

7:44:00 

„Frołow” Y, jaka będzie dalsza prognozka?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Dobry humor nie opuszcza 
pilotów „Frołowa”, choć prognozka wcale nie jest obiecująca]   

7:42:34 

Plusnin Nu minimum s czas jeszczio 
prodierżitsja tuman, a tam oni woobszczie nie 
prognozirowali jego.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin przewiduje, że 
mgła utrzyma się jeszcze co najmniej przez godzinę (OL-2, 
s. 306). W takiej sytuacji należałoby zakończyć 
przyjmowanie jakichkolwiek statków powietrznych, 
ewentualnie odsyłać na zapasowe, jak „Frołowa” – przyp. 
F.Y.M.]   

7:44:02 

Plusnin No jeszcze co najmniej przez godzinę 
mgła będzie*, a oni jej tam w ogóle nie 
prognozowali. 
 
[*Od kogo Plusnin ma takie dokładne informacje? – przyp. 
F.Y.M.]   

7:42:39 

„Frołow” A, nu poniał.  

7:44:06 

„Frołow” Y, zrozumiałem, osiem-siedemnasty. 
7:42:40 

Krasnokucki Da, eto tak, eto takoj żie prognoz, 
kak i (niezr.)/A (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]           

7:44:08 

Krasnokucki Ale to jest ta sama prognoza, jaka 
była i [tutaj(?)]. 

7:42:42-7:42:48 

Plusnin Da, da, da. 

A (niezr.)         

7:44:10 

Plusnin No tak. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
7:42:49-7:43:05 

A Pust’ płanirujut, jesli czto.* 

[*W translacji „komisji płk. Latkowskiego”: Niech planują, 
jakby co (niezr.) (OL-2, s. 306). Nie jest wymienione jednak 
niczyje nazwisko ani nazwa instytucji – nie wiadomo więc, 
czy chodzi o „Logikę”, czy jeszcze o coś innego 
monitorującego sytuację na XUBS] 

7:44:16-7:44:23 

A A niech planuje jakby co (niezr.) 

 

A A Polacy co/czego (niezr.)? [A poljaki cziego…?] 
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A (niezr.)**         

A (niezr.) 

A (niezr.)** 

[**Komunikaty podane tylko w ukv – przyp. F.Y.M.]   

A Daj (niezr.).         

 

A Nic/niczego. [Nicziego.] 

 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:43:08 

Plusnin Nie diegrajsja, ni chuja siebie nie 
diegrajsja (niezr.), nie diegrajsja*. 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Nie szarp się, 
ni chuja się nie szarp (niezr.), nie szarp się. 
[Najprawdopodobniej słowa te są skierowane do Ryżenki (i 
to on jest przynajmniej raz anonimem w tej wymianie 
zdań). Przy lądowaniu Iła-76 Krasnokucki powtarza mu „nie 
szarp się” – jakby mówił „nie przesadzaj”, „nie napinaj się, 
nie warto” (OL-2, s. 306). Czemu jednak Ryżenko miałby się 
tak miotać – skoro „Frołow” już dobrą chwilę temu 
bezpiecznie odleciał, a do przylotu „wielkiej Tutki” jest 
jeszcze daleko? Chyba że dzieje się w „międzyczasie” coś 
dodatkowego, co spowijają mgłą milczenia „zapisy”. Oto 
zresztą znów o sobie przypomina załoga Iła-76]        

7:44:35 

Plusnin Nie miotaj się/Nie rzucaj się, ja pierdolę, 
nie miotaj się/nie rzucaj się, kurde. (niezr.) 
chujoza, odpowiadać, nie miotaj się/nie rzucaj 
się. 

7:43:15 

„Frołow” „Korsaż”, 8-17-j. 

7:44:42 

„Frołow” Y, "Korsaż", y, osiem-siedemnasty. 
7:43:19 

Plusnin Otwietił.  

7:44:45* 

Plusnin Zgłaszam się. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 26sek – przyp. 
F.Y.M.]   

7:43:20 

„Frołow” Wnukowo można zapasnym*, 
zaprawljatsja niecziem budiet w Twieri.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Lotnisko, z którego „Frołow” 
miał wylecieć, naraz ma być jego „zapasowym”.] 

[*W opinii „komisji płk. Latkowskiego” Załoga Iła-76 
zauważa, że jeśli samolot poleci do Tweru, to może mieć 
problem z zatankowaniem maszyny, bo nie wiadomo, czy 
na lotnisku jest odpowiedni zapas nafty lotniczej. Dlatego 
wolą polecieć na Wnukowo (OL-2, s. 307). Tak więc 
wojskowy samolot, należący do ruskich sił powietrznych 
(WWS)  

7:44:46 

„Frołow” Y, można Wnukowo jako zapasowe? Y, 
w Twerze nie będzie jak zatankować. 
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miałby problem z zatankowaniem w bazie lotniczej w 
Twerze, gdzie stacjonują między innymi iły-76 – przyp. 
F.Y.M.]      

7:43:24 

Plusnin Siejczas poprobuju sogłasowat’. 

7:44:50 

Plusnin Zaraz, spróbuję uzgodnić. 
7:43:26 

„Frołow” A, żdiom.* 

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

7:44:52 

„Frołow” Y, czekamy. 

7:43:28-7:43:29 

A (niezr.)         

Plusnin KP, KP, KP. 

7:44:54-7:45:03 

Plusnin SD! [KP!] 

Plusnin Kurwa. [Bljad’.] 

Plusnin SD! SD! [KP! KP!] 

Plusnin Kurwa. [Bljad’.] 
7:43:38 

Murawiow Otwietił./A (niezr.)*         

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M.]   

7:45:04 

Murawiow Zgłaszam się. 

7:43:39 

Plusnin Prosit Wnukowo zapasnoj, tak kak 
zaprawljatsja w Twieri niecziem budiet.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin prosi 
dyspozytora, żeby porozumiał się z kontrolą obszaru i 
zmienił lotnisko zapasowe dla Iła-76 z Tweru na Moskwę 
(OL-2, s. 307) – przyp. F.Y.M.]   

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

7:45:04 

Plusnin Prosi Wnukowo jako zapasowe, bo w 
Twerze nie będzie jak tankować. 

7:43:43 

Murawiow Horoszo, poniał./(niezr.) poniał.* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

7:45:08 

Murawiow Dobrze. Zrozumiałem. 
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przyp. F.Y.M.]   
7:43:49-7:44:02 

A (niezr.)         

A (niezr.) 

         

Plusnin Da, niet uszioł na zapasnoj, da, da, nu 
ich na hier… woobszczie nie prognozirowali 
tumana, niet, nu dołżien był lietiet’ osnobnoj 
bort, a? Nu ciejczas sogłasowywajem 
Wnukowo, cztob jego zaprawili, a tak Twier’, 
dawaj, da, da, użie poszioł.*/Da, niet, uszioł na 
zapasnoj, da, da, nu ich na hier (niezr.) a? 
(niezr.) da, da, użie (niezr.)** 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Tak, nie, 
odszedł na zapasowe, tak, tak, do licha z nimi… W ogóle nie 
zapowiadali mgły, nie, no powinien był lecieć główny 
samolot, tak? Teraz uzgadniamy na Wnukowo, żeby go 
zatankowali, a tak na Twer, dawaj, tak, tak, już poszedł 
(OL-2, s. 308). Jak więc widać „komisja” trzyma się tu, nie 
wiedzieć, czemu, litery bumagi „MAK”-u, a nie wersji 
KBWLLP, gdzie pojawia się zapis części rozmowy 
(telefonicznej?, radiowej?) prowadzonej przez Plusnina z 
nieznanym odbiorcą – przyp. F.Y.M.]    

[**Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]   

7:45:14-7:46:00 

Plusnin Kurwa. 

Plusnin Tak. 

Plusnin Tak. 

Plusnin Nie, poleciał, y, na zapasowe. 

Plusnin Tak. 

Plusnin W cholerę z nimi, jeśli pytają, kurwa. 
Przecież w ogóle nie prognozowali mgły! 

Plusnin Nie, ale przecież powinien był, kurde, 
lecieć główny samolot.** 

Plusnin Co? 

Plusnin No, teraz uzgadniamy Wnukowo, żeby go 
zatankowali, kurde, a tak, to na Twer, kurde. 

Plusnin Dobra. 

Plusnin Tak. Już poszedł. 

7:44:42-7:44:45 

Plusnin Nu cziego? 

A (niezr.)         

7:46:05-7:46:09 

Plusnin Kurwa. No co? 

Plusnin Kurwa. 

[dzwonek telefonu] 
7:44:51,5*-7:44:52 

„Antena” „Antienna”-35. 

Plusnin Dispiecztiera. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

7:46:14-7:46:15 

„Antena” „Antena” trzydzieści pięć. 

Plusnin Kontrolera. 

7:44:53 

„Antena” Wyzywaju. 

7:46:16 

„Antena” Łączę. 
7:45:00 

Murawiow Ałło. 

7:46:23* 

Murawiow Halo. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 23sek – przyp. 
F.Y.M.] 
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7:45:01 

Plusnin Nu czto, sogłasowali Wnukowo? 
Wnukowo, da?/Nu czto (niezr.)?* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w open_micr, drugi 
w ukv – przyp. F.Y.M. Poniżej wersja z pdf-u tel_per 
(7:45:01-7:45:04)] 
 

Plusnin  Nu czto, sogłasowali Wnukowo? 
Murawiow Da. Potwierdili. 
Plusnin Wnukowo, da? 
Murawiow Da. 
Plusnin Horoszo. 

7:46:23-7:46:26 

Plusnin No i co, uzgodniliście na Wnukowo? 

Murawiow Tak. Potwierdzili.  

Plusnin Wnukowo, tak? 

Murawiow Tak.  

Plusnin Dobrze.  

7:45:05 

Plusnin 8-17. 

7:46:28 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście. 
7:45:07 

„Frołow” Na prijemie, 8-17./Na prijomie, 8-17.* 

[*Pierwszy komunikat „Frołowa” podany w open_micr, 

drugi w ukv – przyp. F.Y.M.]   

7:46:29* 

„Frołow” Y, na odbiorze, osiem-siedemnaście. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jeszcze Plusnin nie skończył 
wywoływać, już odzywa się „Frołow”. W wersji-1 są 2 
sekundy różnicy]   

7:45:09 

Plusnin Rassczitywajtie na Wnukowo. 

7:46:31 

Plusnin Y, liczcie na Wnukowo. 
7:45:11 

„Frołow” Priniał, 8-17-j. 

7:46:33 

„Frołow” Y, przyjąłem, osiem-siedemnasty. 
7:45:12 

„Antena” Ałło. 

7:46:34-7:46:41 

„Antena” Halo. 

[dzwonek telefonu] 
7:45:22 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin. 

7:46:44 

Plusnin Podpułkownik Pliusnin. 
7:45:23 

„Antena” Tam Krasnokutskogo dlja 
Bieniediktowa wyzywajut.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” Telefonistka 
informuje, że jest połączenie z Logiką. Z pułkownikiem 
Krasnokuckim chce rozmawiać major Władimir Benediktow 
(OL-2, s. 309). Z kolei fachowcy wojskowi z „ZNE” twierdzą, 
że Benediktow to generał major: Szef Sztabu i I Zastępca 
Dowódcy Wojskowego Lotnictwa Transportowego

31
 – 

przyp. F.Y.M.] 

7:46:45 

„Antena” Tam Krasnokutskiego wywołują dla 
[Benedyktowa(?)*]. 

