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Zapisy z XUBS – 2 wersje oficjalne 
 

[Analiza porównawczo-krytyczna] [cz. 3]
1
 

Free Your Mind 

                                                                                              

[Uwagi do „raportu MAK”, s. 162] 

 

8:06:18-8:06:26 

Plusnin Czto? 

8:06:56-8:07:04 

A (niezr.)* 

                                                           
1
 Poprzednie części: http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf i 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-2.pdf  
2
 Jedno z najważniejszych pytań postawionych w Uwagach – powróci ono w niniejszej, ostatniej części Zapisów z XUBS – to 

bowiem, w jaki sposób identyfikowano statki powietrzne 10 Kwietnia w obszarze nad wojskowym lotniskiem XUBS, to 
fundamentalna sprawa związana z „historią smoleńską”. 

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-2.pdf
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Plusnin Nie poniał. 

A (niezr.)*/A (niezr.) ekipażu nużny słowa?** 

Plusnin Nu.                

 

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

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – brak tego kuriozalnego 
pytania (Załodze potrzebne są słowa/zwroty?) w wersji-2. 
Oto zaczyna się na XUBS w „wieży” niezwykłe przedstawienie 
w postaci niezapowiedzianej

3
 „lekcji angielskiego w pigułce”. 

Rzecz to o tyle zajmująca, iż dotąd nikt takiego polecenia (by 
sobie „kontrolerzy” naprędce „powtórzyli angielski”), nie 
wydał, żadna „Logika”, „Żeleźniak” itp. instytucje

4
. 

Spontaniczność ruskich mundurowych raczej możemy tu 
pominąć (nie tylko spontaniczność w kwestii angielskiego), tj. 
na „samouków” w „wieży” XUBS nie trafiło. Można więc 
podejrzewać, iż jest to sztuczna sytuacja, która coś istotnego 
w „nagraniach” (i/lub w kontekście sytuacyjnym) ma 
skrywać. (Chyba że… jakaś polska załoga faktycznie się 
zgłosiła „Korsażowi”, a jej członkowie ostentacyjnie nie 
posługują się russkim jazykom

5
). Jak pamiętamy z CVR-1

6
, 

Plusnin Co?* 

A (niezr.)* 

Plusnin Nie zrozumiałem.*         

 

A (niezr.)* 

Plusnin No.* 

 

[*Komunikaty „radiowe/telefoniczne” (tak jak i poniższe, 
nie tylko do końca wojskowej „lekcji angielskiego”, ale do 
wypowiedzi Dawaj Plusnina z godz. 6:08:23) – przyp. F.Y.M. 
Poniżej zaś wyjątkowa ciekawostka z „raportu Millera” (s. 
39) – sygnalizowana, rzecz jasna, w blogosferze – moment 
„wypadku” wyliczony w bardzo specyficzny sposób, tj. jako 
„około trzy godziny po wschodzie słońca”: 

                                                           
3
 Niezapowiedzianej w tym sensie, że nikt ani do Krasnokuckiego, ani do Plusnina, ani do Murawiowa – przynajmniej jeśli 

odwołujemy się do „nagrań” z „wieży” – nie telefonował, depeszował etc., w sprawie pilnego doszkolenia się w 
anglojęzycznej korespondencji z załogami zagranicznymi (tu: polskimi pilotami). Jeśli ta „skrócona lekcja angielskiego”, która 
się zaraz pojawi w Zapisach, nie jest zwyczajnie, prymitywnie, dograna ex post, by zatrzeć jakiś inny, wcześniejszy zapis na 
taśmach „magnetofonów P-500” z „wieży” – to i tak jest ona wybitnie absurdalna; wszak żaden z „kontrolerów” nie będzie 
używał tych komend w korespondencji z załogą PLF 101, ani też załoga PLF 101 nie będzie się odzywać do „kontrolerów” 
smoleńskich po angielsku. 
4
 Aczkolwiek (niezawodna w rozwiązywaniu takich problematycznych sytuacji) „komisja płk. Latkowskiego”, przytaczając tę 

wypowiedź, dodaje od siebie: Ktoś łączy się z wieżą przez UKF i proponuje, żeby przećwiczyć, jak po angielsku brzmią 
najważniejsze komendy, które mogą się za chwilę przydać w korespondencji radiowej z załogą Tu-154M. Jest to efekt 
doświadczeń z lądowania polskiego Jaka-40. Piloci samolotu nie rozumieli rosyjskiego i dlatego mówili po angielsku (OL-2, s. 
326). Cały czas pozostaje jednak zagadką, skąd – nie tylko ten ktoś ale i sami „kontrolerzy” – wie/wiedzą, iż ekipaż będzie 
podchodził do lądowania na XUBS, skoro moskiewskie „główne centrum” ma skierować „głównego Polaka” na Wnukowo? 
Poza tym, jeśli nawet „ekipaż” uparłby się jednak na dokonanie rekonesansu nad Siewiernym (w drodze na Moskwę), to czy 
„Korsaż” nie powinien był na wywołanie (ze strony „ekipaża”) odpowiedzieć po angielsku (zgodnie z tą „lekcją”, z której 
błyskawiczną powtórkę sobie robią „kontrolerzy”)?    
5
 Tu pojawia się problem ruskich „liderów”, którzy powinni brać udział w lotach (na XUBS), a nie wzięli. Nie wchodząc w 

szczegóły (to znów temat na osobne opracowanie), zacytuję fragment „raportu Millera”: Wydanie przez MSZ Federacji 
Rosyjskiej zezwolenia na wykonanie lotów bez obecności liderów na pokładzie polskich samolotów było naruszeniem przez 
stronę rosyjską własnych regulacji, wskazanych w AIP FR i WNP (rozdział GEN 1.2-9 pkt 3.10 i 3.12). Bez spełnienia tego 
warunku nie powinna być wydana zgoda na wykonanie rejsów ew. nawet w trakcie wykonywania lotu, po stwierdzeniu 
braku na pokładzie lidera, samoloty powinny być skierowane na lotnisko, na którym nie jest wymagane spełnienie tego 
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gdy za kilkanaście minut nawiąże się łączność między PLF 101 
a XUBS, nie będzie, pomijając anglojęzyczne znaki 
wywoławcze, korespondencji po angielsku (por. ilustr. 
poniżej)] 

 

 

Jeśli zastosujemy się do uwagi (z przyp. 1, s. 13, tegoż 
„raportu”) o treści: W raporcie przyjęto czas UTC. Różnica 
między lokalnym czasem warszawskim a czasem UTC 
wynosiła +2 godziny, natomiast między czasem 
moskiewskim (obowiązującym w miejscu zdarzenia) a 
czasem UTC +4 godziny - 
 
to wychodziłoby na to, że powyższa konwersacja Plusnina z 
„A” toczy się parę chwil już po tym wypadku, do którego by 
doszło ok. 8-mej rano pol. czasu (10-tej rus.). Plusnin z 
kolegami z „wieży” najwyraźniej wypadku nie zauważył. Z 
kolei, jeśliby do wypadku doszło ok. 8-mej rano, to byłoby 
to jeszcze zanim załoga PLF 101 znalazła się nad Mińskiem. 
KBWLLP nie precyzuje jednak w powyższym zdaniu, o jaki 
wypadek chodzi, aczkolwiek mógł być to ten wypadek, o 
którym 10 Kwietnia w południe na antenie telewizyjnych 
Wiadomości wspominał red. M. Pyza

7
] 

8:06:30 

Plusnin A… dawaj.*/A (niezr.) Tak, dawaj.** 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” uważa, że Plusnin tu: prosi o 
pomoc w nauce angielskiego (OL-2, s. 326)

8
 – przyp. F.Y.M.] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ten anonimowy komunikat 
pojawia się w pdf-ie ukv]            

8:07:09* 

Plusnin A… dawaj. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 39sek – przyp. 
F.Y.M.] 

                                                                                                                                                                                     
wymagania, lub zawrócone do polskiej przestrzeni powietrznej (s. 166, przyp. 96). Na marginesie dodam, że w clarisie z 18-
03-2010, gdzie zgłaszano na 10-04 załogę Tu-154M pod dowództwem ppłk. B. Stroińskiego, było zamówienie rus. „lidera” 
(por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html). 
6
 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf  

7
 Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów stąd za tymi drzewami. Tam runął samolot z prezydentem L. Kaczyńskim na 

pokładzie około godziny dziesiątej. Dwieście metrów w drugą stronę jest hotel, w którym zakwaterowana jest ekipa 
telewizji. Myśmy jeszcze ten samolot słyszeli, gdy on podchodził do lądowania. Słyszeliśmy wielokrotnie szum silników 
niemal nad naszymi głowami, ale nic wtedy jeszcze nie budziło niepokoju. To, co my słyszeliśmy później potwierdzali 
świadkowie, których spotkaliśmy tutaj (http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni). 
8
 Nie ma pewności, czy tego typu komentarze „komisji” są pisane na serio. Gdyby faktycznie „kontrolerzy” obawiali się o to, 

czy uda im się w obliczu „sztormowej pogody” skutecznie porozumieć z polską załogą (przyjmijmy na moment takie 
niedorzeczne założenie) – to najprostszym rozwiązaniem komunikacyjnego problemu byłoby zatrzymanie PLF 101 na 
wysokości kręgu i poproszenie do „wieży” dowódcy załogi „Wosztyla”, by ten pośredniczył w porozumiewaniu się i ustaleniu 
scenariusza „schodzenia niżej” – ewentualnie poproszenie kogoś z polskiej delegacji oczekującej w miejscu postojowym, 
znającego biegle „język gospodarzy”.   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
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8:06:34 

Plusnin Kak? 

8:07:13 

Plusnin Jak? 
8:06:36 

A Down.* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M. – „komisja 
płk. Latkowskiego” odnotowuje go jako wypowiedź radiową 
(por. OL-2, s. 326)]                                               

8:07:14* 

A Down (niezr.) [Down…]                                             

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 38sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:06:38 

Plusnin Down?/A (niezr.)* 

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

przyp. F.Y.M. Zwracam na to rozróżnienie uwagę, bo być 

może, iż polowa „lekcja angielskiego” została wprowadzona 

po to, by „zagłuszyć” inne wypowiedzi]   

8:07:17 

Plusnin Down? 

8:06:39 

A Go again, go.* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M. – „komisja 
płk. Latkowskiego” odnotowuje go znów (tak jak i następne 
tego typu w tej osobliwej konwersacji) jako wypowiedź 
radiową (por. OL-2, s. 326)]                                                                                           

8:07:18 

A Go (niezr.) [Go…]                                             

8:06:44 

Plusnin Call again?*/A (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin okazuje się opornym 
uczniem

9
] 

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

przyp. F.Y.M.]             

8:07:19-8:07:22 

Plusnin Jak? [Kak?] 

A Go. 

Plusnin Call again? 

 
8:06:46 

A Go around.* 

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

8:07:24 

A Go around. 

8:06:49 

Plusnin Call around?/A (niezr.)* 

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

przyp. F.Y.M.]           

8:07:27 

Plusnin Call around? 

8:06:50 

A Go, go. 

8:07:28 

A Go! Go! 

                                                           
9
 Ujawnia się zresztą kolejny nonsens całej sytuacji (udawanego uczenia się „lotniczej angielszczyzny”) – czy ta osoba, która 

udziela lekcji Plusninowi, nie mogłaby wziąć udziału w korespondencji z załogą „Polaka”? 
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8:06:51 

Plusnin Go… go around, da?* 

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

8:07:29 

Plusnin Go… go around, tak? 

8:06:54 

A Da, da, go around again.* 

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

8:07:32 

A Ta, ta, go around again. 

 
8:07:02 

Plusnin Go around again./Go around (niezr.)* 

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

8:07:39* 

Plusnin Go around again. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 37sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:07:04 

A Eto uchod na wtoroj krug.* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M. Znamienne 
wydaje się to ćwiczenie obejmujące, jak się okazuje jedną 
frazę

10
]   

8:07:42 

A To znaczy odejście na drugi krąg. 

8:07:06 

Plusnin Aga. 

8:07:43 

Plusnin Aha. 
8:07:07 

A Uchod na zapasnoj aerodrom. 

8:07:45 

A Odejście na lotnisko zapasowe. 
8:07:14 

Plusnin Da./Da.* 

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

8:07:51 

Plusnin Tak. 

8:07:15 

A Go to.                                             

8:07:52 

A Go to.                                             
8:07:17 

Plusnin Call to?/(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w open_micr, drugi w 

ukv – przyp. F.Y.M.]   

8:07:54 

Plusnin (niezr.) to? 

8:07:19 

A Niet, drugoje słowo (niezr.) 

8:07:56-8:07:57 

A Nie, inny wyraz. Go (niezr.) [Niet, drugoje 
słowo. Go…] 

                                                           
10

 Ta komedia pomyłek przeradza się zatem w teatr absurdu – nie muszę chyba dodawać, że przekazanie załodze polecenia 
Go around again musiałoby być poprzedzone całą procedurą sprowadzania samolotu do wysokości decyzji, której to 
procedury po angielsku „kontrolerzy” sobie wcale nie „przypominają” podczas tego przyspieszonego kursu. O wiele prościej 
byłoby nauczyć się frazy The airport is closed – i nawet nie wchodzić w dalszą konwersację z załogą.   
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A (niezr.)*         

[*Komunikat „radiowy/telefoniczny” (tak jak i powyższe w 
tej kolumnie od momentu rozpoczęcia „lekcji 
angielskiego”), ale w wersji-2 zaznaczone jest, iż włącza się 
w rozmowę inny anonim niż wcześniej (KBWLLP używa tu 
symbolu A-2). W jaki sposób odróżniono A-1 od A-2, jeśli 
wypowiedź tego ostatniego była „niezr.”, trudno 
powiedzieć. Być może wykorzystywany jest jakiś inny 
środek łączności, charakteryzujący się innymi 
„przydźwiękami” lub zakłóceniami – przyp. F.Y.M.] 

8:07:21/8:07:22 

Plusnin Siejczas minutu obożdi (niezr.)/Siejczas 
minutu obożdi. Otwietił.* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina w ukv, drugi, sekundę 

później, w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

8:07:59-8:08:00 

Plusnin Zaraz, zaczekaj chwilę.* 

Plusnin Zgłaszam się. 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin przerywa 
lekcję angielskiego i zgłasza się na wezwanie 
Krasnokuckiego (OL-2, s. 327). Po czym jednak „komisja” 
rozpoznaje, iż to Krasnokucki jest rozmówcą Plusnina, nie 
wiadomo. W dokumentacji „MAK”-u, jak i KBWLLP nie jest 
to w żaden sposób zaznaczone – przyp. F.Y.M.] 

8:07:25 

A Na swiaz’ nie wychodił (niezr.)?*/A (niezr.)**         

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Nie łączył się 
(niezr.) - a więc bez znaku zapytania na końcu wypowiedzi 
(choć pojawia się on i w wersji-1 i w -2). „Komisja” dodaje w 
komentarzu: Rozmówca zapewne pyta o tupolewa, czy już się 
zgłosił (OL-2, s. 327), ale wydaje się, że gdyby faktycznie 
pytanie dotyczyło tupolewa, to końcówka wypowiedzi 
pozostałaby odczytywalna (gdyż nie byłoby powodu jej 
ukrywać w szumie/zabrudzeniu nagrania), a tymczasem 
zamieniła się niestety w „niezr.” – przyp. F.Y.M.] 