                                                           
31

 Por. Zbrodnia smoleńska, s. 720: Od razu narzuca się pytanie, w jakiej sprawie tak ważny i zasłużony generał dzwoni 
osobiście do jakiegoś młodego pułkownika, zastępcy dowódcy bazy w jakimś „zapadłym” Twerze? I skąd wiedział, że 
zastanie go akurat na wieży Korsa[ż]a w Smoleńsku? Przecież gdyby miał cokolwiek służbowego do przekazania 
Krasnokutskiemu, zrobiłby to za pośrednictwem któregoś ze swoich adiutantów – również pułkowników – którzy 
zadzwoniliby do pułkownika Sypki – ówczesnego szefa Krasnokutskiego. W tym miejscu należy nadmienić, że Sypko był tego 
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7:45:26 

Plusnin On na aerodrom wyszieł.*/On na 
aerodrom (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czy faktycznie Krasnokucki 
wyszedł, to osobna sprawa – ale nawet jeśliby wyszedł, to 
zapewne, by komuś jakieś informacje przekazać związane z 
sytuacją na lotnisku i planami w związku z nią. Z relacji 
oczekujących na XUBS wiemy (tu: D. Górczyńskiego z MSZ), 
wiemy iż „oficerem łącznikowym” między (wschodnią) 
„wieżą” na Siewiernym a polskimi urzędnikami 
państwowymi był niejaki „P. Kozłow z FSO”

32
. 

Niewykluczone, że to z nim kontaktował się z kolei 
Krasnokucki (wychodząc z „wieży”). Jak zaś zeznawał w 
prokuraturze Górczyński:  
 
Około godziny 10:00 (czasu moskiewskiego) Paweł Kozłow 
(Federalna Służba Ochrony), który był chyba cały czas w 
kontakcie ze służbami kontrolnymi lotniska, stwierdził, że 
jest coraz gorsza pogoda i samolot będzie robił próbne 
podejście, ale prawdopodobnie zostanie skierowany do 
Moskwy na lotnisko Wnukowo, żeby przeczekać mgłę i 
następnie ponownie przylecieć do Smoleńska (…) po około 
15-20 minutach Paweł Kozłow powiedział, że kontrolerzy 
lotniska przekazali mu, że nasz samolot będzie jednak do 
Mińska

33
. 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że około godz. 
8-mej pol. czasu już „Kozłow” miał „wiedzieć”, że samolot 
będzie robił próbne podejście – choć (zgodnie z ofic. 
danymi) pierwsze połączenie PLF 101 z „wieżą” XUBS miało 
nastąpić dopiero o 8:23). Jeśli więc cokolwiek jakiś 
„Kozłow” na XUBS mógł wtedy wiedzieć (zakładając 
naturalnie, że Górczyński czegoś nie poplątał w tej relacji i 
chronologii, jak wielu innych świadków „smoleńskich”), to 
właśnie od Krasnokuckiego, który w rozmowie z Kurtińcem 
już o godz. 7:41 „wiedział”, że (bolszaja Tuszka) „próbne 
podejście zrobi” – przyp. F.Y.M.] 

[**Pierwszy komunikat Plusnina podany w open_micr, 
drugi w ukv – przyp. F.Y.M.]     

7:46:48 

Plusnin On, tego, wyszedł na lotnisko. [On na 
aerodrom wyszieł, eto samoje.] 

 

7:45:28 

„Antena” Wy goworitie? 

7:46:50 

„Antena” Pan będzie rozmawiał? 

                                                                                                                                                                                     
dnia służbowo w Moskwie (na konferencji) i Bieniediktow mógł go najzwyczajniej do siebie wezwać. Gdyby zaś sprawa 
generała Bieniediktowa na przykład miała być związana z organizacją odbywanych tego dnia lotów, to przekazałby ją 
Plusninowi – nie rzucałby słuchawką, słysząc głos kogo innego niż Krasnokutski, skąd znał Krasnokutskiego tak dobrze, by 
jego głos rozpoznać przez telefon? I kolejne pytanie – dlaczego nie zadzwonił ponownie? Na powyższe pytania można 
odpowiedzieć jednie właśnie przez pryzmat meldunku, jaki Krasnokutski złożył łącznością radiową dalekiego zasięgu 
„Towarzyszowi Generałowi” – że „wszystko jest włączone”, a reflektory „na pewno” są dzienne. Czy nie oznaczało to – „cel 
zaraz znajdzie się nad lotniskiem”? Wedle ustaleń „ZNE”, Bieniediktow: jako pilot brał udział między innymi w wojnie w 
Afganistanie oraz w operacjach „antyterrorystycznych” w Czeczenii w roku 1994 i 1999, zdobywając liczne odznaczenia 
państwowe. Jako jeden z nielicznych rosyjskich pilotów został wyróżniony przez Ministra Obrony zaszczytnym tytułem 
„Wojennyj Lotczik-Snajper”. Jest to aktualnie najwyższa kwalifikacja lotnicza w lotnictwie wojskowym Federacji Rosyjskiej. 
Bieniediktow „projektował” desanty wojsk specjalnych i ćwiczenia bojowe różnych rodzajów wojsk. Specjalizuje się on w 
problematyce planowania i organizowania powietrznych operacji specjalnych (…).     
32

 Por. http://www.fakt.pl/Byli-ranni-w-Smolensku-Kopacz-zaprzecza,artykuly,86796,1.html 
33

 Por. też http://www.rp.pl/artykul/544614.html i http://www.rp.pl/artykul/516122.html?print=tak oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie  

http://www.fakt.pl/Byli-ranni-w-Smolensku-Kopacz-zaprzecza,artykuly,86796,1.html
http://www.rp.pl/artykul/544614.html
http://www.rp.pl/artykul/516122.html?print=tak
http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie


50 
 

7:45:29 

Plusnin Dawaj./Dawajtie.* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w 
tel_per  – przyp. F.Y.M.]   

7:46:51 

Plusnin Dobrze. 

7:45:32-7:45:33 

„Antena” Ałło. 

Plusnin Halo. 

7:46:54 

„Antena” Halo!  

Plusnin Halo! 
7:45:34 

„Antena” Wyzywajut Bieniediktowa.* 

[*W tłumaczeniu „komisji płk. Latkowskiego”: Wzywają 
Benediktowa. [Telefonistka informuje Plusnina, że w 
Moskwie jest problem z połączeniem z Benediktowem] (OL-
2, s. 310) – przyp. F.Y.M.]   

7:46:56 

„Antena” Łączą [Benedyktowa(?)]. 

7:45:35 

Plusnin Dawajtie. 

7:46:57 

Plusnin Dobrze. [Dawaj.] 
7:45:46-7:46:25 

Plusnin Ałło. 

A Słuszaju./Plusnin Podpołkownik (niezr.) 

A (niezr.) da?  

„Antena” Ałło, goworim. 

Plusnin Ałło, da, da, da, żdu./Ałło, da, da, da.*                                           

 

[Na ilustracji powyżej widać, że ponad pół minuty tel. 
połączenia Benediktowa z Plusninem (dokładnie 33 sek.) 
się „nie zapisało”  – przyp. F.Y.M.]                                

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w tel_per, drugi w 

open_micr – przyp. F.Y.M.]                  

7:47:07-7:47:44 

Plusnin Halo. 

A Podpułkownik (niezr.) 

A Za [jakieś(?)] pięć minut, tak? [Czieriez piat’ 
minut (gdie-to?), da?] 

A Tak. [Da.] 

„Antena” Halo, mówi się? [Ałło, goworitie?] 

Plusnin Halo. Tak, tak, tak. Czekam.                                                                                                                                    
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7:46:48-7:46:58 

Plusnin Ałło./A (niezr.)*      

[*Pierwszy komunikat podany w tel_per, drugi w 

open_micr – przyp. F.Y.M.]   

Plusnin Ałło.    

7:48:07*-7:48:17 

Plusnin Halo. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Plusnin Halo. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – Luka 23 s]   
7:47:05-7:47:06 

A (niezr.)         

Plusnin 8-17, 3900 zaniali?* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin sprawdza, czy Ił-
76 jest już na wskazanej przez niego wysokości (OL-2, s. 
311). Przypomnę, że załoga „Frołowa” o 7:42, a więc 5 
minut temu, meldowała: Zajmuję 3-900.  

Powyższy komunikat Plusnina, tak jak następne (poniżej) 
skierowane do „Frołowa”, odnotowane są także w pdf-ie 
tel_per – przyp. F.Y.M.]   

7:48:25 

 

Plusnin Y, osiem - siedemnaście, zajęliście trzy 
dziewięćset? 

7:47:10 

„Frołow” 8-17, oswobodił 3-600, w naborie 3-
900./8-17 (niezr.) w naborie 3-900.* 

[*Pierwszy komunikat „Frołowa” podany w ukv, drugi w 

open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:48:28 

„Frołow” Osiem-siedemnaście, zwolniłem trzy 
sześćset, na wznoszeniu trzy dziewięćset.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Frołow” zatem znowu 
swobodnie podchodzi do poleceń „kontrolera”]   

7:47:13 

Plusnin Swiaz’ po naprawlieniju ustanowili? 

7:48:32 

Plusnin Y, nawiązałeś łączność na kierunku? 
7:47:16 

„Frołow” Siju ustanowlieno./(niezr.) 
ustanowlieno.* 

[*Pierwszy komunikat „Frołowa” w ukv, drugi w open_micr 
– przyp. F.Y.M.]   

7:48:34* 

„Frołow” W tej chwli** nawiązana. 

[*Różnica między „zegarami” („MAK”-u i KBWLLP) zeszła do 
1min 18sek – przyp. F.Y.M.]   

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

7:47:16-7:47:18 

„Antena”  Alio. 

A (niezr.)*/Plusnin Ałło./„Antena” Da, da, 
goworitie. 

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

Plusnin Da, żdu wot poka./Ałło. Da, żdu 
(niezr.)** 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w tel_per, drugi w 

7:48:34-7:48:39 

„Antena”  Halo. 

Plusnin Halo. 

„Antena” Tak, tak. Mówi się?/Plusnin No właśnie 
na razie czekam. 

„Antena” A no (niezr.) 
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open_micr – przyp. F.Y.M.]    

„Antena” A-a, nu…             
7:47:28 

„Frołow” „Korsaż”, 8-17, po ukazaniju Moskwy 
na Juchnow, 3-900.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Załoga Iła-76 informuje 
Plusnina, że dostała polecenie od kontroli obszaru 
powietrznego w Moskwie, na jaki punkt nawigacyjny 
(JUCHNOW) ma się kierować (OL-2, s. 311). Pamiętamy z 
wcześniejszej korespondencji między „Frołowem” a XUBS, 
że zrazu był pomysł „kontrolerów”, by ruski transportowiec 
poleciał „na zapasowe” do Tweru,  

 

załoga jednak stwierdziła, iż woli do Moskwy. W obu 
przypadkach jest to północno-wschodni kierunek, stąd też 
zapewne była mowa o nawigacyjnym punkcie BIEŁY: 

 

teraz jednak (po „decyzji Moskwy”) pojawia się kurs 
„Frołowa” na punkt JUCHNOW, który w stosunku do 
punktu OGALI (skan z „raportu MAK” poniżej)  

7:48:45 

„Frołow” "Korsaż", osiem-siedemnasty, zgodnie z 
decyzją Moskwy* na Juchnow, na razie trzy 
dziewięćset. 
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(z którego na XUBS nadlatywał „Frołow”) ma się tak jak na 
poniższej ilustracji 

 

Innymi słowy, jest to punkt nawigacyjny położony na 
południowy wschód od XUBS (por. fragmenty mapy w 
prawej kolumnie). JUCHNOW ma współrzędne N54⁰ 44,0’/ 
E35⁰ 13,0’, podczas gdy południowe lotnisko w Smoleńsku 
(LNX/UUBS) N54⁰ 44,5’/E32⁰ 04,2’ zaś wojskowe północne: 
N54⁰ 49,7’/E32⁰ 01,8’ (trzymając się tych oznaczeń z mapy 
w sąsiedniej kolumnie

34
).  

Czy zatem „Frołow” - z wolna i nieco okrężną drogą - nie 
kieruje się ponownie na XUBS, ale już tak mniej oficjalnie 
niż za pierwszym razem, tzn. bez meldowania się 
tamtejszej wschodniej „wieży”? – przyp. F.Y.M.]  

7:47:34 

Plusnin Na Juchnow?* 

[*Czyżby i Plusnina zdziwił ten kurs? – przyp. F.Y.M.]   

7:48:51 

Plusnin Na Juchnow? 

7:47:35 

„Frołow” Na Juchnow, toczno tak, na Juchnow, 
3900. 

7:48:52 

„Frołow” Na Juchnow, dokładnie, na Juchnow. 
Trzy dziewięćset. 

7:47:38 

Plusnin Was poniał. Kurs Juchnow, 3900, 
rabotajtie po naprawlieniju, udalienije 52, w 
azimutie.  

7:48:55 

Plusnin Zrozumiałem, kurs Juchnow, trzy 
dziewięćset. Pracujcie na kierunku, odległość pół 
setki dwa, w azymucie dwadzieścia pięć. 

                                                           
34

 Współrzędne, jak wiadomo, mogą się odrobinę zmieniać na przestrzeni czasu (jeśli chodzi o stopnie i minuty kątowe) w 
zależności od (zmiennej wartości) deklinacji magnetycznej. 
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7:47:46 

„Frołow” Swiaz’ po naprawlieniju imieju, do 
swiazi, 8-17.  

7:49:03 

„Frołow” Mam łączność na kierunku. Do 
usłyszenia. 

7:47:50 

Plusnin Do swiazi. 

7:49:06-7:49:11 

Plusnin Do usłyszenia. 

[dzwonek telefonu] 
7:47:56-7:48:06 

Plusnin Ałło, ałło, ałło, ałło, ałło. 

A (niezr.)         

7:49:13-7:49:26 

Plusnin Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[dzwonek telefonu] 
7:48:12 

„Antena” „Antienna”-35.  

7:49:28 

„Antena”  „Antena” trzydzieści pięć. 
7:48:13 

Plusnin Tak oni raz’jedinili s „Łogikoj”?*/Eto oni 
oni raz’jedinili czto-li, tiechniki?** 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Rozłączyliście 
z „Logiką”? (OL-2, s. 312)]   

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w tel_per, drugi w 
open_micr – przyp. F.Y.M. Tym razem w samych 
„stenogramach „MAK”-u” pojawia się rozjazd, chyba że są 
to wypowiedzi Plusnina z dwóch różnych momentów 
czasowych i dotyczących różnych połączeń – jak będzie 
bowiem widać w rubrykach poniżej, ożywia się łączność 
radiowa w „wieży”, ale w specyficznej formie, bo jako 
„niezr.”]   

7:49:29 

Plusnin To oni rozłączyli z „Logiką”? 

7:48:13-7:48:18 

A (niezr.)*         

„Antena” Niet, niet, ja nicziego nie 
raz’jediniała, u nich otboj poszioł.  

A (niezr.)* 

Plusnin Otboj poszioł? 

A (niezr.)* 

„Antena” Da, możiet wyzwat’? 

Plusnin Nu wyzwat’ i sprosit’. 

[*Komunikaty tylko w ukv – przyp. F.Y.M. – w wersji-2 nie 
zostały odnotowane. Powoli zaczynają się dziać bardzo 
dziwne rzeczy w „nagraniach” i „zapisach”]           

7:49:30-7:49:35 

 

„Antena”  Nie, nie, ja nic nie rozłączałam. Oni… 
Przyszło odwołanie.* 
[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Nie, nie, ja 
niczego nie rozłączałam, to oni rozłączyli (OL-2, s. 312)]   

A (niezr.)         
 
Plusnin A, odwołanie przyszło, tak? 
[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Rozłączyli? (OL-
2, s. 312)]   

 
„Antena” Tak. Może połączyć? 
 

Plusnin Dobrze. No połączyć i zapytać. 
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7:48:24 

A (niezr.)*/Plusnin Tak, Anatolicz, czio to 
jeszczio dispiecztierskij, to li kto-to 
obogriewatiel wkljucził, smotri.** 

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

[**„Komisja płk. Latkowskiego” nie komentuje tej 
zagadkowej wypowiedzi Plusnina, a przecież wskazywałaby 
ona na to, iż coś nietypowego się dzieje z aparaturą w 
„wieży”. Jaki bowiem „grzejnik” w okolicy mógłby 
zaniepokoić „kontrolerów”? To nie blok mieszkalny ze 
starym telewizorem, który reagował zakłóceniami obrazu 
na „włączenie żelazka u sąsiadów” – przyp. F.Y.M.]        

7:49:39* 

Plusnin Tak, Anatoljewicz, coś jeszcze z 
kontrolerskim (przyp. tłum.: wskaźnikiem). Może 
ktoś włączył grzejnik, kurde. Patrz! 
 

                
7:48:35 

A (niezr.)*/Plusnin Widisz’, gdie-to wkljuczajut 
obogriewatiel (niezr.) 

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

7:49:50 

Plusnin Widzisz? To gdzieś włączają grzejniki.* 

[*Komedia z „grzejnikami” trwa. W wersji-2 nadal nie są 
odnotowywane żadne komunikaty przez UKF, a poniżej, po 
paru sekundach, zaczyna się przecież zupełnie nowy i 
zaskakujący wątek w „dialogach smoleńskich kontrolerów”; 
niekoniecznie związany z „grzejnikami” – przyp. F.Y.M.]   

7:48:39 

A (niezr.) skolko u tiebia topliwa?* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” milczy, przytaczając tę 
wypowiedź (która w pdf-ie ukv, nie wiedzieć czemu, się nie 
pojawia), a wygląda to na pytanie „kontrolera” 
skierowane do załogi jakiegoś samolotu. To zaś, co w  
komunikacie pozostaje „niezr.”, to, jak można sądzić, znak 
wywoławczy danego borta. Czy znowu nawiązywana jest 
łączność „Frołow” - XUBS? Ale, co do iła-76, kwestie 
paliwowe tam niedawno ustalono, jak słyszeliśmy (paliwa 
24 tony), a i załoga „Frołowa” pożegnała się minutę temu 
(aczkolwiek Plusnin za 5 minut jeszcze będzie wywoływał 
„Frołowa”). A może jakiś inny ruski statek powietrzny się 
nagle uaktywnia (któryś z tych „krążących” godzinami nad 
XUBS)

35
? Czy może wreszcie jakiś nie do końca 

zapowiedziany bort z „bliskiej zagranicy” się pojawia? – 
przyp. F.Y.M. Pojawia się – i znika potem – także z oficjalnej 
narracji*

36
] 

7:49:53* 

A (niezr.) ile u ciebie paliwa? 

 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 14sek – przyp. 
F.Y.M.] 

                                                           
35

 Cytowałem już w Zapisach z XUBS pismo E. Klicha do Tuska (z 15-04-2010) ze wzmianką o tajemniczym samolocie nad 
smoleńskim Siewiernym (samolocie nie wiadomo, skąd i dokąd lecącym), statku powietrznym, który się pojawił po drugim 
odejściu „Frołowa” i nie uzyskał od „kontrolerów” zgody na lądowanie na XUBS. Być może ten dialog stanowi jakiś drobny 
ślad tamtej sytuacji z 10-04.  
36

 Jednym ze świadków przylotu, lądowania i odlotu samolotu, którego silniki brzmiały jak silniki tupolewa, miał być S. 

Wiśniewski. Mówił o tym zarówno w wywiadach niedługo po „katastrofie”: [Nagle usłyszał pan huk samolotowych silników.] 

Tak, ale myślałem, że samolot leci pusty. Godzinę wcześniej wydawało mi się bowiem, że maszyna wylądowała. Wówczas 

również słyszałem huk silników. Gdy więc usłyszałem go ponownie, myślałem, że nasza delegacja wylądowała już 

bezpiecznie, a samolot leci załatwić jakieś sprawy techniczne, na przykład zatankować, albo wraca do Polski i potem przyleci 

z powrotem po prezydenta (http://www.rp.pl/artykul/460798.html), jak i podczas posiedzenia ZP z jego udziałem: dopóki 

nie dowiedziałem się, dostając sms-a od, od kogoś znajomego z Polski, że rozbił się prezydencki samolot – że Rosjanie [na 

„miejscu katastrofy” – przyp. F.Y.M.] dlatego się specjalnie nie kwapili, bo ja odnosiłem wrażenie, że to jest, owszem, polski 

http://www.rp.pl/artykul/460798.html
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                                             [kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
7:48:58 

A (niezr.)* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   
         

7:50:06 

A Ile masz paliwa? [Skolko u tiebia topliwa?] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

7:49:06-7:49:15 

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

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]                   

A (niezr.)**       

[**Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

A (niezr.)***         

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

A (niezr.)/A (niezr.) tut nielzja, ponimajesz’, nie 
lzja (niezr.)****37 
 
[*****Pierwszy komunikat w ukv, a drugi w open_micr – 
przyp. F.Y.M. Nie zmienia to faktu, iż cała powyższa 
korespondencja jest poważnie „wybrakowana”. W wersji-2 
pojawia się trochę więcej „anonimowych” fraz (żadna nie 
jest odnotowana jako „radiowa”), ale i tak pozostaje też 

7:50:21-7:50:35 

A Dawaj. [Dawaj.]                                             

A (niezr.)         

A Ale jeszcze nie wiadomo dokąd on... [Da 
jeszczio nieizwiestno kuda on…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A Polak na razie (niezr.), tak? [U poljaka poka 
(niezr.), da?] 

A A potem ty go odeślesz. [A potom ty jego 
otprawisz’] 

A Tak, (niezr.) na razie. [Da,… poka.] 

A (niezr.) 

                                                                                                                                                                                     
nasz samolot, jak już później poznałem po znakach rozpoznawczych, że to jest, że przyleciała sama załoga, że po, po,  ten 

samolot, który niby wcześniej lądował, to właśnie był z Prezy..., to właśnie był samolot prezydencki – oni sobie gdzieś 

polecieli, bo było słychać, że odlatują i wrócili np., powiedzmy sobie polecieli w jakiejś sprawie technicznej i wrócili tyl-, 

wróciła tylko załoga na lotnisko (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1). 

Przypomnę przy tej okazji, że w blogosferze pojawiły się (konkurencyjne w pewnej mierze) hipotezy, mówiące, że 10 

Kwietnia (w związku z zagrożeniem terrorystycznym dla sobotniego lotu ogłoszonym w mediach 9-04-2010 wieczorem) albo 

wykorzystano dwa tupolewy (zewnętrznie oznakowane jako „101”), albo jeden tupolew 101 wykonał tamtego dnia dwa 

kursy – pierwszy bardzo wcześnie rano (po 5-tej), drugi (z inną załogą, ma się rozumieć) w okolicach 7-mej. Wspólnym 

elementem tychże hipotez jest to, iż były dwa loty tupolewem, a nie jeden – w związku z tym na 10-04 zaangażowane 

zostały dwie załogi z 36 splt (np. ppłk. B. Stroińskiego (por. http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot ) oraz mjr. A. 

Protasiuka), zaś osoby udające się na uroczystości zostały rozdzielone na „turę wcześniejszą” i „późniejszą” (przy czym 

pierwszy z lotów został całkowicie utajniony w ofic. narracji). W Zapisach z XUBS sygnalizuję te momenty, które mogą 

świadczyć o (odbytej) korespondencji z jakąś inną (obok tej Protasiuka) polską załogą. 

37
 Czy nie może być to ślad tego, co podawał E. Klich w (cytowanym już przeze mnie we fragmentach) piśmie do Tuska (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)? W wersji-2 pojawia się ten komunikat w formie: (niezr.) tu nie wolno, rozumiesz? Nie 
wolno (niezr.) My nie mamy prawa (niezr.). Gdyby zatem w miejsca („niezr.”) powstawiać odpowiednio: [Lądować] tu nie 
wolno, rozumiesz? Nie wolno [lądować]. My nie mamy prawa [przyjmować samolotów w takich warunkach] – czy nie 
brzmiałoby to całkiem stosownie do zaistniałej na XUBS sytuacji pogodowej? Czyż po dwóch nieudanych podejściach we 
mgle nie odesłano już „Frołowa” na „zapasowe”? Pozostawałoby jednak niewiadomą, czyją obecność w przestrzeni 
powietrznej nad smoleńskim Siewiernym chciano by ukryć w oficjalnej dokumentacji w ten sposób. Raz jeszcze przypomnę, 
że w polskich Uwagach (do „raportu MAK”) sygnalizowano, iż ruska strona nie przekazała informacji ani na temat 1) 
wykonywanych 10 Kwietnia operacji lotniczych przy XUBS, ani 2) ewentualnych podejść do lądowania przed przyziemieniem 
„Wosztyla”. O rus. blokadzie informacyjnej, co do parametrów lotu „Frołowa” (i zapisów CVR z iła-76) też już pisałem.   