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

8:08:02 

A Nie nawiązywał łączności?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.  – przy czym w wersji-2 jako 
„A-2”. Jak wspomniałem w rubryce obok, dla „komisji płk. 
Latkowskiego” jest to pytanie o tupolewa, choć żadne 
określenie, o jaki samolot chodzi, w komunikacie się nie 
pojawia. Wiemy natomiast, że kilka minut przed ósmą 
Plusnin usiłował nawiązać łączność z „Frołowem” 
(skierowanym rzekomo na Wnukowo, na „zapasowe”) i – 
uprzedzając nieco wypadki – wiemy również, że za chwilę, 
tj. za dwie minuty, nawiąże (przedziwną) łączność ruski 
statek powietrzny (zgłaszający się jako) TSO 331

11
]   

                                                           
11

 Zakładając nawet, że faktycznie rozmowa (Plusnina z niewiadomym interlokutorem) dotyczyłaby tupolewa (jak chce 
„komisja płk. Latkowskiego”), to pojawia się pytanie, dlaczego już o tak wczesnej porze (godz. 8:08) miałoby być 
spodziewane nawiązanie łączności między PLF 101 a XUBS? Czyżby wiadomo było „kontrolerom”, że „wielka Tutka” 
wyleciała z EPWA jakoś wcześniej aniżeli o „.27” (w domyśle 7:27)? Czy też kierowaliby się wyliczeniami ppłk. B. Stroińskiego 
podanymi w clarisie z 18-03-2010 (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html), w których 
odległości czasowe między poszczególnymi punktami szacowane były następująco: EPWA-RUDKA (granica polsko-
białoruska): 22 min, RUDKA-ASKIL (granica białorusko-ruska): 36 min, ASKIL-XUBS (70-kilometrowy, wg danych KBWLLP 
(por. Zał. 3, s. 5, przyp. 7), odcinek między rus. granicą a Siewiernym): 7 min, zaś cała trasa (EPWA-XUBS) miała zająć 65 
minut. Jeśliby więc PLF 101 wyleciał z Warszawy o 7:27, to odpowiednio o ca. 8:32 miałby lądować na Siewiernym, a 
wcześniej punkt RUDKA przekroczyć o godz. 7:49, zaś ASKIL o 8:25. Tak więc ewentualnego nawiązania łączności z XUBS 
można by się spodziewać koło 8:25, nie zaś kwadrans wcześniej, chyba że PLF 101 wyleciałby planowo o 7.00 (wtedy 7:22 
RUDKA, 7:58 ASKIL, a więc w okolicach 8-mej nawiązywałby łączność z XUBS oraz chwilę później z PLF 031 – nawiasem 
mówiąc wczesne relacje medialne sytuowały przylot „prezydenckiego tupolewa” nad XUBS właśnie w okolicach 8-mej rano, 
a nie pół godziny/40 min. później - i krążenie nad lotniskiem). Faktem zaś jest, iż wypowiedź Plusnina: w zasadzie powinien, 
już w zasadzie powinien podchodzić (wersja-1, godz. 8:14 – w wersji-2 jest (?) wychodzić) świadczyłaby o tym, iż 
„kontrolerzy” spodziewali się wcześniej „polskiego samolotu” niż to przewidywała oficjalna rozpiska. 
Jak ponadto pamiętamy, „wieża” na smoleńskim północnym lotnisku, o zbliżaniu się tupolewa dowiedzieć się ma od 
obsługi lotniska Jużnyj, nie zaś sama, co dodatkowo świadczy o mocno ograniczonej możliwości identyfikacji przez XUBS 
nadlatujących z zachodu statków powietrznych.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
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8:07:27 

Plusnin Niet poka. Ja skażu. 

8:08:04 

Plusnin Na razie nie. Ja powiem. 
8:07:30 

A (niezr.)* 

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

8:08:06 

A (niezr.)* 

[*W wersji-2 jako „A-2” – przyp. F.Y.M.]           

8:07:33 

Plusnin Da poka nikogo nie wiżu. 

8:08:09 

Plusnin No na razie nikogo nie widzę. 
8:07:35 

A (niezr.)* 

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

8:08:11 

A [Tam jedyne co (?)], to trzeba będzie uściślić z 
ziemią, jeżeli on pójdzie od razu, żeby (niezr.) 
[(Tam jedinstwiennoje?) s ziemlioj nado budiet 
utocznit’, jesli on srazu pojdiot, cztoby…] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – jako wypowiedź „A-2”. 
Komunikatu tego brak zarówno w dokumentacji „MAK”-u, 
jak i „komisji płk. Latkowskiego” (ta wstawia „niezr.”, por. 
OL-2, s. 327), choć przecież gdyby to mówił (jak przed 
momentem suponowała „komisja”) Krasnokucki, to tym 
bardziej warto by go z taką istotną uwagą zacytować. O 
jakiej bowiem ziemi tu mowa – jeśli on pójdzie od razu? 
Czyżby zatem rozważano ewentualność jakichś 
alternatywnych działań w przypadku niepodchodzenia do 
lądowania przez tupolewa, czy też chodzi o działania ziemi 
wykonywane po czyimś odejściu „na drugi krąg”?

12
]   

 
8:07:43 

 

Plusnin Dawaj, kak ty goworisz’, jeszczio raz?* 

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

8:08:17-8:08:19 

Plusnin Zrozumiałem. [Ja poniał.]* 

Plusnin Dawaj, jeszcze raz, jak powiedziałeś? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie ma tej wypowiedzi w 
wersji-1 ani u „komisji płk. Latkowskiego”. Na tym w wersji-
2 kończy się krótka wymiana zdań z „A-2”]   

8:07:45 

A Dawaj czut’ pozżie, obłacznost’ zdies’.* 

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

8:08:21 

A Chodź trochę później, tu jest zachmurzenie.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby znowu czyjś komunikat 
skierowany do jakiejś załogi? Trudno go bowiem traktować 
jako odpowiedź na pytanie Plusnina]                                               

8:07:47 

Plusnin Dawaj.* 

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

8:08:23 

Plusnin Dawaj. 

                                                           
12

 Wygląda zresztą na to, że ziemia w tej korespondencji „A-2” z Plusninem to nie „bojcy na pasie”, o których już było głośno 
w „zapisach z wieży”. 
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8:07:50 

 

„Antena” (niezr.) ałło, ałło, ałło.* 

 

 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wszystko wskazuje na to, że ta 
telefoniczna rozmowa się „nie zachowała” w 
„stenogramach”. Co ciekawsze, zarówno w open_micr, jak i 
ukv w tym samym miejscu „brakuje” prawie 2 minut 
„zapisu”]    

8:08:25-8:08:30 

[dzwonek telefonu] 

„Antena” „Antena”-trzydzieści pięć. Halo. Halo! 
Halo!  

Plusnin Zaraz. [Siejczas.] 

Plusnin Oj, kur… [Oj, blja…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:09:36 

Plusnin A tut jest’ użie karta da, …a nie nado 
togda.  

8:10:07*-8:10:13 

Plusnin A, tutaj już jest mapa (przyp. tłum. lub - 
w zależności od kontekstu - karta)? 
 
A Tak, tak. [Da, da.]    
 

Plusnin A, no to w takim razie nie trzeba. [A, nie 
nado togda.] 
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A (niezr.)         
 
Plusnin Doskonale, doskonale. 
 
[*Różnica między „zegarami” zeszła do 31sek – przyp. 

F.Y.M.] 

8:09:51 

A Wietierok podnimajetsja, możiet nagonit 
(razgonit).                                             

8:10:24 

A Wzmaga się wiaterek, może przegna.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jeszcze niedawno 
prognozowano mgłę na najbliższą godzinę, a tu nagle 
wiaterek może przegna]                                               

8:09:55 

Plusnin A tołku to, czto. Budiet jeszczio hużie, 
jesli on podnimajetsja, siejczas drugoj start 
gotowitsja (niezr)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak wyjaśnia „komisja płk. 
Latkowskiego”: Plusnin sądzi, że wiatr nie rozgoni mgły, lecz 
jeszcze pogorszy sytuację. Na wszelki wypadek jednak 
przygotowuje do rozstawienia APM-y dla kierunku 
lądowania 79 stopni, czyli z zachodu na wschód.  

 

Samolot mógłby wylądować w ten sposób, wyłącznie gdyby 
pilotowi odpowiednio wcześnie udało się zobaczyć ziemię (od 
tej strony nie ma radiolatarni NDB) (OL-2, s. 328).   

Zapobiegliwość „kontrolerów” jest imponująca. APM-y na 
lotnisku z prawej, z lewej (progów pasa startowego), mimo 
warunków „nielotnych”, a przede wszystkim w sytuacji, w 
której nie ma absolutnie żadnego oficjalnego zapewnienia, 
iż „główny Polak” wybiera się na XUBS i zamierza na nim (a 
nie np. na „zapasowym Wnukowo”) wylądować – tzn. 
wykonać kontrolne podejście, jak to określił w rozmowie z 

8:10:26-8:10:32 

Plusnin A jaki z tego pożytek? Będzie jeszcze 
gorzej, jeżeli on się podniesie, kurde. 
 
A (niezr.)         
 
Plusnin Teraz inny/drugi start (niezr.) szykuje 
się (niezr.) 
 
A (niezr.)         
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Kurtińcem (o godz. 7:41) Krasnokucki. Mniejsza jednak z tym. 

Czy w związku z uruchamianiem „startu” od zachodniej 
strony, nie powinna nieco bardziej się uaktywnić „zachodnia 
wieża” na Siewiernym, tak by koordynować działania z APM-
ami? No bo chyba przy tej widoczności, którą Krasnokucki 
szacował na 300-400m (vide rozmowa z Kurtińcem z godz. 
7:40), to Plusnin ze swojego stanowiska nie jest w stanie 
tego, co się przy „zachodniej wieży” (poniżej jako „3”) dzieje, 
w żaden sposób przez mgłę zobaczyć – „wieża” ta oddalona 
jest od „wschodniej” 1700 m, jak podaje „raport MAK”. 

 

 

Tak czy tak w dalszych dialogach nie widać, by 
koordynowano ustawianie APM-ów od zachodu – przyp. 
F.Y.M]   

 
 

 
 
[„Dwie wieże” Siewiernego i „radar” RSP-6M2, jak widać, 
położony bliżej „zachodniej wieży” aniżeli „wschodniej”. 
Niewykluczone, iż określenia „DSKP” oraz „BSKP” 
oznaczające odpowiednio „dalszy startowy punkt 
dowodzenia” i „bliższy startowy punkt dowodzenia” są 
mylące, a więc, że główną „wieżą” na Siewiernym była 
przez długi czas ta zachodnia, a nie barak położony 
nieopodal stojanki iłów – tylko „podmianki” dokonano na 
potrzeby maskirowki, a następnie katastrofologicznej 
narracji opracowywanej przez „MAK”, ze szczególnym 
wkładem doc. S. Amielina

13
 (a potem, rzecz jasna, KBWLLP); 

ilustr. z „raportu Millera”, s. 57 – przyp. F.Y.M.] 

                                                           
13

 http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji. Nie ma cienia przesady w sytuowaniu 
Amielina wśród „ojców założycieli” kanonicznej interpretacji „wypadku smoleńskiego”. Sam Amielin w swej książce (w 
której zamieszcza w całości „wstępny raport „MAK””), nie bez satysfakcji dodaje w słowie wstępnym (datowanym na 
listopad 2010, a więc na 2 m-ce przed ruskim „raportem końcowym”) do swej książki (OL, s. 14): Wstępny raport 
Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego w pełni potwierdził, że katastrofa przebiegała tak, jak w połowie kwietnia, na 
miesiąc przed nim, przedstawiłem to na smoleńskim forum. I jeszcze jeden uzupełniający cytat: zaledwie kilka dni później 
[w stosunku do jednej z publikacji na forum lotniczym, miażdżącej wobec „badań” Amielina – przyp. F.Y.M.] pojawił się 
wstępny raport MAK, w którym znalazły potwierdzenie wszystkie główne tezy, jakie udało mi się postawić w toku 
nieoficjalnego śledztwa. Być może to pierwszy przypadek w historii, gdy nieoficjalne śledztwo dotyczące poważnej 
katastrofy dało tak dokładne rezultaty. (…) Znamienne, że ani jedna hipoteza ze wstępnego etapu tego nieoficjalnego 
śledztwa nie została obalona przez późniejsze oficjalne oświadczenia (OL, s. 157). Nie kto inny, a właśnie Amielin 
skoncentrował uwagę wielu instytucji i osób właśnie na wschodniej ścieżce podejścia na XUBS, na którym to obszarze 

http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji
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8:10:11 

TSO 331 „Korsaż”, otwiet’tie, Transaero 331.* 

[*Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Samolot 
rosyjskich linii Transaero o numerze wywoławczym 331, na 
polecenie UWD łączy się ze Smoleńskiem i sprawdza pogodę 
(OL-2, s. 328). Oto zaczyna się kolejna nieziemska historia na 
XUBS – równie interesująca, co mgielne trajektorie 
„Frołowa”. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, po czym 
„komisja” rozpoznaje (na „nagraniach”) samolot rosyjskich 
linii Transaero, to sprawa jest prosta jak budowa cepa – po 
tym, że jako taki się zgłasza „wieży”.  

Zobrazowań radarowych z XUBS z 10-04 polskiej stronie 
zdobyć się nijak nie udało, ale w związku z cytowanym na 
samym początku niniejszej części Zapisów pytania z Uwag do 
„raportu MAK”, zapytaniem (por. rubryka po prawej), można 
by sądzić, iż w analogiczny (jak u „komisji płk. Latkowskiego”) 
sposób przebiegała „identyfikacja” statków powietrznych ze 
strony „kontrolerów” z wojskowego północnego lotniska w 
Smoleńsku. W sytuacji „zanurzenia” wieży kontroli lotów w 
„gęstej jak mleko mgle” identyfikacja wzrokowa była 
niemożliwa, zatem rozpoznanie statków powietrznych 
zachodziło „po zgłoszeniu na łączach”, czyli „na gębę”, nie 
zaś za pomocą symboli pojawiających się wraz z echem 
radarowym.  

W Raporcie: Zapisy z XUBS przyjmuję to nazewnictwo 
(samolotu pojawiającego się nad Smoleńskiem o godz. 8:10-
8:11), jakie stosują „MAK” i KBWLLP w ich wersjach – nie 
zmienia to jednak faktu, iż wcale nie jest przesądzone, że 
oto jakiś wojskowy statek powietrzny nie zgłasza się jako 
TSO 331, ukrywając w ten sposób rzeczywiste swoje 
operacyjne działanie.  