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot
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sporo niedomówień w komunikatach]   

                                               

A No dawaj (niezr.) [No dawaj…] 

A (niezr.) tu nie wolno, rozumiesz? Nie wolno 
(niezr.) My nie mamy prawa (niezr.) 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]              

7:49:20-7:50:11 

A (niezr.)* 

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

A (niezr.)**         

A (niezr.)** 

[*Komunikaty tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

Plusnin Tolko nie po połosje, nie po połosje./ 
Tolko nie po połosje, nie po połosje (niezr.)*** 

[***Pierwszy komunikat Plusnina (którego nagle głos 

rozpoznano pośród „anonimów”) podany w open_micr, 

drugi w ukv – przyp. F.Y.M. Dlaczego jednak panuje taka 

nerwowość, co do „pasa” – skoro „Frołow” odleciał, a 

(oficjalnie, aktualnie) nikt nie przylatuje ani nawet nie 

zgłosił zamiarów lądowania na Siewiernym? „Komisja płk. 

Latkowskiego” od dłuższego już czasu wstrzymuje się od 

komentowania w swych „stenogramach”]                   

[brak danych czasowych], 7:51:17-7:51:23 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A (niezr.) tu prawidłowo zapisałem (niezr.) […tut 
prawilno ja zapisał…] 

A (niezr.)         

 

Plusnin Tylko nie po pa, tylko nie po pasie. [Tolko 
nie po poło, nie po połosje.]                  

7:50:16-7:50:54 

A (niezr.)* 

A (niezr.)* 

A (niezr.)* 

 

A (niezr.) pozwonit’, skazat’ (niezr.)* 

[*Wszystkie komunikaty tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

 

[brak danych czasowych], 7:52:02-7:52:06 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A (niezr.)* 

A (niezr.)         

A (niezr.)                 

A Z „Południowego” zadzwonili, powiedzieli, 
kurwa, że (niezr.)** 

[*Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M.] 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Treść rozmowy LNX – XUBS 
pozostaje nieznana, tak jak i czas oraz długość połączenia (nie 
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wspominając o uczestnikach). Poniżej zresztą Plusnin odbywa 
jakąś konwersację radiową lub telefoniczną z 
niezidentyfikowanym rozmówcą i pojawi się wątek 
„zapasowego dla głównego (Polaka)”. Wątek o tyle 
intrygujący, że przecież „główny Polak” miał z wyprzedzeniem 
zgłoszone lotniska zapasowe w planie lotu, których ustalenie, 
choćby drogą telefoniczną, nie byłoby szczególnie trudne. 
Zakładając jednak, że chciano by jakoś wyjątkowo pomóc 
„głównemu Polakowi” i znaleźć ruskie (a nie białoruskie) 
lotnisko „zapasowe”

38
, to chyba należałoby szukać w jakiejś 

„bliższej okolicy” Smoleńska, czyli np. w Briańsku
39

]                                                  
7:50:56-7:51:00 

A (niezr.)* 

A (niezr.)** 

Plusnin Otwietił. 

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

[**Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]                   

7:52:08-7:52:11* 

A (niezr.)**         

 

Plusnin Zgłaszam się. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 11sek – przyp. 
F.Y.M.] 

[**Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M.] 

7:51:02-7:51:04 

A (niezr.)* 

Plusnin Poka niet. 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:52:12-7:52:14* 

A Podali zapasowe dla głównego? [Zapasnoj dlia 
osnobnogo skazali?] 

Plusnin Na razie nie, uściślam (niezr.) [Poka niet, 
utoczniaju…]** 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 10sek – przyp. 
F.Y.M.]                 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Zapewne Krasnokucki, 
który nadal przebywa na płycie lotniska, pyta o 
prezydenckiego tupolewa (OL-2, s. 313) – przyp. F.Y.M. Nie 
jest jednak wcale przesądzone, że dzwoni Krasnokucki, 
ponieważ Plusnin nic nie wspomina o niedawnym połączeniu 
z gen. Benediktowem, który wszak z Krasnokuckim chciał 
zrazu rozmawiać]                               

7:51:07 

A (niezr.) opieratiwnomu (niezr.) 

7:52:17 

A (niezr.) czekać, od razu zadzwoń do tego, 
operacyjnego, ja tak uważam, (niezr.) [szybciej 
informację(?)] (niezr.) […żdat’, pozwoni srazu 
etomu, opieratiwnomu, ja tal sczitaju,… 
(informaciju bystrieje?)…] 
 

7:51:12 

A (niezr.)*         

7:52:23 

A (niezr.) potrzebujemy (niezr.) […nam nużno…]*                                             

                                                           
38

 Problem tego, że witebskie lotnisko ma być nieczynne 10 Kwietnia, w „nagraniach z XUBS” się nie pojawi. 
39

 Por. wątek Briańska w rozmowie oficerów COP: http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-
Witebsk-jest-na-Bialorusi/ . Na ile są to autentyczne stenogramy z 10-04, to rzecz do osobnego zbadania. Nigdy jak dotąd 
nie opublikowano całości rozmów z COP.   

http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
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7:51:15 

Plusnin „Łogiku”. 

7:52:25 

„Antena” [„Antena”(?)]  

Plusnin „Logikę.” 
7:51:16 

„Antena” Wyzywaju./A (niezr.) ja poniał.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w wersji-1 nie jest to 
wypowiedź Plusnina ani nawet komunikat podany przez 
telefon, w przeciwieństwie do wersji-2] 

7:52:26 

„Antena” Łączę./Plusnin Zrozumiałem. 

7:51:27 

„Logika” „Łogika”-35. 

7:52:37 

„Logika” „Logika”-trzydzieści pięć. 
7:51:28 

Plusnin Pożałujsta opieratiwnogo./(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w open_micr i 

tel_per, drugi w ukv – przyp. F.Y.M.]   

7:52:38 

Plusnin Poproszę, operacyjnego. 

7:51:29 

„Logika” Wyzywaju. 

7:52:39 

„Logika” Łączę. 
7:51:37 

Kurtiniec Kurtiniec./Plusnin (niezr.) Smoliensk, 
nado dlia osobnogo poljaka utoczniat’ 
zapasnoj, potomu, czto poka pogody niet 
(niezr.)* 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym ta wypowiedź 
Plusnina pojawia się tylko w pdf-ie ukv, jak widać powyżej, 
zaś w pdf-ach open_micr i tel_per usytuowana jest dwie 
sekundy później. Nie wiadomo, które parametry czasowe 
są poprawne – zostawiam zatem w obu formach w 
niniejszej kolumnie tabeli]   

7:52:46* 

Kurtiniec Kurtiniec. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 9sek, 
przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedź Kurtińca – przyp. 
F.Y.M.]                 
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7:51:38-7:51:39 

Plusnin Pljusnin.* 

[*Komunikat podany jako osobny tylko w tel_per – przyp. 
F.Y.M.]   

Kurtiniec Da. 

Plusnin Smoliensk, nado dlia osobnogo poljaka 
utoczniat’ zapasnoj, potomu, czto poka pogody 
niet. Ja cziego-to nie wiżu 
ułuczszienija./Pljusnin, Smoliensk, nado dlia 
osobnogo poljaka utoczniat’ zapasnoj, potomu, 
czto poka pogody niet. Ja cziego-to nie wiżu 
ułuczszienija.** 

[**Pierwszy komunikat podany w tel_per, drugi w 
open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:52:47-7:52:48 

Plusnin Plusnin. 

Kurtiniec Tak. 

Plusnin Smoleńsk. Trzeba uściślić zapasowe dla 
głównego Polaka, dlatego że na razie nie ma 
pogody i ja coś nie widzę poprawy.* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin ostrzega 
„Logikę”, że w Smoleńsku nie da się wylądować i są małe 
szanse na poprawę pogody w najbliższym czasie. Dlatego 
trzeba przygotować zapasowe lotnisko dla Tu-154M z 
prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie (OL-2, s. 315). 
Sprawa jednak powinna być prosta, na zasadzie: „zamykamy 
lotnisko, a niech moskiewska kontrola obszaru skieruje PLF 
101 na „zapasowe”, my zaś przekażemy oczekującym 
oficjelom na lotnisku, iż muszą się przemieścić do innego 
punktu oraz powiadomić organizatorów w Katyniu o 
zaistniałych zmianach”. Tak jednak właśnie się nie dzieje

40
 – 

przyp. F.Y.M.] 
7:51:44 

Kurtiniec S gławnym cientrom poobszcziałsja, 
wo Wnukowo zabierut.  

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Oficer operacyjny 
zapewnia, że rozmawiał z UWD i prezydencki samolot 
zostanie skierowany na lotnisko Wnukowo w Moskwie (OL-
2, s. 315) – przyp. F.Y.M. W takiej sytuacji powinno być 
ogłoszone delegacjom oczekującym na lotnisku, iż mogą 
spokojnie zwijać majdan, gdyż „główny Polak” na XUBS nie 

7:52:54 

Kurtiniec Skontaktowałem się z głównym 
centrum, zabiorą do Wnukowo.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. I co ciekawsze, informacja o 
skierowaniu (z powodu TWA) „prezydenckiego tupolewa” 
właśnie „do Moskwy”, dotrze do organizatorów uroczystości, 
do Katyniu, do samego min. J. Sasina z KP i jego adiutanta A. 
Kwiatkowskiego

42
]   

                                                           
40

 http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie  
42

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa  

http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
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będzie lądować. Nie muszę przypominać chyba, że podczas 
połączenia PLF 101 z mińską, jak i później z moskiewską 
kontrolą obszaru w ogóle kwestia skierowania do 
Wnukowa nie zostanie postawiona (przynajmniej w 
„stenogramach CVR”) – tak jak i w ogóle nie będzie 
poruszany problem zapasowego lotniska

41
] 
7:51:46/7:51:47* 

Plusnin Wo Wnukowo, da? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pierwszy czas tego 
komunikatu w tel_per, drugi w open_micr] 

7:52:55 

Plusnin Do Wnukowa, tak? 

7:51:47 

Kurtiniec Aga. 

7:52:57 

Kurtiniec Aha. 
7:51:51 

A Na swiazi (niezr.)* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tłumaczy to jako: Słucham 
(OL-2, s. 315), zaśMME-MZ (korzystająca ze „stenogramu” 
opublikowanego przez Komsomolską Prawdy

ii
 jako: Na linii 

– przyp. F.Y.M. Najwyraźniej jednak łączność z „Logiką” 
znowu się (Plusninowi) „urwała” albo też „wypadła” z 
„nagrań”].                                             

7:53:00 

A (niezr.)                                             

7:52:06-7:52:15 

Plusnin Pierwyj.* 

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

A (niezr.)** 

[**Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M. W wersji-2 go nie 
ma] 

Plusnin E… pierwyj.*** 

[***Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]             

7:53:14-7:53:22* 

Plusnin Pierwszy. 

 

 

 

Plusnin Y, pierwszy. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 7sek – przyp. 
F.Y.M.] 

7:52:18 

„Pierwyj”*Otwietił pierwyj. 

 [*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przypomnę, że już w 
poprzedniej części Zapisów wskazywałem na to, iż w 
ruskiej dokumentacji odróżniony jest „Pierwyj” od 
Krasnokuckiego (dotyczy to także wersji z Komsomolskiej 
Prawdy). Trzymam się więc tej transkrypcji, mimo że i 
„komisja płk. Latkowskiego”, i KBWLLP w swych 
„stenogramach” uporczywie utożsamiają „Pierwszego” z 
Krasnokuckim, co wcale nie musi być uzasadnione i zgodne 
z rzeczywistością]  

7:53:25 

Krasnokucki Zgłaszam się, pierwszy. 