Na jakich podstawach można by tak sądzić? Po pierwsze: TSO 
331 pełni (oficjalnie) dość niezwykłą funkcję – załoga TSO 
331 („na prośbę Moskwy”) ma dopytywać (za pomocą radia) 
„kontrolerów” o warunki na XUBS (ci zaś skwapliwie załogę o 
wszystkim informują). Tak jakby „Moskwa” nie mogła 
sprawdzić telefonicznie, łącząc się z Krasnokuckim, 
Plusninem, Murawiowem, „starszyną Radgowskim” itp. lub z 
kimś z delegacji oczekującej na XUBS; tak jakby też nie było 
dotychczasowych rozmów z „Logiką”. Po drugie: Plusnin 
podaje załodze TSO 331 temperaturę i ciśnienie oraz 
informuje, że warunków do lądowania nie ma, choć pilot TSO 
331 chwilę wcześniej wyjaśnia, że oni tylko przelotem, a więc 
nie deklaruje chęci żadnego zniżania (na Siewiernyj). Po 
trzecie: Plusnin zadaje TSO 331 zdumiewające pytanie: wy 
dla polskiego samolotu pracujecie? Z jakiej racji i w jaki 
sposób jakiś ruski rejsowy statek powietrzny miałby 
„pracować dla polskiego samolotu” rządowego wiozącego 
prezydencką delegację? W tym pytaniu jednak zawarte jest 
(ukryte) założenie, iż rzeczywiście jakiś związek TSO 331 z 
„polskim samolotem” jest. Pytanie: jaki? 

8:10:42 

TSO 331 „Korsaż”, odpowiedzcie Transaero 
trzysta trzydzieści jeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
poznaliśmy niemal każdą kępkę krzaków, każdy słup telegraficzny, każde zgrupowanie budynków i każdego okolicznego 
świadka, który cokolwiek słyszał/widział, gdy „doszło do katastrofy” – natomiast tenże Amielin bardzo skrupulatnie zadbał o 
to, by analogiczna dokumentacja nie powstała wokół zachodniej ścieżki. Tej, która była „nieczynna”  w dn. 7-10.04.2010. 
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W Raporcie-CVR (s. 27) zwracałem uwagę na to, iż TSO 331, 
niemal mijając się w powietrzu (na odmiennych pułapach) w 
przestrzennych okolicach nawigacyjnego punktu ASKIL

14
 z 

PLF 101 (komunikaty rus. załogi kierowane do „mińskiej 
kontroli” słychać w kokpicie tupolewa), nie dzieli się jakoś z 
polską załogą meteo-nowinami z XUBS (na zasadzie: 
„koledzy, nie macie co lecieć do Smoleńska, tam warunki są 
katastrofalne, przed chwilą to sprawdziliśmy”). To zaś 
nakazywałoby sądzić, że TSO 331 wcale nie pracuje dla 
polskiego samolotu.  

Albo, jeszcze inaczej i być może precyzyjniej rzecz ujmując: 
określenie „polski samolot”, użyte przez Plusnina, nie 
oznacza (w tym operacyjnym, chwilowym kontekście) wcale 
„prezydenckiego tupolewa”, a np. dublera, który będzie 
wykonywał jakiś przelot niemal równocześnie z podejściem i 
odejściem PLF 101

15
. I to dublerowi potrzebne by były 

aktualne „dane do lądowania” na XUBS, które zbiera TSO 
331. Czy tego dublera widzieli piloci PLF 101 kilka minut 
wcześniej o godz. 8:06:04 (por. ilustr. w rubryce po 
prawej)?

16
] 

 

 
 
 

 

8:10:16 

Plusnin „Korsaż” otwietił.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zastanawiające jest to, iż 
przybycia TSO 331 nie poprzedziła żadna rozmowa 
„kontrolerów” dotycząca tego, że jakiś samolot widać na 
radarze jako zbliżający się z Moskwy do Smoleńska]   

8:10:46* 

Plusnin Y, Korsaż, zgłaszam się. 

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

8:10:18 

TSO 331 Dobroje utro, bud’tie ljubezny Waszu 
fakticzieskuju pogodu. 

8:10:48 

TSO 331 Dzień dobry, uprzejmie proszę waszą 
rzeczywistą pogodę.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin w odpowiedzi nie 
spyta: a w jakim celu załoga chce poznać te dane, skoro nie 
była przewidziana w planie przylotów na XUBS? Poza tym 
to wojskowe lotnisko i nie udziela się takich informacji, a 
ponadto na razie nie przyjmuje się żadnych statków 
powietrznych. Tymczasem Plusnin podaje „faktyczne dane” 
dotyczące widoczności, temperatury, ciśnienia] 

8:10:22 

Plusnin Znaczit fakticzieskaja, tuman, widimost’ 
poriadka czietyriechsot, gdie-to nie bolieje 
czietyriechsot mietrow.*  

8:10:52 

Plusnin Y, więc rzeczywista, mgła, widzialność 
rzędu czterystu, jakieś nie więcej niż czterysta 
metrów. 

                                                           
14

 Przypomnę, że TSO 331 (wg CVR-1) ma się zgłaszać mińskiej kontroli obszaru o godz. 8:18:51, a więc zaledwie po 7 
minutach od „nadsmoleńskiej” konwersacji z Plusninem. 
15

 Dubler (lecący np. z któregoś z białoruskich lotnisk, z odległości spoza zasięgu – zakłócanych zapewne w trakcie operacji z 
10-04 – radarów XUBS) byłby niezbędny (w operacji) z podstawowego powodu: gdyby PLF 101 zawrócił z drogi na XUBS. 
Jakiś statek powietrzny musiałby go („prezydenckiego tupolewa”) „zastąpić” na radarach w takiej sytuacji, tak by 
„kontrolerzy” mogli swą makabryczną komedię ze „sprowadzaniem we mgle przez jar” samolotu przy widoczności „200” 
odegrać do końca i by w Smoleńsku (w okolicach lotniska) słychać było jakąś przelatującą nisko maszynę jakiś czas przed  
„katastrofą”. Do tej kwestii powrócę jeszcze pod koniec Zapisów.  
16

 Zauważmy, że gdy nadlatuje „Wosztyl”, zjawia się „Frołow” – temu ostatniemu zaś towarzyszy potem samolot-widmo 
przypominający Iła-96 „Dimki” Miedwiediewa. Jaki samolot towarzyszyłby „Protasiukowi”?  
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8:10:31 

TSO 331 Tiempieratura jest’ kakaja, dawlienije. 

8:11:01 

TSO 331 A temperatura jest jakaś, ciśnienie? 
8:10:33 

Plusnin Tiempieratura +2, dawlienije, 7-45, a wy 
dlja polskogo borta rabotajetie? 

8:11:03 

Plusnin Y, temperatura plus dwa, ciśnienie 
siedem czterdzieści pięć. W wy pracujecie dla 
polskiego samolotu? 

8:10:40 

TSO 331 Da niet, my prosto polietom, lietim, nas 
Moskwa poprosiła. 

8:11:10 

TSO 331 Nie, my [po prostu (?)] lecimy 
przelotem, nas poprosiła Moskwa. 

8:10:45 

Plusnin Poka usłowij dlja prijema niet, 3-3-1. 

 

 

         

 

8:11:14 

Plusnin Na razie nie ma warunków do 
przyjęcia*, przekażcie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak pamiętamy, w CVR-3 (skan 
poniżej

17
), na s. 25 pojawia się „stenogram” obejmujący 

ponoć połączenia telefoniczne „Moskwa”-„Mińsk” (tu 
„drugi kontroler” ozn. „WM2” – zapewne z lotniska UMMS, 
czyli Mińsk-2

18
; por. ilustr. w rubryce po lewej), w ramach 

których przekazywana jest informacja dla „polskiego 
oznaczonego literą”, że na godz. „jedenaście po” (tu 6:11 
UTC) sytuacja rysuje się następująco „w Smoleńsku mgła, 
400 m [widoczność] i na godzinę podają bez zmian”. Ten 
enigmatyczny

19
 telefon ma być z godz. 8:13:50,2, a więc 

zgoła 2 minuty po rozmowie TSO 331–Plusnin, co 
sugerowałoby, iż jakiś związek między tym ostatnim 
połączeniem a tym „Moskwa”-„Mińsk” jest.   

 

Jak jednak łatwo dostrzec, tylko część informacji podanych 
przez Plusnina załodze TSO 331 zostaje telefonicznie 

                                                           
17

 Niestety, mało czytelny, ale tak jest to przedstawione w CVR-3. Tu tylko wskazuję, o który fragment CVR-3 chodzi. 
18

 Zgłoszonym w planie lotu - oprócz witebskiego UMII - jako jedno z zapasowych lotnisk (por. prezentację D. Szpinety: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html oraz „raport MAK” s. 152). Tym bardziej więc 
zastanawiające jest, iż wraz z komunikatem przekazanym załodze (wg ofic. danych, zaznaczam) o 8:14 (Smolensk visibility 
400 meters, fog  - zauważmy, brak: na godzinę bez zmian) „WM2”, czyli „miński kontroler” z UMMS, nie proponuje załodze 
ustalenia kwestii zapasowego lotniska, a nawet lądowania na UMMS.  
19

 Nie wiadomo, kto w istocie do tego „mińskiego kontrolera” wydzwania. Nikt się nie przedstawia ani nie podaje instytucji, 
którą reprezentuje. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html
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przekazana do Mińska. Komunikat, że nie ma warunków do 
przyjęcia – już nie

20
. 

8:10:48 

TSO 331 Horoszo, spasibo bolszoje. 

8:11:18 

TSO 331 Dobrze, dziękuję bardzo. 
8:10:55 

TSO 331 A u Was prognoz kakoj jest’ woobszczie, 
niet? 

8:11:21-8:11:24 

A (niezr.)         
 
A Co? [Czto?]         

TSO 331 A wy, y, w ogóle macie jakąś 
prognożę*, nie? 

8:10:58 

Plusnin Prognoz tut w nowom oblikie, blin, 
woobszczie nie ożidali tumana, wot obieszczajut 
gdie-to z czas jeszczie, czto tuman budiet.  

8:11:27* 

Plusnin Prognozę tutaj w nowej postaci, kurde, 
w ogóle nie przewidywano mgły, właśnie 
obiecują jeszcze jakąś godzinę, że będzie mgła. 
 
[*Różnica między „zegarami” zeszła do 29sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:11:05 

TSO 331 Nu nam poniatno, jeszczie raz izwinitie, 
spasibo. 

8:11:34 

TSO 331 No rozumiem, jeszcze raz przepraszam, 
dziękuję. 

8:11:57* 

A (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 52 s, co powoduje, iż 
„cofnął się” w stosunku do „MAK”-owego „zegar” KBWLLP w 
wersji-2, por. rubryka po prawej]   

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

8:11:39-8:12:15 

Plusnin Kurwa (niezr.) [Bljad’…] 

A Co? [A?] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Plusnin No i dobrze, kurwa. To znaczy tam się 
już zaniepokoili (niezr.) [Nu i horoszo, bljad’. 
Eto znaczit tam zabiespokoilis’…]* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” uważa, że Plusnin komentuje 
fakt, że Główne Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym w 
Moskwie zaniepokoiło się sytuacją w Smoleńsku (OL-2, s. 
330) – po czym jednak „komisja” poznała, że TSO 331 
wypełnia misję UWD? Zapewne po tym, że Plusnin za 
chwilę powie, że Moskwa wysłała samolot (…) prosili o 
faktyczną pogodę. Od kiedy jednak jakiekolwiek centrum 
kierowania ruchem w przestrzeni powietrznej wysyła 
rejsowe pasażerskie samoloty, by dopytywały o pogodę nad 
wojskowymi lotniskami? – przyp. F.Y.M.] 

                                                           
20

 W CVR-1, jak wiemy, pierwsze połączenie „mińskiej kontroli” z załogą PLF 101 następuje o godz. 8:05:58, a więc jest to już 
długo po „ustaleniu się gęstej mgły” na Siewiernym, jak i po rozmowie Krasnokuckiego z Kurtińcem z „Logiki” (z godz. ca. 
7:40), kiedy to Krasnokucki opowiada, że Smoleńsk zakryło (…) w ciągu dwudziestu minut wszystko zakryło (…) widzialność 
500 metrów, a nawet mniej, teraz nawet 300 metrów itd., zaś Kurtiniec deklaruje: zaraz przekażę do głównego centrum. 
Czemu zatem (zakładając, że Kurtiniec bezzwłocznie przekazałby te alarmujące wieści „głównemu centrum”) takiego 
„błyskawicznego” połączenia („Moskwa”-„Mińsk”) a la to podane w CVR-3 na s. 25, nie ma np. o godz. 7:45, tak by polską 
załogę poinformować, by jeszcze przed przelotem nad białoruską stolicą mogła podjąć wybór zapasowego lotniska?  
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8:12:19-8:12:20 

A RP (niezr.)* 

 A (niezr.)**                                            

[*Według „komisji płk. Latkowskiego” Ktoś wywołuje 
Plusnina przez krótkofalówkę UKF (OL-2, s. 330) – ale 
wypowiedzi tej nie ma w pdf-ie ukv – przyp. F.Y.M.] 

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

8:12:27-8:12:46 

[Kilka niezrozumiałych wypowiedzi w naziemnej sieci 
radiowej] 
 

A (niezr.)* 

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

8:12:22 

Plusnin Otwietił.   

8:12:48* 

Plusnin Zgłaszam się.   

[*Różnica między „zegarami” to 26sek – przyp. F.Y.M.] 
8:12:19* 

A Nu czto (niezr.)?* 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Co ciekawsze, „komisja płk. 
Latkowskiego” z tym samym błędem podaje tę wypowiedź u 
siebie w „stenogramach”. W wersji Komsomolskiej Prawdy 
tego komunikatu po prostu brak]   

8:12:49 

A No ci*, na razie nic?**  [Nu czto, poka 
nicziego?]                                          

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]  

[**Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M. 
Narasta zniecierpliwienie na XUBS, tak jakby już na coś 
oczekiwano]                                             

8:12:25-8:12:37 

Plusnin Znaczit u mienia wychodił bort, Moskwa, 
kotoryj otprawiła, nasz Rossijskij bort, poprosił 
fakticzieskuju pogodu, wozmożno, oni jego srazu 
ili na Wnukowo, ili na Minsk, ranieje, goda tri 
nazad kak-to my na Minsk otprawili.*/Znaczit u 
mienia wychodił bort, Moskwa, kotoryj 
otprawiła (niezr.)** 

A (niezr.)***         

A (niezr.)***         

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin liczy, że po 
jego ostrzeżeniach Moskwa od razu skieruje prezydenckiego 
tupolewa na lotnisko zapasowe. Zakłada, że Tu-154M poleci 
albo na Wnukowo (lotnisko wyznaczone przez „Logikę”), albo 
do Mińska (tam odsyłano tupolewa w 2007 roku) (OL-2, s. 
330). Nikt z „kontrolerów” i „obsługi lotniska” nie wpadnie 
na pomysł, by zatelefonować do „mińskiej kontroli” i 

8:12:51 

Plusnin Więc kontaktował się ze mną samolot, 
Moskwa-Kontrola skierowała, y, nasz rosyjski 
samolot. Poprosili rzeczywistą pogodę, 
możliwe, że oni go od razu albo na Wnukowo 
albo na Mińsk. Dawniej, y, ze trzy lata temu my 
jakoś od razu na Mińsk (niezr.) 
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przekazać, by ta ustaliła z „głównym Polakiem” lądowanie na 
którymś z białoruskich lotnisk – choćby w Mińsku – przyp. 
F.Y.M.]   

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

przyp. F.Y.M.]   

[***Komunikaty w ukv – przyp. F.Y.M. Nie są odnotowane w 

wersji-2] 

8:12:40 

A Ja poniał togda aerodroma posadki./A (niezr.)* 

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

przyp. F.Y.M.]          