                                                           
41

 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf i 
http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf - właśnie pod kątem tego, co mówiono oczekującym na 
XUBS o „zapasowym lotnisku” dla „prezydenckiego tupolewa”.  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf
http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf
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7:52:19 

Plusnin Wnukowo zapasnoj. 

7:53:27 

Plusnin Wnukowo zapasowe. 
7:52:21 

„Pierwyj” Ja poniał (niezr.) kakoj u niego (niezr.) 
i ostatok topliwa (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji „MAK”-u wyszło 
wyjątkowo minimalistycznie to, co miał do powiedzenia 
Plusninowi „Pierwszy” – por. też parametry czasowe 
pojawienia się odpowiedzi Plusnina (ilustr. powyżej)]    

7:53:29 

Krasnokucki Zrozumiałem. Czyli we Wnukowo 
potwierdzić, [właściwie(?)] (niezr.) przekazać jaką 
on ma pozostałość paliwa, to znaczy (niezr.) 
[tu(?)] meteo podaje w zasadzie (niezr.) ta 
sprawa. Jeżeli (niezr.) będzie podejście, być może 
(niezr.)  
[Ja poniał. Znaczit wo Wnukowo podtwierdit’, 
(tocznieje?)… pieriedat’ kakoj u niego ostatok 
topliwa, to jest’… (tut?) mietieo dajot wrodie 
kak… eto dieło. Jesli… budiet zachod, możiet 
byt’…]* 

 
[*„Komisja płk. Latkowskiego” tym razem trzyma się wersji 
KBWLLP a nie „MAK”-u, jeśli chodzi o „zapisy” – przyp. F.Y.M. 
Wtrąca jednak swoje trzy grosze, zarówno co do tłumaczenia, 
jak i znaczenia tego, co jest komunikowane (wszystkie 
wtrącenia w nawiasach pochodzą od „komisji”):  
 
Zrozumiałem, to znaczy, że Wnukowo potwierdzone. [Trzeba 
się dowiedzieć] jakie u niego (niezr.) [lotnisko zapasowe] i [ile] 
zostało paliwa (niezr.) [u niego]. 
 
Krasnokucki proponuje, żeby sprawdzić, jakie lotniska w 
planie lotu ma wyznaczone tupolew jako zapasowe, a także 
dowiedzieć się, ile maszyna ma jeszcze paliwa (OL-2, s. 316). 
 
To wszystko jest niezmiernie intrygujące, skoro PLF 101 
(zgodnie z ofic. danymi) dopiero przekracza granicę polsko-
białoruską, zaś nad Mińskiem ma się znaleźć o 8.06 pol. czasu 
(por. ilustr. poniżej), byłoby więc jeszcze sporo czasu na 
„dowiadywanie się” (choć po co się dowiadywać, skoro 
Wnukowo potwierdzone?): 
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Chyba że mowa jest o jakimś innym „Polaku” i innym 
tupolewie, który już się pojawił gdzieś w okolicy Smoleńska? 
Zauważmy też, że „komisja płk. Latkowskiego” w swym 
przekładzie pominęła coś z wersji KBWLLP: Jeżeli (niezr.) 
będzie podejście, być może (niezr.), a przecież skoro już 
Moskwa zadecydowała (vide rozmowa Kurtińca z Plusninem), 
co do skierowania polskiego samolotu na Wnukowo, to o 
jakim/czyim podejściu na XUBS może być mowa? Samolot 
miałby lecieć do Moskwy, a „po drodze” jeszcze zniżyć się i 
zrobić „próbne podejście” na „kompletnie zakrytym mgłą” 
smoleńskim aerodromie wojskowym? W jakim celu miałby 
podchodzić, skoro „Frołowa” już odesłano na Wnukowo?  
 
Czy znowu nie „ujawnia się” gotowy scenariusz wydarzeń, 
które mają zajść na XUBS?] 

7:52:41 

Plusnin Ja poniał, horoszo.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
po tej wypowiedzi dołącza jeszcze następującą wypowiedź 
Krasnokuckiego i Plusnina: 

7:52:42 Krasnokucki (Pierwszy) Zrozumiałem (niezr.) 
przyjdzie, na razie nie ma warunków, jeżeli coś będzie 
potrzebne, przekażcie przez Mińsk. 

7:53:45 Plusnin Tak, tak (OL-2, s. 316). 

Oba te komunikaty wyglądają na przeklejone z późniejszej 
części „zapisów” – na pewno bowiem nie pojawiają się w 
tym miejscu w dokumentacji „MAK”-u ani KBWLLP. Nie 
wiadomo, czy to błąd w druku, czy jakieś zamierzone 
działanie „komisji”]   

7:53:48-7:53:51 

Plusnin Zrozumiałem, dobrze. 

[dzwonek telefonu] 

7:52:46 

„Logika” „Łogika”-35. 

7:53:53 

„Logika” „Logika”-trzydzieści pięć. 
7:52:47 

Plusnin Pożałujsta jeszczio raz opieratiwnogo. 

 

7:53:54 

Plusnin Y, jeszcze raz poproszę operacyjnego. 
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7:53:18* 

 

„Antena”  „Antienna”-35. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 31 s]   

7:54:21*-7:54:25 

[dzwonek telefonu] 

„Antena”  „Antena”-trzydzieści pięć. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 27 s (licząc do dźwięku 
dzwonka, a 31 s między komunikatami)]   

7:53:20 

Plusnin „Łogiku”. 

7:54:26* 

Plusnin „Logikę”. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 6sek – przyp. 
F.Y.M.] 

7:53:21 

„Antena” Wyzywaju.  

7:54:27 

„Antena” Łączę.  
7:53:23 

Plusnin 8-17, „Korsażu”.* 

 

[*Komunikat podany także w tel_per – przyp. F.Y.M.]        

7:54:28 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście do „Korsaża”.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tłumaczy wypowiedź jako: 8-
17 [zgłoś się do] do „Korsaża”. I komentuje ją następująco: 
Plusnin wywołuje przez radio Iła-76 (OL-2, s. 317). Nie pyta 
tylko: po co (kilka minut przed ósmą) Plusnin wzywa 
„Frołowa”, skoro ruski transportowiec został już 
„skierowany na Wnukowo”, a tam także ma zostać 
przekierowany „główny Polak”?  Czyżby Plusnin wzywał iła-
76 do powrotu na XUBS?] 

                     
7:53:33 

A (niezr.)*/Plusnin 8-17, „Korsażu”. 

        

[*Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M. – i nie pojawia się 
w wersji-2. Z kolei to ponowne wywoływanie „Frołowa” 
przez Plusnina nie jest odnotowane w ukv, a tylko w 
open_micr]   

7:54:39 

Plusnin Y, osiem-siedemnaście do „Korsaża”.* 
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7:53:39 

„Logika” 37.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Przedtem była „Logika”-35]   

7:54:45 

„Logika” (niezr.) siedem. […siem’] 

7:53:40-7:53:40,5* 

Plusnin (niezr.)/Ałło.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w pdf-ie tel_per, bo w 
open_micr jest 7:53:41] 

[**Pierwszy komunikat Plusnina podany w ukv, drugi w 

tel_per – przyp. F.Y.M.]   

7:54:46 

Plusnin Halo. 

7:53:41 

„Logika” „Łogika”-37. 

7:54:47 

„Logika” „Logika”-trzydzieści (niezr.) [„Łogika”-
tridcat’…]  

7:53:42 

Plusnin Opieratiwnogo. 

7:54:48 

Plusnin Operacyjnego. 
7:53:43 

„Logika” Wyzywaju. 

7:54:49 

„Logika” Łączę. 
7:53:54* 

Plusnin Pljusnin. Nużno kak-to wyjti na gławnyj 
cientr, cztoby osnobnomu poljaku, ałło. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – luka 9 s w połączeniu. W ukv 
i open_micr wypowiedź Plusnina zaczyna się o 1 s później. 
W open_micr ten komunikat i następny zbite są w jeden, 
zaś w ukv figuruje: (niezr.) nużno kak-to wyjti na gławnyj 
cientr, cztoby osnobnomu poljaku, ałło, pieriedali, po 
pierwych, cztoby on był, cztoby on był gotow k uchodu na 
zapasnoj, wot, utocznit’, skolko u niego topliwa (niezr.) – 
brakuje więc początku i końcówki tego, co mówi Plusnin w 
tel_per] 

7:54:58-7:54:59 

Kurtiniec Kurtiniec. 

Plusnin A, Pliusnin. Trzeba jakoś połączyć się z 
głównym centrum, żeby głównemu Polakowi… 
Halo.* 

[*Czemu nagle Plusnin tak bardzo troszczy się o „głównego 
Polaka”, skoro 2 minuty temu dowiedział się od Kurtińca z 
„Logiki”, iż „główny Polak” zostanie skierowany na Wnukowo, 
zaś Kurtiniec miał to wiedzieć od… „głównego centrum” 
(Skontaktowałem się z głównym centrum, zabiorą na 
Wnukowo)? – przyp. F.Y.M.]   

7:54:00,5 

Kurtiniec Da, da, da. 

7:55:06 

Kurtiniec Tak, tak, tak. 
7:54:01 

Plusnin Pieriedali, po pierwych, cztoby on był, 
cztoby on był gotow k uchodu na zapasnoj, 
wot, utocznit’, skolko u niego topliwa, potomu, 
czto on po-russki to prakticzieski nie ponimajet 
nicziego.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tak wyjaśnia tę wypowiedź: 
Plusnin najwyraźniej obawia się powtórzenia sytuacji z 
lądowania Jaka-40. Boi się, że załoga Tu-154M również 
bardzo słabo mówi po rosyjsku i nie zrozumie 
wydawanych przez niego komend oraz zasad lądowania z 

7:55:06* 

Plusnin …przekazano, po pierwsze, że on by, żeby 
on przygotował się do odejście na zapasowe. O, 
uściślić ile on ma paliwa, bo on po rosyjsku 
praktycznie nic nie rozumie. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 5sek – przyp. 
F.Y.M.] 
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naprowadzaniem według radiolokacyjnego systemu 
lądowania RSL (systemu, w którym załoga samolotu ma 
podawać swoją wysokość w odpowiedzi na odległość od 
progu pasa przekazywaną przez kontrolera) (OL-2, s. 318).  

Czemu jednak Plusnin miałby się obawiać powtórzenia 
sytuacji z lądowaniem Jaka-40, skoro wie od Kurtińca, że 
„główne centrum” skieruje „głównego Polaka” na 
Wnukowo? Chyba o lądowanie na moskiewskim lotnisku 
„kontroler” ze Smoleńska nie musiałby się martwić, czyż 
nie? Poza tym, czy moskiewska kontrola obszaru nie 
porozumiewa się z zagranicznymi załogami po angielsku, a 
tylko z tymi ze ZBiR-a po rusku? Tymczasem z wypowiedzi 
Plusnina by wynikało, iż jakiś „Polak” już się kieruje na 
XUBS (jest na wysokości kręgu?) i nie zważa na 
komunikaty w russkim jazykie] 

7:54:12 

Kurtiniec Ja dumaju, czto gławnyj cientr użie 
razbieriotsja, ja skazał, czto w Smolenskie 
pogody niet, a tam użie razbierutsja.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyli nagle by się okazywało, 
iż żadna decyzja (o której parę minut temu mówił 
Plusninowi Kurtiniec) o skierowaniu „głównego Polaka” na 
Wnukowo nie zapadła]    

7:55:17-7:55:22 

Kurtiniec Myślę, że główne centrum podejmie 
decyzję. Ja powiedziałem, że w Smoleńsku nie 
ma pogody. 
 
Plusnin Tak. 
 
Kurtiniec A tam już, y, zadecydują.  
 

7:54:16-7:54:34 

Plusnin Da. A, horoszo. 

A (niezr.)* 

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

7:55:23 

Plusnin Y, dobrze. 

7:54:35 

Plusnin Pierwyj „Wyszkie”. 

7:55:39* 

Plusnin Pierwszy do „Wieży”. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 4sek – przyp. 
F.Y.M.] 

7:54:46-7:54:54 

A (niezr.)* 

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

Plusnin Pierwyj „Wyszkie”.   

7:55:56* 

 

Plusnin Pierwszy do „Wieży”. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 2sek – przyp. 
F.Y.M.] 

7:55:02 

Plusnin Sekundu.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji KBWLLP mówić to 
ma Krasnokucki (tak samo jest w wersji „komisji płk. 
Latkowskiego” (OL-2, s. 318)). W dokumentacji „MAK”-u ta 
wypowiedź jest tylko w open_micr – nie występuje w ukv. 
W „stenogramie” opublikowanym na stronie 
Komsomolskiej Prawdy ta wypowiedź jest w ogóle 

7:56:04-7:56:21 

Krasnokucki Y, sekundę. 

A (niezr.)         
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pominięta]   

 

 
7:55:26 

A (niezr.)* 

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

7:56:27 

Krasnokucki (niezr.)* 

[*Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M.] 
7:55:28-7:55:34 

Plusnin Znaczit, gławnyj cientr w kursje, czto u 
nas pogody niet, i oni budut swojo rieszienije 
prinimat’, wozmożno srazu na Wnukowo ujdiot 
(niezr.)*/ Znaczit, gławnyj cientr w kursje, czto 
u nas pogody niet, i oni (niezr.) na Wnukowo 
ujdiot (niezr.)** 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin informuje 
Krasnokuckiego, co załatwił w „Logice” (OL-2, s. 319) – 
poprawnie jednak byłoby rzec, iż oto uruchomiony został 
smoleński „głuchy telefon”, wszak Plusnin opowiada o 
czymś, czego Kurtiniec wcale nie zapewnił (o ile ten ostatni 
w ogóle kontaktował się w sprawie Wnukowa dla 
„głównego Polaka”) – przyp. F.Y.M.] 

[**Pierwszy komunikat Plusnina w open_micr, drugi w ukv 
– przyp. F.Y.M.]  

7:56:29* 

Plusnin Więc główne centrum jest zorientowane, 
że u nas nie ma pogody i oni będą podejmować 
swoją decyzję, możliwe, że poleci od razu na 
Wnukowo (niezr.) 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 1min 1sek – przyp. 
F.Y.M.] 

7:55:37 

„Pierwyj” Ja poniał, (niezr.) poka usłowij niet, 
jesli czto-to nużno czieriez nich togda 
pieriedaditie (niezr.)* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

7:56:38-7:56:46 

Krasnokucki Zrozumiałem, (niezr.) przejdzie, na 
razie nie ma warunków, jeżeli coś będzie 
potrzebne, to wtedy przekażcie przez Mińsk 
(niezr.) [Ja poniał, …projdiot, poka usłowij niet, 
jesli czto-to nużno budiet czieriez Minsk* togda 
pieriedaditie…] 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Bez zapisów audio i ich 
niezależnej analizy fonoskopijnej, trudno ocenić, która z 
wersji jest bliższa prawdy, a więc czy miało być przez Mińsk, 
czy też, jak twierdzi „MAK”, przez nich. Co ciekawsze, w 
Komsomolskiej Prawdzie w ogóle tej wypowiedzi 
„Pierwszego” brak, a pojawia się „niezr.” i „anonimowy” 
komunikat z 7:55:34 (pol. czasu), którego z kolei nie ma w 
pdf-ach „MAK”-u (por. ilustr. poniżej). Najlepsze jednak, jeśli 
chodzi o „kreatywną stenografię”, przed nami w Zapisach] 
 

   
 

Plusnin Tak, tak. [Da, da.] 
7:56:10-7:56:52 

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A Budut./A (niezr.)* 

Plusnin Tak.*                                                           

A (niezr.)*      

A (niezr.)*         

Plusnin Wital!** 

[*Komunikaty tylko w ukv – przyp. F.Y.M.] 

[**Wg „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin: Wzywa przez 
UKF-kę pomocnika kierownika lotów, który pracuje w 
dalszym startowym punkcie dowodzenia, czyli budynku 
stojącym na drugim końcu lotniska w pobliżu progu pasa – 
na który przylatuje się, lądując kursem 79, z zachodu na 
wschód (OL-2, s. 320). Naraz więc okazuje się, że jak 
najbardziej można lądować od zachodu na XUBS, zdaniem 
nie tylko „komisji”, lecz i Plusnina (zdj. zachodniej wieży 
poniżej) – przyp. F.Y.M.] 

[brak danych czasowych], 7:57:12-7:57:50        

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]  

A Moim zdaniem zeszłym razem też (niezr.), tak? 
[Po-mojemu proszłyj raz tożie…, da?] 

A Tak. [Da.] 

A Polacy (niezr.) [Poljaki…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A Będą (niezr.) [Budut…]                                                  

A [Nie wiem(?)]... [(Nie znaju?)…] 
 
Plusnin Witalij!* 
 
[*Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M. Żaden w 
powyższych nie jest oznaczony jako prowadzony za pomocą 
radia lub telefonu]              
 
PRP/PKL Zgłaszam się. [Otwietił.]* 
 
[*Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M.]                                                                           
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7:56:53 

Plusnin A u tiebia tam, c tiem startom tożie 
takaja żie żopa, da?* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia dalej: Plusnin pyta 
pomocnika kierownika lotów, który znajduje się prawie 2,5 
kilometra od niego, czy tam widoczność z powodu mgły też 
jest kiepska. Najwyraźniej Plusnin liczy, że od strony, gdzie 
jest bardziej sucho (po tej stronie lotniska są piaszczyste 
wzgórza i dolinki), mgła będzie mniejsza i piloci, mając 
kontakt wzrokowy z ziemią, wylądują. Do lądowania w 
kierunku z zachodu na wschód jest potrzebna bardzo dobra 
widoczność, ponieważ od tej strony lotniska nie ma 
radiolatarni NDB (OL-2, s. 320).  

Wszystko to pięknie, pytanie tylko, dlaczego Plusnin naraz 
przemyśliwuje umożliwienie lądowanie od zachodu na 
XUBS, skoro dowiedział się, że „główny Polak” zostanie 
skierowany na Wnukowo? – przyp. F.Y.M.]  

7:57:51* 

Plusnin A u ciebie tam na tamtym kierunku też 
jest taka sama dupa? Tak? 

 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 58sek – przyp. F.Y.M.] 

7:56:56 

PRP/PKL Woobszczie nicziego nie widno*.** 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  

Pomocnik kierownika lotów informuje, że na zachodnim 
krańcu pasa mgła jest tak gęsta, iż nic nie widać. To 
oznacza, że nie ma szansy, aby również z tamtej strony 
podejść i wylądować bezpiecznie (OL-2, s. 320).  

„Witalij” więc (przynajmniej podług wersji-1, gdyż w wersji-
2 powyższa wypowiedź „pomocnika kierownika lotów” 
prezentuje się inaczej

43
) tym razem niczego nie widzi z 

zachodniej wieży, co by dowodziło, iż przynajmniej podczas 
kołowania „Wosztyla” (po godz. 7.15) widział dużo 
więcej

44
. Przynajmniej kołującego „Wosztyla” – przyp. 

F.Y.M.]   

[**Wypowiedzi tej nie ma w pdf-ie ukv – przyp. F.Y.M. – 
por. ilustr. poniżej] 

7:57:51* 

PRP/PKL (niezr.) 

  

[*Różnica między „zegarami” zeszła na moment do 55sek – 
przyp. F.Y.M.] 

                                                           
43

 Co, rzecz jasna, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność wypowiedzi takiej treści jak komunikat z 7:56:56. Na 
marginesie dodam, że w polskich Uwagach nie wspomina się o dokumentacji (foto-, wideo etc.) „zachodniej wieży” XUBS 
ani o próbach przesłuchania jej pracownika/ów z 10-04.   
44

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf s. 75 i n. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
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7:56:58-7:57:00 

Plusnin Poniatno. 

A (niezr.)* 

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

7:57:56 

Plusnin Rozumiem. 

7:57:01 

Plusnin Wot, kogda, kogda ja FSB-sznika 
prinimał*, taka żie pogoda była (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. I znów trudno rozsądzić, czy 
wersja-1, czy -2 jest właściwa. Nie wiadomo też, czy Plusnin 
mówi o jakimś statku powietrznym należącym do FSB, czy 
o dodatkowym funkcjonariuszu na „wieży”]   

7:57:59 

Plusnin O, kiedy, o, kiedy o, kiedy przyjmowałem 
tych dwóch z FSB, to była taka sama pogoda, 
kurde… [Wot kogda, wot kogda wot etich dwóch 
(niezr.) FSB-sznikow kogda prinimał, wot takaja 
żie pogoda była, blin…] 

7:57:17-7:57:20 

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

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M.]   

 

 

 

 

Plusnin Otwietił.   

 

7:58:05-7:58:17 

[dzwonek telefonu komórkowego?] 

A Pierwszego. [Pierwogo.]                                

A (niezr.)         

A No co, ochujeli, kurwa? (niezr.) [Nu, cziego, 
ochujeli czto-li, bljad’?] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A (niezr.)*         

Plusnin Zgłaszam się.* 

[*Komunikaty „radiowe/telefoniczne” – przyp. F.Y.M.]             

7:57:21-7:57:28 

A (niezr.)         

A (niezr.)*         

Plusnin Jeszczie raz. 

7:58:18-7:58:25 

A (niezr.), tak? […, da?]* 

 

Plusnin Co? Jeszcze raz. [Czto? Jeszczio raz.]* 
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A (niezr.)         

Plusnin Niet jeszczie. 

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

A Tak zrozumiałem (niezr.)? [Ja tak poniał…?]* 

Plusnin Jeszcze nie.* 

[*Komunikaty „radiowe/telefoniczne” – przyp. F.Y.M.]                                                                                                     
7:57:30-7:57:59 

A (niezr.)         

A (niezr.)* 

Plusnin Tak na mienia gławkom wychodit, 
matom rugałsja, czto ja chujniej zanimajus’, 
wot (niezr.) [śmiech] (niezr.)** 

A (niezr.)* 

Plusnin Tak, Liosz, podnimaj czut’-czut’ wyszie, 
widisz’, wot tak, oba, wyszie, podnimaj 
(niezr.)***  

[*Komunikaty tylko w ukv – przyp. F.Y.M.]    

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W przekładzie „komisji płk. 
Latkowskiego”: To ze mną się głównodowodzący łączył, 
klął, że się chujnią zajmuję (niezr.) (śmiech) (niezr.) (OL-2, s. 
321) – wypowiedzi tej zresztą „komisja” nie komentuje, a z 
dotychczasowych „dialogów” wiemy, iż takiej rozmowy 
(między „głównodowodzącym” a Plusninem) nie było. 
Niewykluczone, że wklejono tu wypowiedź Plusnina z 
innego zupełnie kontekstu (i innego czasu)]          

[*Komunikat Plusnina podany także w ukv – przyp. F.Y.M.]           

7:58:27-7:58:59 

Plusnin (niezr.)* 

Plusnin To mnie dowódca opieprzał, kurwa 
twoja, awanturował się, że ja się głupotami 
zajmuję (niezr.) 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
 

Plusnin Tak, Losza, podnoś jeszcze troszkę wyżej. 
Widzisz?** 
 

A (niezr.)         
 
Plusnin O, o, obydwa, obydwa wyżej podnoś. 
 
[*Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M.] 
 
[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin nakazuje 
żołnierzom obsługującym APM-y, żeby podnieśli reflektory 
(tak by zmienić kąt, pod jakim będzie emitowane światło) (OL-
2, s. 321. Pytanie tylko: w jakim celu, skoro nie ma pogody i 
nikt nie przylatuje? Poza tym, czy za przylotów „Frołowa” nie 
ustawiono APM-ów jak należy? – przyp. F.Y.M.] 
 

7:58:22*-7:58:26 

A (niezr.) 

A (niezr.)**/ A Da, dawajtie, wychoditie (niezr.)                                             

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 23 s luki]   

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

 

7:59:00-7:59:21 

A [Oni podnosili(?)] Wszystko jasne. [(Oni 
pdnimali?) Wsjo poniatno.] 