8:13:06 

A Zrozumiałem, (niezr.) lotnisko lądowania*. 
Dokąd go: na Wnukowo czy jednak do 
Mińska?** 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Komisja płk. Latkowskiego” 
podaje u siebie wersję-1 (tej części komunikatu) w 
tłumaczeniu: Zrozumiałem, wtedy lotniska lądowania 
(niezr.) (OL-2, s. 331)] 
 
[**Komunikat „radiowy/telefoniczny” – przyp. F.Y.M. 
Rozmówca Plusnina sprawia wrażenie, jakby nie dosłyszał 
wypowiedzi „kontrolera” z XUBS, ponieważ ten ostatni 
twierdzi, że nie wie, „dokąd go” i mówi „możliwe, że na 
Wnukowo albo na Mińsk”. W wersji-1 pytanie, które 
pojawia się powyżej, nie figuruje]     

8:12:45-8:12:55 

Plusnin Ja poniał, potom uznaju. 

A (niezr.)*         

A (niezr.)*         

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

8:13:10 

Plusnin Zrozumiałem, potem się dowiem.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ciekawe, w jaki sposób się 
Plusnin dowie, skoro do UWD nie może się dodzwonić, a 
Kurtiniec z „Logiki” zapewniał, że na Wnukowo] 

8:13:17* 

A Ja siejczas (niezr.) słyszał, czto poljak (niezr.)        

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 22 s. Czyżby przez ten czas 
rozmawiano coś o „Polaku”?]     

 

8:13:41* 

A Ja zaraz (niezr.) słyszałem, że (niezr.) tego, że 
Polak mówi dobrze po rosyjsku.** [Ja siejczas… 
słyszał, czto… eto samoje, czto poljak ] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 24sek – przyp. 
F.Y.M.] 

[**Frapujące zagajenie – przyp. F.Y.M. Niestety, brakuje 
dalszej części rozmowy, co już należy do kanonu „zapisów”. 
Pytanie: skąd „A” mógłby wiedzieć, że „Polak dobrze mówi 
po rosyjsku”, jeśli „Polacy”, lecąc nad Białoruską SSR, 
porozumiewali się z „mińską kontrolą” po angielsku? 
Chyba że „A” wiedział, iż „Polak” to mjr. A. Protasiuk, który 
był 7 kwietnia 2010 na XUBS – i ów „A” miał też skądś 
informacje, że to Protasiuk będzie dowodził „prezydenckim 
tupolewem” 10 Kwietnia. Skąd jednak założenie, że 
Protasiuk będzie prowadził korespondencję z 
„kontrolerami”, nim jeszcze Protasiuk zdążył cokolwiek 
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powiedzieć przez radio i nim otrzymał namiary na 
częstotliwość „Korsaża” (namiary od „Moskwy”)? Czyżby 
już zachodziła/zaszła jakaś korespondencja PLF 101 – 
jakaś wieża (por. ilustr. obok)

21
?  

Mniejsza z tym na razie – kwestia ta wnet powróci w 
Zapisach. Najważniejsze jest obecnie to, iż nagle staje na 
wokandzie – ni z gruszki ni z pietruszki przecież – problem 
znajomości ruskiego. Czyżby kolejna prekognicja w związku 
z przyczynami „katastrofy”? Jedną z tychże przyczyn miała 
być wszak nieznajomość ewentualnie słaba znajomość 
języka „braci Moskali”, czyż nie?

22
 – przyp. F.Y.M.]                            

                                                           
21

 Np. wieża na lotnisku „Jużnyj” (LNX/UUBS). W wersji-1 Murawiow dzwoni do Plusnina o 8:21:09 (a więc na 2 minuty przed 
połączeniem PLF 101 – XUBS), co jest odnotowane w pdf-ie tel_per (s. 14, ostatnia rubryka u dołu) i komunikuje (po 
wcześniejszej informacji, że dzwoniło „Jużnyj”: PLF 101-y szacuje, że [o godzinie] ‘dwadzieścia jeden po’ będzie na wysokości 
kręgu [PLF 101-aja rassczitywajet w dwadcat’ pierwuju minutu na schiemu orientir] – co by świadczyło, iż jakaś łączność 
między załogą „prezydenckiego tupolewa” a LNX/UUBS jakiś czas temu zaszła (i nie ma po niej śladu w CVR-1, -2, -3) oraz 
że PLF 101 wyleciał kilkanaście minut wcześniej z EPWA (aniżeli o 7:27), skoro o 8:21, wedle wstępnych obliczeń, miałby 
być już na kręgu nadlotniskowym Siewiernego (przypomnę, że T. Szczegielniak z KP zrazu stwierdził, iż o 7:17 samolot 
wystartował http://www.freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2, nim godzina startu zaczęła mu się w relacji 
przed ZP „przesuwać”; choć oczywiście zeznania bardzo niewielu „okęckich” świadków stoją cały czas pod dużym znakiem 
zapytania – tak jak i praca ZP).  
Może zachodzić jednak również taki scenariusz, że „Jużnyj” informuje XUBS w taki zakodowany sposób o dublerze, który 
milcząco towarzyszy polskiemu rządowemu samolotowi i będzie udawał „katastrofalne podejście przez zamglony jar” 
brawurowym przelotem. W wersji-2, dodam, tak brzmiącej (jak zacytowałem w niniejszym przypisie) wypowiedzi 
Murawiowa nie ma – tzn. jest podobna, ale z inną „końcóweczką” i od razu z odmiennym sensem, jeśli chodzi o lotniczy 
komunikat: PLF sto pierwyj rassczitywajet, dwadcat’ pierwaja minuta ASKIL (niezr.), z tłumaczeniem KBWLLP: PLF sto 
pierwszy zbliża się, dwudziesta pierwsza minuta ASKIL. I znów powstaje dylemat: która z wersji jest „bliższa prawdy” 
(niewykluczone, że żadna) – ta „MAK”-u, czy ta KBWLLP? Jeśli obie wersje miałyby jakimś sposobem być prawdziwe, to 
byłyby to dwa osobne komunikaty Murawiowa następujące po sobie (pierwszy dotyczący szacowanego czasu/momentu 
osiągnięcia punktu ASKIL przez PLF 101, drugi zaś przewidywanej chwili pojawienia się PLF 101 na kręgu). W „zapisach 
rozmów z kokpitu” jednak żaden tego typu komunikat nie jest wygłaszany przez załogę PLF 101, zauważmy. Wprawdzie o 
8:07 (w CVR-1) „mińska kontrola” pyta polskich pilotów o ASKIL, ale wyłącznie o wysokość, na jakiej PLF 101 ma ten punkt 
przekraczać – nie o czas (nawet szacunkowy) pojawienia się w tymże punkcie. Ani „Mińskowi”, ani „Moskwie”, ani też 
„Korsażowi” załoga PLF 101 nie zgłasza (przynajmniej w tych „zapisach”, które są upublicznione), kiedy (o jakiej godzinie i 
minucie) może się pojawić na wysokości nadlotniskowego kręgu XUBS. Możliwe, iż przy konstrukcji „nagrań CVR” tego typu 
komunikaty (w związku choćby z ruchomą godziną „katastrofy”) zostały skasowane – możliwe też, iż, jak wspomniałem, 
informacja przekazywana drogą: Jużnyj-Murawiow-Plusnin w rzeczywistym swym operacyjnym znaczeniu nie dotyczy 
polskiego samolotu, lecz dublera, którego zadanie polega na imitowaniu „katastrofalnego” podejścia. Imitowaniu na 
radarach i w okolicy lotniska – szczegółową trajektorię oraz „parametry lotu” opracowano by potem w trakcie „badań” lub 
też byłaby ona zawczasu przygotowana podczas przelotu jakiegoś ruskiego rządowego Tu-154M z Okęcia na XUBS. Taki 
tupolew (którym Putin przybył na obchody 1-09-2009 na Wybrzeżu; por. też ciekawostkę z iłem-76 (ruskiej ochrony) z 
tamtego okresu: http://www.fakt.pl/Samolot-Putina-uderzyl-w-slup-w-Gdansku,artykuly,51031,1.html) był na EPWA pod 
koniec marca 2010: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/inne-znalezisko.html). W książce Zbrodnia 
smoleńska, jak pisałem w Aneksie-1 do Czerwonej strony Księżyca, zwracano uwagę na przedziwne manewry na Siewiernym 
właśnie z użyciem tupolewów trenujących odchodzenie na drugi krąg – w dniach poprzedzających „katastrofę” 
(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf s. 57-59). Mogło to być dopracowywanie 
detali „końcóweczki” – detali związanych z „parametrami katastrofalnego lotu”. 
22

 http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736 oraz 
http://www.tvp.info/informacje/swiat/polscy-piloci-znali-rosyjski/1653544 (tu zwłaszcza wizualizacja z przebiegiem 
„katastrofy”) 

http://www.freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2
http://www.fakt.pl/Samolot-Putina-uderzyl-w-slup-w-Gdansku,artykuly,51031,1.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/inne-znalezisko.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736
http://www.tvp.info/informacje/swiat/polscy-piloci-znali-rosyjski/1653544
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8:13:43*-8:13:45 

 

 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin. 

Kokariew Da. 

Plusnin Nie znaju, Nikołajewicz, nawierno jego 
srazu ugoniat na zapasnoj, biez sniżenija, niet 
smysła, nie wiżu, cztob jego sjuda wywodit’, 
blin.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – luka 26 s.] 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi, że Plusnin tłumaczy 
szefowi smoleńskiej jednostki wojskowej, Siergiejowi 
Nikołajewiczowi Kokariewowi, że nie ma sensu, aby tupolew 
próbował podchodzić do lądowania na Siewiernym (OL-2, s. 
331).  

Jak widać jednak w rubryce po prawej rozmówca Plusnina w 
wersji-2 nie jest zidentyfikowany jako „Kokariew” – przyp. 
F.Y.M.]   

8:14:03-8:14:09 

[dzwonek telefonu] 

A (niezr.)         

Plusnin Podpułkownik Pliusnin… 

A Tak.                                              

Plusnin Tak. Nie wiem, Nikołajewicz, pewnie od 
razu go wygonią na zapasowe, bez zniżania, nie 
ma sensu, nie widzę, żeby go tutaj 
wyprowadzać, kurde, (niezr.) zupełnie nie ma. 

8:13:52 

Kokariew Nu, prawilno, prawilno. Etu, nu, a gdie 
on siejczas? 

8:14:15 

A No słusznie, słusznie,* Tego, no a gdzie on 
jest teraz? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   
8:13:56 

Plusnin Gdie-to po trasie idjot, ja ż skazat’ to nie 
mogu, ili w Minskoj zonie, ili użie w 
Moskowskuju woszioł.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” Plusnin tłumaczy, że 
załoga Tu-154M jeszcze się nie kontaktowała z wieżą. 
Zakłada, że samolot jest jeszcze prowadzony przez białoruską 
albo już przez moskiewską kontrolę obszaru (w rzeczywistości 
prezydencki tupolew był już w tym momencie prowadzony 
przez kontrolę obszaru w Mińsku i przygotowywał się do 
zniżania) (OL-2, s. 332)  

– ale sama „komisja” nie tłumaczy, dlaczego Plusnin z 
mundurowymi kolegami z „wieży” nie widzi jakie 
konkretnie statki powietrzne zbliżają się do strefy 
odpowiedzialności lotniska Siewiernyj. 

Jak pamiętamy z lektury Uwag, polska strona nie uzyskała 
odpowiedzi na takie 2 pytania: 

8:14:18* 

Plusnin Idzie gdzieś po trasie, przecież ja nie 
mogę powiedzieć**, czy w strefie mińskiej, czy 
już wszedł w moskiewską. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 22sek – przyp. 
F.Y.M.] 
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(s. 7, por. też pytania na s. 16). Odpowiedzi zaś nasuwają się 
same: LNX/UUBS, czyli smoleńskie Jużnyj 10 Kwietnia 
posiadało dokładniejsze radiolokacyjne oprzyrządowanie, zaś 
radary XUBS nie pozwalały na zidentyfikowanie 
nadlatujących statków powietrznych

23
. Mówiąc prościej: 

Plusnin z kolegami każdorazowo widział na radarach 
Siewiernego jedynie, że coś leci (zbliża się, oddala etc.), ale 
nie widział co, jaki dokładnie obiekt latający – jakiego typu 
samolot, jaki jest „squawk” danego statku powietrznego

24
, 

na jakiej . 

 

 

[**Jeśliby się trzymać ściśle „zapisów CVR” (ilustr. powyżej) 
i to ok. 8:09 pol. czasu PLF 101 znajduje się jeszcze przed 
nawigacyjnym punktem BERIS, a już za Mińskiem. Wedle 
ustaleń doc. S. Amielina (na ile wiarygodnych, to rzecz do 
zbadania) zamontowany na XUBS radiolokacyjny system 
lądowania RSP-6M2 składa się z trzech radiolokatorów 
umieszczonych na jednej platformie: radiolokatora 
obserwacji okrężnej o bezpośrednim zasięgu 120 km oraz 
dwóch radarów obserwacji sektorowej do kontroli kursu i 
ścieżki schodzenia (OL, s. 275)

25
. Tak więc, biorąc zarazem 

pod uwagę, iż dystans ASKIL-XUBS to 70 km w linii prostej 
(Zał. 3, s. 5 przyp. 7), to „kontrolerzy” z Siewiernego na ca. 
50 km przed ASKIL powinni „wyłapywać” na radarach 
zbliżające się w kierunku ich lotniska statki powietrzne od 
zachodu. 

Należy przy tej okazji dodać, że zdjęcia „systemu 
radarowego” XUBS dociekliwy smoleński fotoamator i 
dendrolog, mógł zrobić dopiero latem 2010, a nie np. 13 
kwietnia, gdy dokumentował zniszczenia drzew trzy dni „po 
katastrofie”

26
. Ma to znaczenie o tyle, że – znów jak sam 

Amielin podaje – kiedyś na XUBS funkcjonował podwójny 
system radarowy:  

Przed rozformowaniem pułku transportowego na lotnisku 
Siewiernyj znajdowały się dwa radary tego właśnie typu.  