Plusnin Nie, no i to (niezr.) [Niet, nu i eto…] 

A (niezr.) wszystko jasne, no. Zrozumiałem. 
[…wsjo poniatno, nu. Ja poniał.] 

A (niezr.), wyszliście tam, czy nie? [… wy wyszli 
tam ili niet?] 

A Tak, dawajcie wychodźcie, od progu trzeba, 
trzeba podnieść troszeczkę, o, troszkę wyżej 
trzeba podnieść. [Da, dawajtie, wychoditie, s 
torca nado, nado podniat’, wot wot, czut’-czut’ 
wyszie nado podniat’.] 
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7:58:34-7:59:41 

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A (niezr.)         

A (niezr.)*/A Ja nie dumał, ja widieł czto (niezr.) 
dumał (niezr.) normalno (niezr.)         

[brak danych czasowych], 8:00:33 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]   

A Nie przypuszczałem, widziałem, że tam jest 
kiepsko, ale nie myśłałem, ale nie myślałem, że 
aż tak będzie brzydka, kurde. [Ja nie dumał, ja 
widieł czto tam niehoroszaja, blin, no nie dumał, 
czto nastolko ona budiet niehoroszaja, blin.]     
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                               

8:00:15 

 

Plusnin (niezr.)/W tot raz on w Minsk uchodił 
na zapasnoj, da? Siejczas by w Minskie sieł 
(niezr.)* 

 

 

[Jak widać na skanach powyżej, dalszy ciąg rozmowy 
„wypadł” (raptem 2 min 38 sek w przypadku open_micr) ze 

8:00:44-8:01:06 

A [Stąd to (niezr.) i poszedł(?)] [Ottuda… i 
poszioł?] 

A A, poprzednim razem on leciał na zapasowe do 
Mińska, tak, potem wcześniej. I teraz by 
wylądował w Mińsku*, kurde. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Znów interesujący moment, 
gdyż PLF 101 (zgodnie z ofic. ustaleniami) ma być jeszcze 
przed Mińskiem, choć już w białoruskiej przestrzeni 
powietrznej. Dopiero, jak wspominałem niedawno, o 8:06 
(pol. czasu) ma przelatywać nad białoruską stolicą, co miał 
obrazować ten poniższy zapis

45
:  

 

 
 
na którym zgadzają się pod pewnymi względami

46
 (z 

„zapisami CVR”) znaki wywoławcze jeszcze dwóch statków 
powietrznych: DCMHS lecącego nieco wyżej (410) niż PLF 101 
(tu 330) oraz BRU 1958 (niżej, 190). GOM 215 symbolizuje 
samolot, którego załoga nie jest uwzględniona w 
„stenogramach”]   

                                                           
45

 Pochodzący z filmu Syndrom katyński, w którym prezentowano „wieżę mińską” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html). 
46

 Pod pewnymi względami, podkreślam. Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-
CVR.pdf od s. 7. O 8:06, wg CVR-1, zgłasza się (oprócz DCMHS o 8:04) także A141, samolot, którego echa na tym 
zobrazowaniu radarowym nie widać. Z kolei białoruski 1958 pierwszy komunikat do mińskiej kontroli kieruje dopiero o 8:10 
(a jest tu zobrazowany), mówiąc m.in.: Jestem na kursie 085, nabieramy 190-y poziom (…) (na powyższym zobrazowaniu 
1958 jest już na kursie 091 i poziomie 190), a German Cargo 510 (korespondującego z „mińską kontrolą” o 8:11) brak.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
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„stenogramów” – przyp. F.Y.M. Pod tym względem wersja-
2 znów okazuje się bogatsza, ale „komisja płk. 
Latkowskiego” nie komentuje opowieści o czyimś 
międzylądowaniu w Mińsku (W Mińsku lądował, potem z 
Mińska znowu przylatywał) oraz o odsyłaniu przez Plusnina 
jakiegoś samolotu na zapasowe]   

 

A Nie, według mnie odmówili/zrezygnowali, coś 
takiego się stało47. [Niet, …, otkazali/otkazalis’ po 
mojemu, czto-to takoje stało.] 
 
Plusnin W Mińsku lądował, potem z Mińska 
znowu tutaj przylatywał. [W Minskie sadiłsja, 
potom s Minska sjuda opiat’ prilietał.] 
 
A Nie, to oczywiste, jak on leci, koniecznie (niezr.) 
[Niet, eto jawno, kak on lietit, obiazatielno…]                                           
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]         

8:00:42 

[Moskowskoje wriemia 10 czasow.] 

8:01:38 

[Godzina dziesiąta czasu moskiewskiego.] 

8:02:53 

Plusnin Horoszo, czto ja jego na priwod nie stał 
wywodit’ a ko wtoromu srazu na posadku. 

8:03:34*-8:03:44 

A Co z tym Polakiem? On (niezr.) [Kak nascziot 
etogo poljaka? On…] 

A (niezr.)                                                     

Plusnin Dobrze, że nie zacząłem prowadzić go na 
radiolatarnię/na prowadzącą, tylko od razu na 
drugi i do lądowania. 
 
A (niezr.)         
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 2 min 28 od ostatniej 
„odczytanej” wypowiedzi]   

8:03:02 

Plusnin Wot s nim to my najebalis’, poka jego 
na zapasnoj otprawili [śmiech], kak by po 
normalnomu./A (niezr.)*  

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]          

8:03:48* 

Plusnin Z nim to się najebaliśmy, dopóki go nie 
wysłaliśmy na zapasowe. Tak, a teraz… I niech 
według normalnego (niezr.) [Wot s nim to my 
najebalis’, poka jego na zapasnoj otprawili. Da, a 
siejczas… I puskaj po normalnomu…] 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
 
[*Różnica między „zegarami” zeszła w tym momencie do 

                                                           
47

 Nie jest jasne, o czyim zrezygnowaniu z lądowania tu mowa. M. Wierzchowski z KP przed „komisją Macierewicza” 
wspominał inne uroczystości współorganizowane przez KP (z udziałem Prezydenta Kaczyńskiego), z lądowaniami delegacji w 
Smoleńsku na XUBS: Dwa lata wcześniej ja przyleciałem, bo wtedy były dwa tupolewy... które, które przyleciały na te 
uroczystości... W jednym była delegacja oficjalna, a w drugim były... Rodziny... Katyńskie i... wtedy tak naprawdę nasz, yyy, 
przynajmniej mój udział... w obecności na tym lotnisku wyglądał następu... Ten samolot wylądował, yyy, bo one się minęły w 
powietrzu... Najpierw wylądował samolot z Rodzinami, wysiedliśmy, one wsiadły do... autokarów, oczekiwały. Potem 
przyleciał... wylądował drugi samolot z p. Prezydentem... Wsiedliśmy do autokarów i po prostu pojechaliśmy na uroczystości  
(http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska). Pytanie zatem, czy te wątki w rozmowie na „wieży” są 
autentyczne, czy zmyślone – czy może wymieszany są tu (przy konstrukcji „zapisów”) fragmenty różnych dialogów/relacji 
(zwłaszcza późniejsza, z godz. 8:03:48, wypowiedź Plusnina nasuwałaby takie wrażenie: Z nim to się najebaliśmy, dopóki go 
nie wysłaliśmy na zapasowe. Tak, a teraz… I niech według normalnego (niezr.)) - co daje rezultat w „stenogramach”, jakby 
Plusnin gawędził z kimś o jednym wydarzeniu, podczas gdy opowiadał o różnych lotniczych historiach. 

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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46sek – przyp. F.Y.M.] 
8:03:23 

Plusnin Użie sniżalis’ i (niezr.) 

8:04:08*-8:04:18 

A Już się zniżali i (niezr.) 

Plusnin (niezr.) tego lotniska, kurwa. […etogo 
aerodroma, bljad’.] 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 45sek – przyp. F.Y.M.] 

8:03:33-8:03:39 

„Antena”  (niezr.) 

Plusnin Pri tom tuman takoj konkrietnyj 
priszioł.  

 

8:04:18*-8:04:33 

Plusnin Na dodatek mgła taka solidna tu 
nadciągnęła. [Pritom tuman takoj konkrietnyj 
sjuda priszioł.] 

[dzwonek telefonu] 

[*Różnica między „zegarami” zeszła naraz do 39sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:03:57 

„Antena” „Antienna”-35.  

8:04:40 

„Antena”  „Antena”-trzydzieści pięć. 
8:03:58 

Plusnin Mietieo. 

8:04:41 

Plusnin Meteo. 
8:03:59 

„Antena” Wyzywaju. 

8:04:42 

„Antena” Łączę. 
8:04:06 

„Antena” A on s „Żieliezniakom” eto, 
razgowariwajet, raz’jedinat’?* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Telefonistka 
informuje, że telefon w punkcie meteo jest zajęty. 
Radgowski w tym czasie dzwoni do meteo w Twerze i 
melduje o sytuacji w Smoleńsku (to meteo z jednostki w 
Twerze przygotowywało 10 kwietnia komunikaty o 
pogodzie dla Smoleńska (OL-2, s. 323) – przyp. F.Y.M.]   

8:04:48* 

„Antena” On, tego, roz, rozmawia z Żeleźniakiem. 
Rozłączyć?  

[*Różnica między „zegarami” wzrosła do 42sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:04:09 

Plusnin Da niet, podożdu. 

8:04:52 

Plusnin No nie, poczekam. 
8:04:52* 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 43 s] 

8:05:32-8:05:34 

[dzwonek telefonu] 

Plusnin Podpułkownik Plusnin. 
8:04:53 

„Antena” Mietieo wyzwat’ wam? 

8:05:35 

„Antena” Połączyć pana z meteo?  
8:04:54 

Plusnin Da, da. 

8:05:35 

Plusnin Tak, tak. 
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8:04:58 

„Antena” Wyzywaju. 

8:05:36 

„Antena” Łączę. 
8:04:59 

Radgowski Mietieo starszina Radgowskij./A 
(niezr.)*         

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

8:05:40 

Radgowski Meteo, starszyna Radgowskij. 

8:05:00 

Plusnin Siejczas czto dajosz’? 

8:05:41 

Plusnin Co teraz dajesz? 
8:05:01 

Radgowski Siejczas 80 na 800 daju… 
sztormowuju pogodu.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Radgowski podaje, 
jakie są, jego zdaniem warunki meteo w Smoleńsku. Mówi 
również, że jego zdaniem należy wystawić „ostrzeżeni 
sztormowe”, czyli informację o pojawieniu się 
niebezpiecznego zjawiska meteo lub warunków poniżej 
minimalnych (OL-2, s. 324) – przyp. F.Y.M.] 

8:05:42 

Radgowski Teraz, y, daję osiemdziesiąt na 
osiemset. Pogodę sztormową. 

8:05:07 

Plusnin Nu, sztorm wypisał? 

8:05:48 

Plusnin No sztorm (przyp. tłum.: ostrzeżenie 
sztormowe) wypisałeś? 

8:05:09 

Radgowski Nu, w Twier’ dołożył eto samoje, no 
on kak nie oprawdawszijsja sztorm.* 

[*Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Radgowski potwierdza, 
że zameldował do dyżurnego biura meteorologicznego w 
Twerze „pogodę sztormową” w Smoleńsku. Jednak 
zdaniem tamtejszych meteorologów pogoda nie kwalifikuje 
się do opublikowania „sztormowego” ostrzeżenia (OL-2, s. 
324)]  

8:05:49* 

Radgowski Y, no zameldowałem do Tweru (sic!), 
tego, ale on jako sztorm nie prognozowany. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wypowiedź Radgowskiego 
zaczyna się sekundę po tym, jak zaczął mówić Plusnin]   

8:05:13 

Plusnin Czto? Czto? Czto? 

8:05:54 

Plusnin Co? Co? Co? 
8:05:14 

Radgowski On kak nie oprawdawszijsja, nu kak, 
kak riealno woznikszij, no sztorm-to nikto nie 
wypisywał.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” przekłada ten fragment 
nieco inaczej niż KBWLLP i chyba dokładniej (zwłaszcza pod 
koniec):  

Jako nieuzasadniony, no jak, jako realnie zaistniały, ale 
sztormu nikt nie wypisywał (OL-2, s. 324)  

– wszak Radgowski relacjonuje teraz swoją rozmowę z 
meteo Tweru, nie zaś to, co sam zapisał. Jak komentuje 

8:05:55 

Radgowski  On jako nie prognozow… No jako, y, 
jako, y, powstały w rzeczywistości. Ale sztormu 
(przyp. tłum.: ostrzeżenia) nie wypisywałem.* 
 
[*Warto powyższy dialog zestawić z tym, co pisano w 
„raporcie MAK” (s. 54-55):  
 
O 09:36 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] kierownik lotów zażądał 
od meteorologa informacji o pogorszeniu pogody: 
„meteo….meteo dlaczego milczysz………. mgła opadła”. Po 
tym meteorolog przeprowadził kolejny poza planowy pomiar 
pogody i odnotował początek niebezpiecznego zjawiska 
pogody (mgła) o 09:40: widzialność 800m, mgła, 
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„komisja”: Radgowski mówi zdziwionemu Plusninowi, że 
stacja meteo w Twerze, mimo iż widzialność na 
Siewiernym spadła poniżej minimum lotniska, nie 
opublikuje ostrzeżenia meteorologicznego. 

                          

Sytuacja więc znów zastanawiająca – czy bowiem wg 
wojskowych meteorologów z Tweru anomalie pogodowe w 
Smoleńsku są nierealne

48
, czy też były one przewidywane, 

ale nie zostały „przekazane dalej” w prognozach? – przyp. 
F.Y.M.] 

 

zachmurzenie 10 stopni warstwowe na 80m. Powyższa 
pogoda sztormowa była przekazana telefonicznie dyżurnemu 
synoptykowi i kontrolerowi. (…)  
O 09:42 zastępca dowódcy JW 2135016 z BSKP zapytał stację 
meteorologiczną: „Meteo, no i ile będzie się utrzymywać 
mgła? Meteo. Ja zrozumiałem ciebie, uzgodnijmy z Moskwą 
prognozę, która się nie sprawdziła, mam na myśli mgłę, kiedy 
to wszystko przejdzie?”. Fakt pogorszenia pogody był 
powodem do sporządzenia przez kierownika stacji 
meteorologicznej, a następnie uzgodnienia z dyżurnym 
synoptykiem JW 21350 ostrzeżenia sztormowego nr 3 dla 
rejonu lotniska Smoleńsk: w okresie od 9:40 do 11:00 
spodziewane jest w związku z adwekcją wilgotnego powietrza 
8-10 stopni warstwowe 50-100m, silne zamglenie, mgła w 
falach przy widzialności 1000-1500m, we mgle 600-1000 m. 
Ostrzeżenie sztormowe przekazano telefonicznie synoptykowi 
i kontrolerowi o 09:43] 

 

                                                           
48

 Oczywiście, jak to w ruskiej, potiomkinowskiej rzeczywistości bywa – nierealność ma rozmaite oblicza. Dla meteo z Tweru 
warunki podawane przez Radgowskiego mogły być wyolbrzymione i stąd potraktowane jako całkowicie nierealne – ale też 
mogły one faktycznie być w sposób sztuczny (lokalnie przy XUBS) uzyskane. Naturalne zamglenia wzmocniono by np.: 1) 
„wiosennym wypalaniem suszu roślinnego po ustąpieniu śniegu” (określenie wprowadzone przez KBWLLP w Zał. 6 do 
„raportu końcowego” (Zabezpieczenie meteorologiczne, s. 2); por. też kadry z klasycznego filmu S. Wiśniewskiego: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html) oraz 2) zasłonami dymnymi 
paraliżującymi widoczność osobom przebywającym i/lub pracującym na Siewiernym. Z tychże względów „sztormowe” 
warunki mogły „nie mieścić się” (jako naturalne i przewidywalne zjawiska pogodowe) we wcześniejszych prognozach.  
Jak zaś twierdziła KBWLLP w Zał. 6 (s. 2): Widzialność od godz. 05.00 do 05.10 [UTC – przyp. F.Y.M.] szybko pogarszała się do 
1000 m przy silnym zamgleniu oraz występującym dodatkowo dymie z wypalanych w rejonie Smoleńska łąk i nieużytków. 
Mgła (jako zjawisko meteorologiczne ograniczające widzialność poziomą przy ziemi poniżej 1000 m) pojawiła się wraz z 
ciągłym spadkiem widzialności około godz. 05.10 – zgodnie z korespondencją KL z załogą samolotu Ił-76 (zapis na 
stanowisku kierowania), przed lądowaniem samolotu Jak-40 nr 044. Na lotnisku SMOLEŃSK POŁUDNIOWY mgła z 
widzialnością poziomą przy ziemi 500 m wystąpiła o godz. 04.50 (o tej godzinie została wystawiona depesza STORM). Ale jak 
wynikałoby z rozmowy powyżej, „depeszy STORM” ani meteo z Tweru, ani tym bardziej „starszyna Radgowski” o 6.50 pol. 
czasu nie wystawiali (Radgowski: sztormu nikt nie wypisywał). Niewykluczone zatem, że ta „depesza” pojawiła się już 
podczas „badań katastrofologicznych”. Jak poza tym wspominałem, żadnej dokumentacji ze smoleńskiego Jużnego KBWLLP 
nie opublikowała („MAK” też) – tak więc „depeszy STORM” (z godz. 6:50) też.  
Co więcej, w tymże Zał. 6 (s. 6) można znaleźć niesamowitą doprawdy opowieść o wojskowych służbach meteo znad Wisły: 
O godz. 18.30 i 21.30 w dniu 09.04.2010 r. oraz o godz. 03.20 10.04.2010 r. starszy synoptyk CH SZ RP [Centrum 
Hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych RP – przyp. F.Y.M.] zapoznał DSO COP [Dyżurną Służbę Operacyjną Centrum Operacji 
Powietrznych – przyp. F.Y.M.] z warunkami atmosferycznymi na lotnisku SMOLEŃSK POŁUDNIOWY, ponieważ nie wiedział, 
że w Smoleńsku znajdują się dwa lotniska. Na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY znajduje się wojskowa stacja 
meteorologiczna, której informacje nie trafiają do wymiany międzynarodowej, a na lotnisku SMOLEŃSK POŁUDNIOWY 
stacja cywilna, która ze względu na swój charakter wykonuje pomiary i obserwacje co 3 godz. i te informacje w postaci 
depesz SYNOP trafiają do wymiany międzynarodowej. Synoptycy nie wiedzieli o tym i informacje z lotniska SMOLEŃSK 
POŁUDNIOWY, znajdujące się w światowej sieci wymiany, traktowali jako z lotniska, na które miały odbyć się loty 
samolotów w dniu 10.04.2010 r. Pytanie, rzecz jasna, czy faktycznie nie wiedziano, czy jednak były w planach jakieś loty na 
LNX/UUBS, czyli smoleńskie Jużnyj? 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html
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[Na ilustracjach powyżej widać, że żadnego „ostrzeżenia 
sztormowego”, czyli związanego z gwałtownym załamaniem 
się pogody, nikt nie przekazuje o 7:43 pol. czasu – przyp. 
F.Y.M.] 

8:05:19 

Plusnin Nu a siejczas-to czto, nietu sztorma? 

8:06:00 

Plusnin No a teraz to co, nia* ma sztormu? [Nu a 
siejczas tak czto, nietu sztorma?] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   
8:05:22 

Radgowski Siejczas sztormowaja pogoda. 

8:06:02 

Radgowski Teraz jest pogoda sztormowa. 
8:05:24 

Plusnin Bljad’, skolko włażnost’?/Skolko 
włażnost’?* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w tel_per, drugi w 

open_micr i ukv– przyp. F.Y.M.]   

8:06:05 

Plusnin Kurwa, ile wilgotność? 

8:05:25 

Radgowski 96% włażnost’. 

8:06:06-8:06:08 

Radgowski Y, dziewięćdziesiąt sześć procent 
wilgotoność*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 

A Nie.                                               
8:05:36 

Plusnin 80 na 800 dajut…, smiech, ja s nasziego 
mietieo chujeju.*/80 na 800 dajut.** 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: 80 na 800 

8:06:12-8:06:20 

Plusnin (niezr.) Dają osiemdziesiąt na osiemset. 

A Tak.                                             
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dają… Śmieszne… Ja z tym naszym meteo ocipieję. [Plusnin 
zauważa, obserwując charakterystyczne obiekty wokół 
lotniska, że widoczność w poziomie jest znacznie niższa niż 
800 metrów, jakie podał Radgowski. Tu należy upatrywać 
źródła informacji, jakie pojawiły się w polskich mediach – o 
tym, że Plusnin skłamał, podając załodze tupolewa o 
połowę mniejszą niż rzeczywista widoczność w poziomie. 
Prawdopodobnie dziennikarze nie zrozumieli informacji, 
które wyciekły z protokołów przesłuchań] (OL-2, s. 325). 

Na ilustr. (z „raportu MAK”) jest szkic
49

 „reperów” z punktu 
widzenia „kontrolera” na XUBS (chodzi oczywiście o 
wschodnią „wieżę”; tu jako „BSKP”) – szare pola to 
orientacyjne punkty widoczne tylko za dnia; białe – 
widoczne i za dnia, i nocą. „Repery” opisuje tabela poniżej 
(pierwsza od prawej rubryka podaje azymut, a druga 
odległość danego punktu orient. w metrach; „DSKP” = 
zachodnia „wieża”, „RSP” = radiolokacyjny system 
lądowania, „RSBN” = radiotechniczny system bliskiej 
nawigacji, „BWPP” = betonowy pas startowy). 

 

 

Odległości powyższe warto mieć na uwadze w kontekście 
analizy zdjęć z XUBS, jak i samego „zdarzenia na 
Siewiernym”. Przykładowo: garaże (na północ od 
lotniska

50
) położone są w odległości 400 m (por. ilustr. w 

prawej kolumnie
51

)] 

[**Pierwszy komunikat Plusnina podany w open_micr, 

Plusnin Kurde, ja z tym z naszym meteo… 

           

 

               

 

          

                                                           
49

 Ilustr. pochodzi z rus. wersji (s. 51), w polskojęzycznej bowiem zdjęcia i rysunki są bardzo słabej jakości. 
50

 Nie mylić z garażami na wschodzie, w okolicach „brzozy” (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf s. 22). 
51

 Por. też inne zdjęcia z Superwizjera z kwietnia 2010: http://fymreport.polis2008.pl/?p=12140  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/?p=12140
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drugi w ukv – przyp. F.Y.M.]   

8:05:59* 

Plusnin (niezr.) postaw na hier zdies’ kto u 
tiebia dawlienije mierit i tiempieraturu, i wsjo, 
pizdiec. Na chuj ono nużno stolko cziełowiek. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 23 s luki]   

[brak danych czasowych] 8:06:34-8:06:52 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Plusnin W ogóle, kurwa, (niezr.) pożytku z nich, 
kurwa! Postawić w cholerę kogoś, kto potrafi 
mierzyć ciśnienie, kurde, temperaturę, kurwa. I 
tyle. I chuj! (niezr.) ich tu trzymać?! Po jakiego 
chuja to potrzebne, kurde, dużo ludzi? 
 
[brzęczyk]   
 

8:06:15 

Plusnin Otwietił./A (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w ukv – 

przyp. F.Y.M.]           

8:06:55 

Plusnin Zgłaszam się. 

 

[koniec cz. 2 Raportu Zapisy z XUBS] 

Free Your Mind 

 

                                                           
i
 http://wyborcza.pl/1,76842,7821949,Godzina_8_41_02___kokpit_zamilkl.html  
ii
 http://kp.md/daily/25623/790447/ - http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html 

„Zapisy” opublikowane przez Komsomolską Prawdę nie są w niektórych miejscach identyczne z tymi wydanymi przez 
„MAK”. 

http://wyborcza.pl/1,76842,7821949,Godzina_8_41_02___kokpit_zamilkl.html
http://kp.md/daily/25623/790447/
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html