                                                           
23

 Z tych też względów niezwykle podejrzane wydaje się to, iż w ofic. narracji LNX/UUBS po prostu wyparowało ze 
Smoleńska, tzn. nie poznaliśmy (w ofic. dokumentacji) ani „kontrolerów” z Jużnego, ani ich zeznań, ani zobrazowań 
radarowych LNX/UUBS, ani żadnych „zapisów z LNX/UUBS” (foto-, wideo-, audio). Jest to zdumiewające także z tego 
powodu, iż to właśnie z Jużnego miał zostać wysłany GAZ 4795, jeden z wozów straży pożarnej, na Siewiernyj „7 minut” po 
„katastrofie” i dojechać tam po… 44 minutach, bo o 7:25 UTC (por. Uwagi, s. 57-58), a więc o 9:25 pol. czasu.  
24

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/327510,squawk-tupolewa  
25

 Amielin dodaje jeszcze: Oprócz tego, jeśli samolot wyposażony jest w specjalny transponder, kontroler może uzyskać 
dodatkowe dane, które pojawią się na ekranie obok znacznika celu. Dane widoczne są w dwóch linijkach – pierwsza to 
identyfikator transpondera (numer samolotu), druga to ilość pozostałego jeszcze paliwa w procentach albo wysokość w 
metrach (RSP nie posiada własnego wysokościomierza) (j.w., s. 275-276) – co już wygląda na typowo „MAK”-ową, 
lukrowaną polewę. Smoleński fotoamator bowiem pomija treść korespondencji XUBS – PLF 101 dotyczącej np. ilości paliwa 
(przypomniał to niedawno bloger 3zet: http://3zet.salon24.pl/536913,smolenskie-zdjecia-odchodzimy-dlaczego-tu154m-
101-nie-odsze), jak też zajmowanej wysokości (trzykrotne dopytywanie: 500 zajęliście?). O tym zaś, że Plusnin dowiaduje się 
od „kontrolerów” z Jużnego o zbliżaniu się PLF 101 do ASKIL, Amielin mógł pisząc swą książkę nie wiedzieć, gdyż 
„stenogramy z wieży” ujrzały światło dzienne dopiero po publikacji „końcowego raportu MAK”. Strona Amielina: 
http://www.amielin.pl/ (tu też linki do jego galerii).  
26

 Jak sam przyznaje: Dopiero pod koniec lipca 2010 r. udało mi się zrobić dokładne zdjęcia lotniskowego systemu 
radarowego (OL, s. 277).  

http://freeyourmind.salon24.pl/327510,squawk-tupolewa
http://3zet.salon24.pl/536913,smolenskie-zdjecia-odchodzimy-dlaczego-tu154m-101-nie-odsze
http://3zet.salon24.pl/536913,smolenskie-zdjecia-odchodzimy-dlaczego-tu154m-101-nie-odsze
http://www.amielin.pl/
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Początkowo sądziłem, że jeden zabezpieczał lądowanie z 
kierunku zachodniego, drugi – ze wschodniego. Jednak to 
przypuszczenie nie znalazło potwierdzenia. W rzeczywistości 
jeden był głównym, drugi – rezerwowym. Obecnie na 
lotnisku działa tylko jeden radar – zorientowany na 
wschodni kierunek lądowania

27
, który obecnie jest 

kierunkiem podstawowym. Właśnie ta strona wyposażona 
jest w radiolatarnie prowadzące z radiomarkerami, od 
strony zachodnie ich nie ma – zostały tam tylko puste 
budynki (OL, s. 279).  

Amielin, dodajmy, zamieszcza u siebie w galerii zdjęcia z 
wnętrza „wieży” wraz z wyłączonymi ekranami wskaźników 
radiolokatorów, na których jest na czarno oznaczenie MK 
81 (tj. magnitnyj kurs [posadki] – kurs magnetyczny 
(lądowania)),  

 

co nasuwa skojarzenie z oznaczeniem MK 79⁰ tyczącym się 
zachodniej ścieżki podejścia (poniżej ilustr. prezentowana 
już w Zapisach, pochodząca i z „raportu MAK”, i z tego 
autorstwa KBWLLP): 

                                                           
27

 Z kolei, jak uzupełniająco stwierdza „komisja płk. Latkowskiego”, która wraz z Amielinem przecierała smoleńskie 
dendrologiczne szlaki włącznie z wdrapywaniem się na brzozę na działce Bodina, podczas swych wczesnych badań: Od 
strony zachodniej oczywiście nadal można lądować, ale tylko przy dobrej widoczności pasa. Możliwe jest również 
odwrócenie radaru, tak żeby sprowadzać samoloty z tamtego kierunku, jednak wymaga to kilkugodzinnych przygotowań 
(OL-1, s. 139). 
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z uwzględnieniem różnic związanych ze zmienną wartością 
deklinacji magnetycznej

28
. Na ilustr. poniżej fragment karty 

podejścia na XUBS z kwietnia 2005 kursem magnet. 261⁰ - a 
nie tym 259⁰, znanym nam z ofic. narracji związanej z 10-04 
(zresztą w „raporcie Millera” na s. 54 przyp. 38 czytamy: 
Deklinacja magnetyczna w dniu wypadku wynosiła 
8⁰16’

29
, co w rzeczywistości daje kurs magnetyczny 78⁰ i 

258⁰). 

  

Jak widać (w rubryce obok), w ang. wersji „raportu MAK” (s. 
108, 111) pojawiają się całkiem dobrej jakości zdjęcia 
monitorów z „wieży” z dnia kwietniowego „oblotu” (nad 
XUBS), do którego nie zostali dopuszczeni polscy eksperci

30
. 

Są one jednak tak sprytnie kadrowane, że tylko na jednej z 

                                                           
28

 Na stawiane w Uwagach (s. 7) pytanie: Jaka jest deklinacja magnetyczna w rejonie Smoleńsk-„Północny” - strona polska 
nie uzyskała odpowiedzi. Tymczasem w zależności od deklinacji magnetycznej zmieniają się (odpowiednio) dane dotyczące 
kursów na lotnisko (por. też http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje). 
29

 Gwoli uzupełnienia: „raport MAK” (s. 66) podaje: Kursy magnetyczne startu/lądowania 79° i 259°. Deklinacja 
magnetyczna +7° (por. też polskie Uwagi, s. 7). Jak widać eksperci nawet w tak podstawowych sprawach jak kursy magnet. 
nie byli w stanie dojść do ładu. 
30

 Jak wspominał E. Klich: Rosjanie od razu powiedzieli, że nas nie dopuszczą. My chcielibyśmy być i w samolocie, i na wieży. 
Oni, że nie, absolutnie nie ma mowy, to są obiekty wojskowe, zakaz wstępu. W kwestii samolotu jeszcze ich rozumiem. To 
wojskowa maszyna z wojskowymi procedurami. Nie daj Boże, coś by się stało, trzeba by za nas płacić odszkodowanie. 
Mogliśmy oczywiście podpisać porozumienie w tej sprawie, ale nie chcieli. „Trudno, to chociaż – mówimy – wpuśćcie nas na 
wieżę”. Nie, nie ma mowy. Morozow chyba by się zgodził, ale wojsko go przyblokowało. (…) Mówili, że wieża jest wojskowa, 
a poza tym, że będziemy zakłócać pracę kontrolerów. (…) W tej sytuacji zaproponowaliśmy wynos. (…) Obok wieży stawia się 
namiot i robi takie same stanowiska jak w środku. Trzeba tylko podłączyć się do urządzeń w wieży, żeby sygnał szedł też na 
zewnątrz. No i zapewnić cień, bo ekrany na dworze muszą być ocienione. Inaczej niczego nie widać. Niestety na to Rosjanie 
też się nie zgodzili. (…) Bali się, że zobaczymy, w jaki sposób był sprowadzany tupolew. A mielibyśmy co punktować. Ten ich 
radar mógł być bardzo niedokładny. Znacznik, który pokazuje na nim położenie samolotu, to taki rozmazany punkcik. 
Według mojej oceny kontrolerom trudno było na jego podstawie dokładnie odczytać wysokość, a szczególnie w sytuacji gdy 
polskie załogi nie podawały swojej wysokości (Moja czarna skrzynka, s. 38-39). Por. też Uwagi, s. 11. 

http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje
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fotografii widać wyraźnie ten dodatkowy napis na ekranie – 
tym razem MK 259: 

 

Niewykluczone zatem, iż Amielin, publikując swe zdjęcia, 
wyrządził „MAK”-owi niedźwiedzią przysługę, mimowolnie 
dowodząc, że „radarowy system” na XUBS obsługiwał w 
2010 także kierunek zachodni, nie zaś wyłącznie wschodni. 
Warto zresztą, w tym całym „radarowym” kontekście, 
uważnie się przyjrzeć (zamieszczanej przeze mnie już w 
Zagadnieniach „smoleńskich” (2)

31
) ilustracji prezentowanej 

przez rządową telewizję w styczniu 2011 (por. powiększenie 
z nieco innego kąta, z tego samego materiału 
reporterskiego, w kolumnie obok)

32
, nomen omen jako 

obrazka towarzyszącego upublicznionym wówczas 
„stenogramom z wieży” XUBS: 

 

Zniknięcie tupolewa (z radarów) „unaocznione” jest tu  
zdjęciem wskaźnika radiolokatora ustawionego na kurs 
magnet. 81⁰] 

8:14:01 

Kokariew (niezr.) kogda on dołżien (niezr.) 

[brak danych czasowych] 

A (niezr.) powinien (niezr.) […dołżien…]                                             

                                                           
31

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-2.pdf s. 12. 
32

 Zdjęcie to pochodzi zapewne z Superwizjera opowiadającego o XUBS. Tam pojawiły się „archiwalne” ujęcia z „wieży”: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-2.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html
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8:14:04-8:14:08 

Plusnin Nu, no idieje dołżien on 
podchodit’/wychodit’* po idieje, wot ja wiżu 
bort idjot/idjet*, no etot na Moskwu srazu 
idjot/idjet*, on nie on, trudno skazat’. Nu, nam 
rasskażut wsje.** 

 

 

A (niezr.)**         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – tzn. w dokumentacji „MAK”-u 
są dwa warianty wypowiedzi Plusnina – ten sprzed ukośnika 
pojawia się w open_micr, ten po ukośniku w tel_per. W 
tłumaczeniu „komisji płk. Latkowskiego” (idącym z 
wariantem pierwszym, tak jak Komsomolska Prawda):  

No, w zasadzie powinien, już w zasadzie powinien 
podchodzić, teraz widzę samolot idzie, ale ten na Moskwę od 
razu idzie, on czy nie on, trudno powiedzieć. No, powiedzą 
nam wszystko.  

8:14:26-8:14:35 

Plusnin No w zasadzie powinien, on w zasadzie 
powinien już wychodzić*, o, widzę, samoloto* 
leci, ale ten od razu leci na Moskwę, on, czy nie 
on, trudno powiedzieć. 
 
A (niezr.) 
 
Plusnin No zaraz nam powiedzą. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ta cała wypowiedź zdaje się 
potwierdzać, iż na XUBS nie ma wtedy możliwości 
radiolokacyjnego zidentyfikowania lecącego 
samolotu/lecących samolotów. Dopiero za 7 minut (o godz. 
8:21) ma się pojawić informacja po telefonie z Jużnego, na 
temat zbliżającego się do ASKIL PLF 101. Być może, że w 
translacji KBWLLP jest błąd wynikający z niezrozumienia 
kontekstu i słowo wychodit’ należałoby przetłumaczyć jako 
łączyć się (zgodnie z frazą wychodit’ na swiaz’).  

 

 
Na ilustr. powyżej zobrazowana praca radaru dalekiego 
zasięgu XUBS

33
. W środku schematycznie zaznaczone 

lotnisko z „kręgiem nadlotniskowym” prawdopodobnie dla 
podejść z zachodu i ze wschodu, po lewej granica rusko-
białoruska (por. pomarańczową linię na ilustr. poniżej z 

                                                           
33

 O ile w „raporcie Millera” zobrazowane i wyjaśnione jest działanie radarów obserwacji sektorowej (s. 259-265; oczywiście 
są to zdjęcia, które nie pochodzą z XUBS), o tyle pomija się milczeniem pracę radaru dalekiego zasięgu. Co jeszcze 
dziwniejsze, w rozdziale 2.7 Analiza wyposażenia lotniska nie opisuje się szczegółowo (i nie prezentuje w ogóle zdjęć) 
„radiolokacyjnego systemu lądowania” Siewiernego (!). Na niespełna jednej stronie zamieszcza się skąpe informacje 
zebrane na podstawie analizy… dokumentu Standardy na środki łączności i radiotechnicznego zabezpieczenia lotów 
lotnictwa wojskowego państw-stron Układu Warszawskiego skonfrontowanego z danymi z „protokołu kontrolnego” po 
rzekomym oblocie na XUBS z dn. 25-03-2010 (s. 174, zwłaszcza przyp. 102). Mamy w zamian za to w rozdziale 2.7 zdjęcia 
„oświetlenia” XUBS, bliższej radiolatarni, słupów wysokiego napięcia i porastających wschodnią ścieżkę podejścia (potem 
powycinanych w różnych miejscach) krzaczorów i drzew, a nawet detaliczne „mapy zmian drzewostanu”. Odnosząc się do 
pracy „radiolokacyjnego systemu lądowania” KBWLLP stwierdza tylko (choć nie jest to bagatelna konstatacja), że właśnie 
drzewostan uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie radarów Siewiernego: płaszczyzna posadowienia systemu RSP-6M2 
powinna umożliwiać optyczną widzialność statków powietrznych do wysokości 5-10 m w sektorze ±15° od osi DS. [drogi 
startowej – przyp. F.Y.M.]. Przeszkody terenowe (grupy drzew) w strefie podejścia z KMląd 259° powodowały, że płaszczyzna 
posadowienia systemu RSP-6M2 nie spełniała takich wymagań.  
Czy to zarazem nie jest kolejna przesłanka do wniosku, iż główną ścieżką podejścia na XUBS była latami ta zachodnia (i 
dlatego została pominięta w ofic. narracji)? Ta kwestia jeszcze powróci w Zapisach.   
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[Plusnin zauważa na radarze okrężnym (dalekiego zasięgu) 
samolot lecący w kierunku Moskwy. Nie wyklucza, że jest to 
Tu-154M] (OL-2, s. 332). I tyle komentarza „komisji”, choć 
przecież zdawać by się mogło, wariant z pochodzeniem (o 
godz. 8:14), biorąc pod uwagę ofic. dane, jest dość 
przedwczesny. Chyba że nie chodzi o PLF 101]   

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

„raportu MAK”)] 
 

 

8:14:16-8:14:17 

Kokariew A jemu użie, użie priedupriedili 
(niezr.)? 

Plusnin Da, da, da, jego priedupriedili, czto tut 
tuman i wsje proczieje.*  

[*„Komisja płk. Latkowskiego” uważa, że Plusnin potwierdza, 
że informacja o pogodzie została już przekazana załodze 
tupolewa. W rzeczywistości kontroler obszaru z Mińska 
dopiero kilka sekund wcześniej (o 8:14:06,5) przekazał 
komunikat: „Polish Air Force 1-0-1, for information at 6:11 
Smolensk visibility 400 meters fog.” Najwyraźniej ani 
„Logika”, ani UWD nie spieszyły się z przekazywaniem 
informacji

34
 (OL-2, s. 333).  

Pojawia się zatem kolejna zagadka w „nagraniach z wieży”. 

8:14:38-8:14:41 

A A jemu (niezr.) Uprzedzono, (niezr.)? [A 
jemu… Priedupriedili,…?] 

Plusnin Tak, tak, tak.  

A No? [Nu?] 

Plusnin Uprzedzono go, że mgła i tak dalej. 

                                                           
34

 Uwaga „komisji”, że Moskwa nie spieszyła się z informowaniem polskiej załogi o TWA na XUBS wydaje się słuszna, lecz 
nieco lakoniczna. Przyjmując nawet ofic. dane, tj. że na kilka minut przed zbliżeniem się do białorusko-ruskiej powietrznej 
granicy oraz po przelocie nad jednym z zapasowych lotnisk (UMMS) poinformowano by PLF 101 o tym, że na smoleńskim 
Siewiernym warunki wykluczają lądowanie – to tak czy tak liczono w ten sposób, iż załoga jednak (znając wcześniejsze, 
optymistyczne prognozy) zechce się osobiście przekonać, jak wygląda sytuacja na XUBS. Ponadto „moskiewska kontrola” 
(połączenie z 8:22) w ogóle nie podejmuje w korespondencji z PLF 101 kwestii dalszych działań polskich pilotów w 
przypadku niemożliwości podejścia na XUBS, co by dodatkowo wskazywało na to, iż sprawa panujących warunków na 
docelowym lotnisku nie jest „przesądzona”. W przeciwnym razie „moskiewska kontrola” powinna od razu spytać: na jakie 
lotnisko zapasowe PLF 101 się uda w związku z TWA na XUBS? Lub też, czy załoga planuje przeczekiwać te nielotne warunki 
pozostając na wysokości kręgu smoleńskiego wojskowego aeroportu? Jak wspomniałem chwilę temu, przywołując 
komunikat „mińskiego kontrolera”, nie jest podane w nim, jak długo potrwają TWA w Smoleńsku. To również mogłoby 
skłonić załogę do dokonania jednak rekonesansu nad lotniskiem, by dokonać własnej oceny sytuacji (8:19 1P Podejdziemy i 
zobaczymy (…) może być ładnie lotnisko widać (…)). Oczywiście, nie mając pewności, jak faktycznie wyglądały 10 Kwietnia 
rozmowy w kokpicie „Protasiuka” (nazwa analogiczna, jak „Wosztyl” i „Frołow”), skazani jesteśmy generalnie na domysły – 
w CVR pojawiają się jednak wypowiedzi świadczące, iż przez jakąś (większą?) część przelotu warunki utrzymywały się dobre 
(np. 8:11 2P Nie no, ziemię widać. Coś tam widać, może nie będzie tragedii; 8:16 2P Ale dziesiąta i mgła?). Szczególnie 
zastanawiająca jest ta z 8:20 2P No jakby było dwa-pięć-dziewięć, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce. Pojawia się 
ona wszak 6 minut po komunikacie „mińskiego kontrolera” – w jaki więc sposób możliwy byłby lot „pod słońce” w 
warunkach gęstej mgły i widoczności 400? Zwróćmy też uwagę, że 2P mówi jakby było 2-5-9 (czyli kurs ze wschodu na 
XUBS) – co by świadczyło, iż załoga przygotowana jest zawczasu na podchodzenie kursem 79⁰  (ewentualnie 81⁰, jak 
wykazywałem wyżej, wspominając o „systemie radarowym” XUBS), tj. od zachodniej strony Siewiernego.  
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Czy Plusnin dlatego mówił chwilę temu, o jakimś samolocie, 
iż już powinien podchodzić (a więc nie podchodzi), gdyż, jak 
(Plusnin) sądził, jego [pilota] uprzedzili, że tu mgła i czy w 
związku z tym miał (Plusnin) na myśli PLF 101, czy też inny 
statek powietrzny? Bardzo często w komunikatach 
„kontrolerów” i ich rozmówców operuje się wyłącznie 
zaimkami, a nie jakimikolwiek znakami wywoławczymi lub 
choćby nazwiskami – przyp. F.Y.M. Po prawej stronie tabeli 
komunikat „mińskiego kontrolera” z UMMS (tj. lotniska 
„Mińsk-2”); w CVR-3 usytuowany jest on czasowo nieco 
później (aniżeli w CVR-1, do których to „stenogramów” 
odwoływała się wyżej „komisja płk. Latkowskiego”) – tzn. o 
8:14:15,1. I tak jednak wypowiedź Plusnina wypada w wersji-
2 ponad pół minuty później w stosunku do chwili 
przekazywania polskiej załodze komunikatu przez „WM2”. 
Nie ma zarazem żadnego śladu w „nagraniach z wieży” po 
tym, by Plusnin o tym, iż „Mińsk” powiadomił PLF 101, został 
tak szybko poinformowany]   

 

 
8:14:22 

Kokariew Nu skażi mnie potom kak budiet 
informacija (niezr.) ładno? 

8:14:45 

A Tego, no powiedzcie później (niezr.) [Eto, nu 
skażitie potom…]                                             

8:14:24/8:14:25* 

Plusnin Horoszo, horoszo. 

[*Komunikat Plusnina w tel_per pojawia się o sekundę 
wcześniej niż w open_micr – przyp. F.Y.M.]   

8:14:46-8:14:48 

Plusnin Horoszo. 

A …informacja (niezr.), dobrze? […informacija…, 
ładno?] 

Plusnin Horoszo. 
8:14:39 

Plusnin U niego żie ja tak ponimaju na bortu 
(niezr.)* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Ja tak 
rozumiem, że u niego na pokładzie (niezr.). Zdaniem 
„komisji” jest to odpowiedź Plusnina udzielana komuś przez 
telefon komórkowy (OL-2, s. 333). W wersji-2 nie jest 
zaznaczone, iż to komunikat telefoniczny. Znowu nie sposób 
powiedzieć, jaki bort ma na myśli Plusnin, zwłaszcza że zaraz 
mówi on o czyimś wylocie – przyp. F.Y.M.] 

8:15:01 

Plusnin Przecież, o ile rozumiem, on ma (niezr.) 
[U niego żie ja tak ponimaju…]  

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:14:42-8:14:44 

Plusnin Konieczno. 

Plusnin Wylietit (niezr.), wied’ nawierniaka 
znajet żie, kak możno (niezr.)* 

[*W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: Wyleci (niezr.), 

przecież na pewno wie, jak można (niezr.) (OL-2, s. 333). 

Wypowiedzi tej brak w wersji-2, a „komisja” nie zamieszcza 

komunikatu Plusnina z wersji-2 w swoich „stenogramach” – 

8:15:19 

Plusnin No tutaj zupełnie zrobił się syf, kurde. 
[Nu tut woobszczie stała żopa, blin] 
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przyp. F.Y.M.] 

8:15:04-8:15:09 

Plusnin KP.* 

Plusnin KP. 

Plusnin KP.* 

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

8:15:26-8:15:31 

Plusnin SD! 

Plusnin SD! 

 

8:15:13 

Murawiow Otwietił.  

8:15:33* 

Murawiow Słucham. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 20sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:15:14 

Plusnin Sieł we Wnukowo, niet?* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Wylądował na 

Wnukowie, czy nie? [Plusnin sprawdza, czy Ił-76 już 

wylądował w Moskwie (OL-2, s. 334). Czy jednak na pewno 

chodzi o Iła-76? I czemu Plusnin miałby się nim teraz 

interesować, skoro ostatnie rozmowy dotyczyły, jak można 

sądzić, „Polaka”?] 

8:15:34 

Plusnin Wylądował we Wnukowo, nie?* 

[*taka polszczyzna w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

8:15:16 

Murawiow Niet jeszczio. 

8:15:36 

Murawiow Jeszcze nie. 
8:15:21-8:15:24 

A (niezr.)* 

Plusnin Otwietił.**        

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

[**Odpowiedź Plusnina nie pojawia się w ukv – przyp. 
F.Y.M.]   

8:15:42-8:15:44 

Krasnokucki (niezr.) 

Plusnin Słucham. 

 

8:15:26 

„Pierwyj” Nu czto, na zapasnoj otprawili, na 
swiaz’ wychodił on ili niet?* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M. KBWLLP oraz 
„komisja płk. Latkowskiego” konsekwentnie zaś traktują 
„Pierwogo” jako Krasnokuckiego, ale dostrzegalne są różnice 
w zwracaniu się do Plusnina rozmówcy pod kryptonimem 
„Pierwyj” w porównaniu z poufałym sposobem odnoszenia 
się Krasnokuckiego (ten ostatni nawet używa zdrobnień 
imienia Plusnina, czego „Pierwyj” nie czyni). Wprawdzie w 
odpowiedzi Plusnina pojawi się Nikołaj Jewgieniewicz (i to 
zapewne skłania KBWLLP do utożsamiania „Pierwogo” z 
Krasnokuckim), ale tylko w open_micr (w ukv już nie)] 

8:15:47 

Krasnokucki No co, wysłaliście na zapasowe, 
nawiązał on łączność, czy nie?* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki pyta, 
czy jest już informacja, że Tu-154M został odesłany na 
lotnisko zapasowe – przy czym „komisja” posługuje się 
swoim tłumaczeniem: No co, na zapasowe odesłali, łączył 
się, nie? (OL-2, s. 334), nie zaś tym z wersji-2, które nadaje 
inny sens sformułowanemu pytaniu. W opracowaniu 
KBWLLP Krasnokucki ma pytać Plusnina, czy ten odesłał na 
zapasowe. Kogo/co Plusnin odesłał – nie jest tu 
powiedziane wprost – wbrew interpretacji „komisji”, która 
w swoich z kolei „stenogramach” posługuje się wersją 
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„MAK”-u, zgodnie z którą pytanie dotyczy jakichś 
niesprecyzowanych onych, co mieliby odesłać (kogoś/coś) 
na zapasowe. Gdyby obstawać przy wariancie KBWLLP, to 
pytanie Krasnokuckiego byłoby zadziwiające, skoro ilekroć 
nawiązywana była łączność jakiegoś statku powietrznego 
(„Wosztyl”, „Frołow”) z XUBS, Krasnokucki obserwował w 
„wieży” sytuację. Tym razem więc, gdyby taka łączność 
zostałaby nawiązana, też na pewno by przy takiej 
korespondencji (jako zwierzchnik Plusnina) był – przyp. 
F.Y.M.] 

8:15:30 

Plusnin Nikołaj Jewgieniewicz, ja Wam skażu, nie 
wychodił, wot nabljudaju bort, idjot po trassie, 
on – nie on, skazat’ nie mogu, idjot na Moskwu. 
/(niezr.) ja Wam skażu, nie wychodił, wot 
nabljudaju bort, idjot po trassie (niezr.).* 

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

przyp. F.Y.M. Według „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin 

oznajmia, że widzi na radarze samolot lecący po trasie z 

Polski do Moskwy, ale nie jest pewien, czy to Tu-154M. 

Tłumaczy również, że dotychczas prezydencki tupolew nie 

łączył się z wieżą w Smoleńsku (OL-2, s. 334). Jeśliby zaś 

trzymać się ofic. danych, to na pewno ten widziany na 

radarze przez Plusnina oraz lecący po trasie z Polski do 

Moskwy, nie może być prezydenckim tupolewem, ponieważ 

PLF 101 dopiero o 8:22 ma przekraczać ASKIL, a o 8:23 łączyć 

z „Korsażem”]    

 

8:15:50 

Plusnin Nikołaj Jewgienjewicz, powiem panu, 
nie nawiązał. Właśnie widzę, jakiś samolot idzie 
po trasie, a on, czy nie on, nie mo, powiedzieć 
nie mogę, idzie na Moskwę.* 
 
[*Po czym Plusnin to poznaje, nie wiadomo. Wypowiedź 
zresztą jest (znów) tak nieprecyzyjna, że nie sposób 
wywnioskować, czy chodzi w niej o określoną trasę, którą 
zwykle poruszają się statki powietrzne lecące z Polski do 
Moskwy, czy chodzi o przekroczenie punktu ASKIL (a może 
punktu MOSON wyżej?

37
), czy może o usytuowanie owego 

„niezidentyfikowanego obiektu latającego” już na północy 
względem XUBS.  
 
Innymi słowy, czy ów samolot idący po trasie znajduje się 
jeszcze (na wskaźniku radiolokacyjnym) na zachód od 
lotniska czy może na akurat północny wschód. Jak zaś 
pamiętamy, PLF 101 w planie lotu

38
 miał zgłoszone 

podejście od południa względem XUBS (a nawet względem 
LNX/UUBS), tj. przez punkt RALOT  – przyp. F.Y.M. (por. 
ilustr. poniżej i w rubryce obok). 
 

 
 

                                                           
37

 Por. skan na pierwszej stronie niniejszej części Zapisów. 
38

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html. W planie zgłaszanym w clarisie (z 18-03-2010) na 
lot ppłk. B. Stroińskiego „prezydenckim tupolewem” nie ma tego punktu (są tylko ASKIL-DCT-SMOLENSK): 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
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[ASKIL – drugi zakręt; przy kursie 259⁰  – przyp. F.Y.M. 

Niewykluczone, że poniższy fragment zawiera zarazem część 

„drugiego schematu” związanego z podchodzeniem od 

zachodu na XUBS (chodzi o tę linię z prawej, z kursem 349⁰, 

prostopadle do „osi pasa”): 

 

tzn. w pierwszy zakręt kręgu nadlotniskowego wchodziłoby 

się od południa nad dalszą NDB, potem leciałoby się na 

północ, by wykonać drugi zakręt
35

 i kierować się (na 

trawers), na zachód; po trzecim zakręcie  szłoby się na 

południe, a wraz z czwartym
36

 na wschód już na wysokości 

osi pasa i dwóch (zachodnich) NDB – przyp. F.Y.M.] 

 
 
Jak jednak wiemy z kolei z ustaleń „badawczych”, załoga 
PLF 101 miała w rzeczywistości: z punktu ASKIL, wbrew 
zgłoszonemu planowi lotu, kierować się na dalszą NDB (ozn. 
DRL-1

39
) po zach. stronie XUBS, korzystając z innej karty 

podejścia niż ta znana nam z „raportu MAK”. Jak można 
podejrzewać, alternatywny schemat podchodzenia do 
lądowania na Siewiernym szkicowo zaznaczony jest na 
ekranie radaru dalekiego zasięgu (ilustr. powyżej; 
powiększenie po lewej w rubryce

40
). Trzeci i czwarty zakręt 

byłyby może usytuowane na zagięciach pierwszej linii od 
lewej (górnym i dolnym, odpowiednio).  
 
Uwzględniając to, iż ASKIL położony jest nieco niżej od 
XUBS, to lecąc na północny wschód załoga mogłaby 
wchodzić od razu w czwarty zakręt i na prostą w kierunku 
drogi startowej DS 08 – a nie kierować się na północ, by 
wykonywać drugi zakręt (jak w ramach schematu z „raportu 
MAK” – ilustr. w rubryce obok). Byłoby to i bliżej z ASKIL, i 
prościej, i szybciej - nawet nie po to, by przymierzać się do 
jakiegokolwiek „próbnego podejścia”, lecz właśnie by 
dokonać (z bezpiecznej wysokości) oceny panujących 
warunków na XUBS]  

                                                           
35

 Trzeci przy podejściu ze wschodu (MK 259⁰). 
36

 Ani trzeci, ani czwarty zakręt, ani dwie zachodnie NDB nie są zaznaczone na schemacie z podejściem MK 259⁰, 
przypominam, lecz (jak można sądzić przez wzgląd na położenie dalszej NDB w odległości ok. 4 km od zach. progu pasa) 
wejście w czwarty zakręt przy MK 79⁰ byłoby kilka kilometrów bliżej w stosunku do punktu XUBS (czyli tu: środka pasa) 
aniżeli w przypadku czwartego zakrętu z podejściem MK 259⁰. Swoją drogą, KBWLLP, która, jak zapewniał na początku 
sierpnia 2011 jej szef, min. J. Miller (http://www.rp.pl/artykul/695503.html), pieczołowicie przeczesując „dokumentację 

http://www.rp.pl/artykul/695503.html
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8:15:39 

„Pierwyj” Ja tiebia poniał, idjot po trassie./A 
(niezr.)* 

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

8:15:59 

Krasnokucki Zrozumiałem cię, idzie po trasie/od 
ASKIL*. [Ja tiebia poniał, idjot po trassie/ot 
ASKIL.] 

8:15:41 

Plusnin Da. 

8:16:01 

Plusnin Tak. 
8:15:43 

„Pierwyj” Nawiernoje on, potomu czto o 
dawlienije poprosił.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pytanie: jaki statek powietrzny 
(lecący z Polski) prosił o ciśnienie przed godz. 8:15? 
Niemożliwe, by „Pierwyj” mówił teraz o „Wosztylu”]   

 

8:16:03 

Krasnokucki Pewnie on, bo ciśnienie (niezr.) 
poprosił. 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki 
zapewne nie zapamiętał, że Plusnin rozmawiał z załogą 
samolotu Transaero, i sądzi, że to piloci polskiego Tu-154M 
prosili o prognozę. Najwyraźniej mylą mu się samoloty (OL-
2, s. 335). Mylą się „jemu” albo też „komisji”, ponieważ 
powyższa rozmowa dotyczy, było nie było, samolotu 
idącego po trasie (…) na Mokwę, a nie takiego, który 
przeleciał z Moskwy trasę w stronę punktu ASKIL. Poza tym, 
czy Krasnokucki przebywał w wieży podczas korespondencji 
Plusnin - TSO 331 kilka minut temu? Jakim więc sposobem 
słyszałby tę konwersację (nadawno by ją przez megafony na 
zewnątrz budki)? Jeśli zaś słyszałby (jakimś sposobem), to 
czy naprawdę w ciągu paru minut byłby w stanie zapomnieć 
z jaką załogą rozmawiał Plusnin? – przyp. F.Y.M.] 

8:15:46 

Plusnin Nu da, i wychodił Rossijskij bort. 

8:16:03*-8:16:09 

Plusnin No tak, i kontaktował się, mówię, 
rosyjski samolot, my mu przekazaliśmy (niezr.) 
[Nu da, i wychodił, goworju, rossijskij bort, my 
mu pieriedali…] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin mówi swój komunikat 
równocześnie z Krasnokuckim – ten ostatni zresztą nie 
wyraża zainteresowania tym, o co chodzi z rus. bortem]   
 

Krasnokucki Dobrze, mam na myśli na 
Wnukowo (niezr.) albo do Mińska.** 
 
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie ma tej wypowiedzi w 
wersji-1 nawet jako komunikatu „Pierwogo”]   

                                                                                                                                                                                     
Układu Warszawskiego” z braku bumag z Moskwy, mogła chyba wydobyć też z wojskowych archiwów LWP kartę podejścia 
od zachodu na smoleńskie wojskowe lotnisko, nawet taką z czasów późnego ZSSR i stacjonowania tam eskadr sowieckiego 
lotnictwa transportowego oraz myśliwców. Por. też Uwagi do „raportu MAK” s. 46, gdzie pisze się wprost: załączona na s. 
60 karta podejścia nie pochodzi z dokumentacji, którą posiadała załoga. Ta kwestia z „zachodnią kartą” jeszcze powróci w 
niniejszych Zapisach.     
39

 Wedle wyliczeń (na ile precyzyjnych, trudno powiedzieć) „komisji płk. Latkowskiego” DRL-1 miała się znajdować 3,6 km, a 
więc ok. 4 km od zach. progu pasa, por. OL-2, s. 135 (w przeciwieństwie do dalszej NDB od wschodu, usytuowanej, zgodnie 
z ustaleniami doc. Amielina, „na szczycie wzgórza” w odległości ca. 6,3 km od wsch. progu pasa, por. tegoż, OL, s. 271). 
40

 Schematy te najprawdopodobniej częściowo „zachodzą” na siebie. Prawy obwód to schemat przy podejściu MK 259⁰, 
lewy to zapewne ten związany z MK 79⁰  (81⁰). Za punkt odniesienia można obrać jasną plamę (z której wychodzi na 
południe „promień” na wskaźniku radiolokatora) oznaczającą położenie radaru (umiejscowionego na północ od pasa 
startowego, por. zdjęcia na s. 19 niniejszych Zapisów).  
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8:15:55 

Plusnin Siejczas ja jeszczio raz poprobuju 
utocznit’.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Zaraz jeszcze 
raz spróbuję się dowiedzieć (OL-2, s. 335) – przyp. F.Y.M.] 

8:16:09-8:16:22 

Plusnin Zaraz spróbuję jeszcze raz uściślić. 

Krasnokucki (niezr.) 

[dzwonek telefonu] 

Krasnokucki (niezr.) 

Plusnin Już dzwonię. [Użie zwonju.] 
8:16:03 

„Antena” „Antienna”.  

8:16:22 

„Antena”  „Antena”. 
8:16:04 

Plusnin „Łogiku.”* 

[*Komunikat podany także w ukv – przyp. F.Y.M. – ale tam o 
godz. 8:16:02 – tak jakby drogą radiową łącze „szło szybciej”] 

   

8:16:23* 

Plusnin „Logikę”. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 19sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:16:09 

„Antena” Inżbat goworit, goworit, 
rassojedinat’?* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Telefonistka 
informuje, że linia jest zajęta, ponieważ rozmawia ktoś z 
batalionu inżynieryjnego. Pyta, czy ma przerwać tamto 
połączenie, żeby Plusnin mógł skontaktować się z „Logiką” 
(OL-2, s. 335). Jak się poniżej okaże, nawet Plusnin będzie 
zdziwiony tym „Inżbatem”. Intrygujące, co w sobotnie, 
leniwe, smoleńskie przedpołudnie miałby jakiś batalion 
inżynieryjny porabiać akurat w czasie, gdy spodziewano się 
samolotu z Polski?

41
 Tak czy tak, zaczną się teraz „czary na 

łączach” albo zabawa w głuchy telefon – przyp. F.Y.M.] 

8:16:23-8:16:25 

„Antena” Łączę. 

„Antena” Inżbat (przyp. tłum.: batalion 
inżynieryjny) rozmawia. Rozłączać? 

8:16:11 8:16:30 

Plusnin Kto rozmawia? 

                                                           
41

 Możliwe, że przedstawiciele tego inżbatu zabezpieczali już polankę samosiejek oraz oznaczali te miejsca, w których 
„znaleziono” potem przeróżne części samolotu, mimo że zrazu w gęstej mgle nawet nie wiedziano, gdzie spadł. Jak 
pamiętamy choćby z relacji polskiego montażysty, który opowiadał o strażakach: Dlaczego oni przyjechali tak późno, mimo 
tego, że byli tak blisko? Rzecz w tym, że prawdopodobnież i była sy... później pytałem tego strażaka – bo oni myśleli, że się 
zdarzył wypadek na szosie. Tam jest zaraz szosa wylotowa ze Smoleńska. I ta straż jechała tą szosą, a tam nie da się po 
prostu zjechać, bo jest dość wysoki, wysoki jest nasyp. (…) I musieli zawrócić i pojechać od strony lotniska; 
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1. Gdy przybywają zaś dziennikarze, to już co 
większe fragmenty lotnicze są otoczone biało-czerwoną taśmą i chronione przez rus. mundurowych. Tak jakby nie tylko 
smoleński tuman, ale i drzewostan wraz z krzaczorami, nie przeszkadzały jakiemuś inżbatowi w dotarciu do miejsc, gdzie 
spadły szczątki „prezydenckiego tupolewa”. 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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Plusnin Kto goworit?* 

[*Komunikat podany także w ukv – przyp. F.Y.M. – tylko że 
tam z 2-sek. wyprzedzeniem, bo o 8:16:09] 

8:16:12 

„Antena” Inżbat. 

8:16:30* 

„Antena” Inżbat. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Telefonistka” mówi z 
Plusninem równocześnie]   

8:16:13 

Plusnin Raz’jedinajtie. 

8:16:31 

Plusnin Rozłączyć. 
8:16:19 

„Antena” Wyzywaju. 

8:16:32-8:16:38 

„Antena” Dobrze. [Horoszo.] 

„Antena” Łączę. 
8:16:31 

„Logika” „Łogika”-35. 

8:16:49* 

„Logika” „Logika” trzydzieści pięć. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 18sek – przyp. 
F.Y.M.] 

8:16:32 

Plusnin Opieratiwnogo. 

8:16:50 

Plusnin Operacyjnego. 
8:16:33 

„Logika” Opieratiwnyj goworit.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Najpierw Inżbat zajmował linię, 
teraz z kolei, po połączeniu z moskiewską „Logiką”, 
opieratiwnyj goworit]   

8:16:51 

„Logika” Operacyjny rozmawia. 

8:16:35 

Plusnin A s kiem on goworit?/A gdie on (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina w pdf-ie tel_per, drugi w 
open_micr – przyp. F.Y.M.] 

   

8:16:52* 

Plusnin A z kim on rozmawia?** 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 17sek – przyp. 
F.Y.M.] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Pytanie zresztą trafne, tylko 
chyba nie dane było się Plusninowi dowiedzieć, bo 
dochodzi do rozłączenia. Gorąca linia jednak (Smoleńsk-
Moskwa) nie stygnie]    

8:16:36 

„Antena” Nie otwietili?  

8:16:54 

„Antena” Nie odpowiedzieli? 
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8:16:37 

Plusnin A… ałło./(niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina w pdf-ie tel_per, drugi w ukv 

– przyp. F.Y.M.]   

8:16:54 

Plusnin Y, halo. 

8:16:38 

Antena” Nie otwielili, „Łogika”?   

8:16:56 

Antena” Nie odpowiedzieli, „Logika”? [Nie 
otwielili, „Łogika”?]   

8:16:39-8:16:40 

Plusnin A, ałło, otwietili, otwietili./Ałło (niezr.) 
ałło.* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w tel_per, drugi w 

open_micr – przyp. F.Y.M.]   

Plusnin Ałło.** 

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

8:16:56-8:17:30* 

Plusnin Y, halo. Odpowiedzieli, odpowiedzieli! 
Halo! [A, ałło. Otwietili, otwietili! Ałło!] 

[dzwonek telefonu] 

[dzwonek telefonu] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Linia zrobiła się taka gorąca, że 
ponad pół minuty nagrania „wypadło”]   

8:17:18* 

Antena” „Antienna”. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 38 s od poprzedniego 
komunikatu. W przypadku pdf-a open_micr to luka jest 
nawet o sekundę większa, por. ilustr. poniżej] 

 

8:17:34* 

Antena” „Antena”. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 16sek – przyp. 
F.Y.M.] 

 

8:17:19 

Plusnin Nu, jeszczio raz „Łogiku”. 

8:17:35 

Plusnin Y jeszcze raz „Logikę”. [A, jeszczio raz 
„Łogiku”.] 

8:17:20 

„Antena” Wyzywaju.  

8:17:36 

„Antena” Łączę.  
8:17:26 

„Antena” Ałło, nie otwieczajet?* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Halo, nie 
odpowiadają? (OL-2, s. 337). Najwyraźniej łącza, które do tej 
pory były drożne, naraz się zapchały – przyp. F.Y.M.]  

8:17:41* 

„Antena” Halo. Nie odpowiada. [Ałło, nie 
otwieczajet.]  

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 15sek. KBWLLP 
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nadrabia stracony czas – przyp. F.Y.M.] 

8:17:27 

Plusnin Ałło, opieratiwnogo. 

8:17:43 

Plusnin Halo, operacyjnego. 
8:17:29 

Antena” Wyzywaju. 

8:17:44 

Antena” Łączę. 
8:17:32 

Kurtiniec (niezr.) 

8:17:47 

Kurtiniec Major Kurtiniec.  
8:17:33 

Plusnin Ałło. 

8:17:48 

Plusnin Halo. 
8:17:34 

Kurtiniec Major Kurtiniec./Plusnin Pljusnin. 

8:17:50 

Kurtiniec Major Kurtiniec. 
8:17:35 

Plusnin Pljusnin. 

8:17:50 

Plusnin Y, Pliusnin. 
8:17:35,5* 

Kurtiniec Da. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Taką dynamikę ma ta rozmowa, 
że zegar „MAK” ledwie nadąża] 

8:17:51 

Kurtiniec Tak. 

8:17:35/8:17:36* 

Plusnin Mnie nużna informacija, kuda on poszioł, 
ilu na Wnukowo, ili kuda wot, gdie on 
(niezr.)/Mnie nużna informacija, kuda on poszioł, 
ilu na Wnukowo, ili kuda wot, gdie on siejczas.** 

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

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Potrzebuję 
informacji, dokąd on poszedł, czy na Wnukowo, czy gdzie. 
Gdzie on teraz jest? [Plusnin chce się dowiedzieć, gdzie jest 
teraz Tu-154M i czy został skierowany na Wnukowo] (OL-2, s. 
337).  

Czy zatem na radarze dalekiego zasięgu Plusnin nie widzi 
obecnie żadnego zbliżającego się z Polski statku 
powietrznego, skoro PLF 101 ma być o godz. 8:22, a więc za 5 
minut, w ASKIL

42
? Pytanie: gdzie on teraz jest? – o tym by 

świadczyło – przyp. F.Y.M.] 

8:17:51 

Plusnin Potrzebuję informacji dokąd on 
poleciał, czy na Wnukowo, czy dokąd, gdzie on 
teraz jest. 
      

        

                                                           
42

 Oczywiście, w sytuacji, w której doszłoby do sfałszowania i CVR, i „nagrań z wieży” (plus blackout monitoringu na EPWA) – 
tego typu scena, jak ta z Plusninem, nie jest absurdalna – „prezydencki tupolew” mógł przylecieć wcześniej albo później etc. 
Zakładając jednak, że trzymamy się danych oficjalnych, to pojawiają się następujące możliwości: 1. Plusnin widzi na radarze, 
że coś się zbliża od zachodu, lecz „na nagraniu” struga wariata, że nie widzi. 2. Plusnin faktycznie nie widzi znacznika 
żadnego statku powietrznego, gdyż radar dalekiego zasięgu już jest pod opieką fachowców wojskowych od zakłócania 
urządzeń radiolokacyjnych na XUBS (jak wiemy, parokrotnie podczas „zapisów” coś się dzieje z aparaturą; nawet z 
łącznością). 3. Plusnin ma na radarze więcej znaczników niż jeden – i nie ma pewności, który z nich to „echo” polskiego 
samolotu. 4. Plusnin zgłasza, że operację lotniczą z dublerem można zaczynać. 
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8:17:41 

Kurtiniec Ili na Wnukowo, ili na Twier’. Na Twier’ 
budiet osnownoj.* 

[*Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Oficer 
operacyjny sądzi, że chodzi o Iła-76 i podaje lotniska 
zapasowe dla tego samolotu (OL-2, s. 337). Ale chyba 
„komisja” przyjmuje za dobrą monetę struganie wariata 
przez Kurtińca, skąd bowiem nagle wziąłby się „Twer” jako 
zapasowe lotnisko dla polskogo borta? – przyp. F.Y.M.] 

8:17:56 

Kurtiniec Albo na Wnukowo, albo na Twer. Na 
Twer (niezr.). 

 

8:17:44 

Plusnin Niet, ja imieju w widu, budiem tak 
goworit’, polskij bort./ Niet, ja imieju wwidu, 
budiem tak goworit’, polskij bort.* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w tel_per, drugi w 

open_micr – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 

Latkowskiego”: Nie, ja mam na myśli, że tak powiem, polski 

samolot (OL-2, s. 337).  

Że tak powiem? A może: by tak rzec? To nagle o godz. 8:17 

nie wiadomo, o jaki samolot by chodziło w takiej rozmowie – 

w sytuacji, w której już dawno zostało Wnukowo dla 

„Frołowa” przez „główne centrum” ustalone
43

?]   

8:17:59 

Plusnin Nie, ja mam na myśli, powiedzmy, 
polski samolot. 

                         

 

8:17:48 

Kurtiniec A, polskij. 

8:18:03 

Kurtiniec Y, polski. 
8:17:49 

Plusnin Da. 

8:18:04 

Plusnin Tak. 
8:17:50 

Kurtiniec Polskij na Wnukowo odnoznaczno, w 
Twieri niet tamożni.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W przekładzie „komisji płk. 
Latkowskiego”: Polski na Wnukowo jednoznacznie, w Twerze 
nie ma cła. Kurtiniec ciągnie wątek Tweru, jakby nieistotne 
było to, co Plusnin do „oficera operacyjnego” wygaduje. Z 
jakiej racji miałby się „polski samolot” zjawić w Twerze na 

8:18:04* 

Kurtiniec Polski na pewno na Wnukowo. W 
Twerze nie ma urzędu celnego. 

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

                                                           
43

 „Raport MAK” podaje, że „Frołow” wylądować miał na Wnukowie o 8:31 pol. czasu (por. s. 128). Czy to prawda, czy to 
może „komsomolska prawda” – to zagadnienie otwarte. 
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„odprawie celnej”? Jeden Kurtiniec wie]   
8:17:51/8:17:53* 

Plusnin Niet, a inogda oni u nas na Minsk 
uchodiat, wot mnie toczno informaciju nużno. 
Nu pozwonitie (niezr.)./ Niet, a inogda oni u nas 
na Minsk uchodiat, wot mnie toczno informaciju 
nużno. Nu pozwonitie w cientr, u mienia teliefon 
zaniat.* 

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w ukv, drugi w 
open_micr – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego” (to ostatnie zdanie): Zadzwońcie do centrum. 
Ja mam telefon zajęty. [Prosi, żeby Kurtiniec zadzwonił do 
UWD, bo on nie może się połączyć] (OL-2, s. 338)]    

8:18:07 

Plusnin Nie, a czasami oni lecą od nas na Mińsk. 
Potrzebuję dokładnej informacji.* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin 
przypomina, że samoloty ze Smoleńska są niekiedy 
kierowane na lotniska zapasowe na Białorusi i prosi o 
sprawdzenie, co zrobić z Tu-154M (OL-2, s. 338).  
 
A można by sądzić, iż już wszystko z „Logiką” ustalono ok. 
20 minut temu, telefonicznie właśnie podczas rozmowy 
Plusnin-Kurtiniec (Trzeba jakoś połączyć się z głównym 
centrum, żeby głównemu Polakowi (…) 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) – przyp. F.Y.M.] 

8:17:56 

Kurtiniec A, nu eto nużie. 

8:18:11 

Kurtiniec A! No to już… 
8:17:58 

Plusnin Nu pozwonitie w cientr (niezr.) 

8:18:13-8:18:14 

Plusnin No zadzwońcie do centrum, ja, ten, 
telefon…* 

Kurtiniec Nie, ja (niezr.). Halo. [Niet, ja… ałło] 

[dzwonek telefonu] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby Plusnin raz jeszcze 
chciał podać Kurtińcowi ten numer tel., który już dyktował 
„oficerowi operacyjnemu” z „Logiki” o godz. ca. 6.40?

44
]   

8:17:59/8:18:02* 

Plusnin Ałło, ałło, ałło, ałło, ałło, ałło, ałło, ałło, 
ałło, ałło./Ałło, ałło, ałło, ałło, ałło, ałło, ałło.* 

[*Pierwszy komunikat podany w open_micr, drugi w tel_per 
– przyp. F.Y.M. – innymi słowy przez mikrofony 
zainstalowane w „wieży” nagrało się (3 sekundy wcześniej) 
to, co miał powiedzieć Plusnin, zanim przemówił do 
słuchawki telefonicznej. W open_micr „ałło” powtórzone jest 
poza tym 10 razy,  

 

8:18:14-8:18:30 

Plusnin Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. 

[dzwonek telefonu] 

Plusnin Halo. 

[dzwonek telefonu] 

A Co jest (niezr.)? [Czto takoje…?]                                             

[dzwonek telefonu] 

                                                           
44

 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf s. 13-14. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-1.pdf
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w tel_per tylko 7 

 
- w wersji-2 cyrk z telefonami nawet dokładniej jest 
zobrazowany (por. ilustr. po prawej)]   

 
8:18:17 

„Antena” „Antienna”.  

8:18:30* 

„Antena”  „Antena”. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 13sek – przyp. 

F.Y.M.] 

8:18:18 

Plusnin A czto takoje, raz’jedinili mienia?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Kolejne zerwane połączenie. Co 
ciekawsze jednak, ta wypowiedź Plusnina w pdf-ie open_micr 
jest o 8:18:16, a więc o 2 sekundy wcześniej]   

8:18:31 

Plusnin Co się dzieje, rozłączono mnie? 

8:18:19 

„Antena” Da, siejczas. 

8:18:36 

„Antena” Tak? Zaraz. 
8:18:26 

Plusnin Ałło. 

8:18:40 

Plusnin Halo. 
8:18:29 

„Logika” „Łogika”-35. 

8:18:41* 

„Logika” „Logika” trzydzieści pięć. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 12sek – przyp. 
F.Y.M.]   

8:18:30 

Plusnin Opieratiwnogo. 

8:18:42 

Plusnin Operacyjnego. 
8:18:31 

„Logika” Wyzywaju. 

8:18:44 

„Logika” Łączę. 
8:18:35 

Kurtiniec Kurtiniec. 

8:18:48 

Kurtiniec Kurtiniec. 
8:18:36 

Plusnin Ałło. 

8:18:49 

Plusnin Halo. 
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8:18:37 

Kurtiniec Kurtiniec. 

8:18:49 

Kurtiniec Kurtiniec. 
8:18:37/8:18:38 

Plusnin Pljusnin. Tak kak-to możno na gławnyj 
cientr pozwonit’ UWD, cztoby znat’ toczno, 
potomu, czto jego wstrieczajut. Ili blin, zdies’, 
żdat’ im, ili w Moskwu chodom jechat’, to jest’ w 
Minsk.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin. No 
przecież można jakoś zadzwonić do głównego centrum UWD, 
żeby wiedzieć dokładnie, bo go tu witają. Czy mają, kurde, 
czekać tutaj, czy do Moskwy biegiem, czy do Mińska? 
[Plusnin ponownie prosi Kurtińca, aby ten zadzwonił do 
UWD, do centrum, które powinno zdecydować, co zrobić z 
tupolewem. Decyzja musi zapaść szybko, bo na lotnisku w 
Smoleńsku jest grupa oficjeli, lokalnych i polskich, którzy 
czekają, żeby powitać Lecha Kaczyńskiego [czyżby dopiero 
teraz, a więc jakiś dobry kwadrans po ósmej, się oni pojawili? 
– przyp. F.Y.M.]. Trzeba dać im znać, czy mają nadal czekać, 
czy powinni jak najszybciej jechać do Moskwy lub Mińska, bo 
tam wyląduje prezydent] (OL-2, s. 339)]  

 

8:18:51 

Plusnin Y, Pliusnin. (niezr.) można jakoś 
zadzwonić do głównego centrum, UWD (przyp. 
tłum.: Kierowania ruchem lotniczym), żeby 
dowiedzieć się dokładnie? Bo na niego 
czekają/jego odbierają. Czy, kurde, tu mają 
czekać, czy do Moskwy „na piechotę” jechać, y, 
to znaczy do Mińska.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tłumaczenie ciekawsze niż to 
„komisji płk. Latkowskiego”, gdyż Plusnin, jak widać, nieco z 
rozpędu, mówi do Moskwy (…) to jest do Mińska – choć 
chciałoby się rzec: gdzie Rzym, a gdzie Krym. Ani na 
moment w rozmowach, czy to Plusnina, czy Krasnokuckiego 
z „Logiką” nie pojawia się zaś Witebsk jako możliwe do 
wyboru rozwiązanie sytuacji z „Polakiem”, choć akurat to 
lotnisko (UMII) byłoby optymalne nie tylko dla „Polaka”, 
lecz także do szybkiego przejazdu dla delegacji 
oczekujących (pomijam już, że było ono wpisane do planu 
lotu PLF 101)]   
 

 
8:18:51 

Kurtiniec Ja nie znaju, kuda jego łuczszie (niezr.)* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Nie wiem, 
dokąd go lepiej (niezr.) [Kurtiniec nie jest pewien, na jakie 
lotnisko zapasowe powinien zostać odesłany tupolew] (OL-2, 
s. 339) – i oczywiście przez cały ten czas, nie mógł tego 
sprawdzić ani ustalić (jeśli cokolwiek miał Kurtiniec do 
decydowania w tej materii). Tym razem tłumaczenie 
„komisji” jest lepsze niż w wersji-2 – przyp. F.Y.M.] 

8:19:03 

Kurtiniec Ja nie wiem, dokąd im wygodniej 
(niezr.) 

8:18:53 

Plusnin Nu, pozwonitie, wot etot tieliefon ja 
dawał jemu 231-56-93.*/Nu, pozwonitie, wot 
etot tieliefon ja dawał wam (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin ponownie podaje 

8:19:05 

Plusnin No to zadzwońcie, ten telefon. 
Dawałem mu dwa, y, dwieście trzydzieści jeden 
- pięćdziesiąt sześć - dziewięćdziesiąt trzy. 
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Kurtińcowi numer, który już mu dyktował blisko 2 godziny 
temu, bo o 6:39]   

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – w pdf-ie ukv, bo w 
open_micr i tel_per jest wariant sprzed ukośnika, a więc z 
zaimkiem jemu]   

8:18:58 

Kurtiniec Eto my znajem – Gławnyj cientr. 

8:19:10 

Kurtiniec To już wiemy, główne centrum. 
8:19:00 

Plusnin Nu, nu tam-to znajut, kuda poszioł. 
Litiernyj bort, litier „A”.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Na trzy minuty przed 
zgłoszeniem się PLF 101 w ASKIL „moskiewskiej kontroli” 
Plusnin nie widzi statku powietrznego z Polski na radarze 
dalekiego zasięgu?] 

8:19:12 

Plusnin No! No a tam przecież wiedzą dokąd 
poleciał. Samolot specjalny, y, oznaczenie «А». 

8:19:04 

Kurtiniec Ja ponimaju, siejczas ja razbijajus’.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Kurtiniec zapewnia 
Plusnina, że pamięta o polskim tupolewie i sprawę załatwia 
(OL-2, s. 340) – brzmi to jednak nazbyt eufemistycznie w 
sytuacji, w której Kurtiniec ewidentnie ściemnia i gra na 
zwłokę. Niemożliwe zresztą, by w Moskwie nie wiedziano, 
gdzie koło godz. 8:20 znajduje się „prezydencki tupolew” – 
przyp. F.Y.M.] 

8:19:16 

Kurtiniec Rozumiem. Właśnie próbuję się 
zorientować. 

8:19:04/8:19:06* 

Plusnin No i sjuda pozwonitie (niezr.)/No i sjuda 
pozwonitie, potomu czto mnie nado eto… */ No 
i sjuda pozwonitie, potomu czto mnie nado znat’ 
eto.** 

[*Pierwszy komunikat podany w ukv (o dwie sekundy 
wcześniej), drugi w tel_per (dwie sekundy później) – przyp. 
F.Y.M.]   
[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Trzeci wariant wypowiedzi 
Plusnina pojawia się tylko w open_micr, z czego by wynikało, 
iż przez telefon słychać było gorzej niż przez mikrofony 
wieży. W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: No i (potem) 
tutaj zadzwońcie, bo ja muszę wiedzieć (OL-2, s. 340)]   

8:19:18 

Plusnin No i zadzwońcie tu, bo ja muszę, tego, 
… 

8:19:08 

Kurtiniec A oni uspiejut ujechat’? Tut wriemia-to 
ostałos’, skolko?* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: A oni zdążą 
pojechać? Ile tam czasu zostało? [Kurtiniec zastanawia się, 
czy oficjele witający delegację z Polski zdążą dojechać na 

8:19:20 

Kurtiniec Oni zdążą wyjechać? Czasu przecież 
zostało (niezr.)* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. To ciekawe, że w sytuacji, w 
której nie ma warunków do lądowania, nagle miałoby 
„zabraknąć czasu” – raczej byłoby odwrotnie: uroczystości 
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zapasowe (OL-2, s. 340). Troskliwość godna pochwały, choć 
w tejże rozmowie Plusnin nie dowiedział się od tegoż 
Kurtińca, czy i gdzie na „zapasowe” skierowała Moskwa 
„Polaka”. Skąd więc nagle ta troska Kurtińca, czy zdążą 
dojechać, skoro nie wiadomo na razie, dokąd mieliby jechać? 
– przyp. F.Y.M.] 

przesunięto by na późniejsze godziny. Kurtiniec jednak 
zdaje się z góry wiedzieć, że pośpiech zwycięży

45
]   

 

8:19:09/8:19:11* 

Plusnin Nu hrien jego znajet (niezr.)/Nu hrien 
jego znajet, prosjat wot etu informaciju blin. Eto 
ich użie dieło, ja im dołżien wydat’, gdie on 
budiet: ili Wnukowo, ili Minsk, blin ili jeszczie 
kuda.* 

[*W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: A cholera go wie, 
proszą kurde, o tę informację. To już ich sprawa, ja im to 
muszę powiedzieć, gdzie on będzie, czy Wnukowo, czy Mińsk, 
czy kurde, jeszcze gdzie indziej (OL-2, s. 341). 

W osobliwym komentarzu „komisja” dodaje coś zupełnie 
sprzecznego z relacjami świadków

46
:  

Z wywiadów udzielanych przez Jerzego Bahra, ambasadora 
Polski w Rosji, oraz Longinę Putkę, konsul w polskiej 
ambasadzie w Moskwie, nie wynika, aby któryś z polskich 
dyplomatów mających przywitać prezydenta i towarzyszącą 
mu delegację wiedział, że samolot może być odesłany na 
lotnisko zapasowe. Można przypuszczać, że Plusnin zdawał 
sobie sprawę, iż na lotnisku są najwyżsi rangą 
przedstawiciele obwodu smoleńskiego oraz osobisty 
wysłannik prezydenta Putina [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]. W 
takiej sytuacji nie dziwi fakt, że dbał o to, aby nikt nie miał do 
niego pretensji o brak działania. Wygląda na to, że wszyscy 
na wieży starają się pomóc i wykazują dobrą wolę, a 
wychodzi… jak zwykle]    

8:19:23-8:19:26 

Plusnin No czort wie. Proszą o tę informację, 
kurde. 

Kurtiniec (niezr.) 

Plusnin To już ich sprawa. Ja powinienem im 
powiedzieć, gdzie on będzie, czy Wnukowo, czy 
Mińsk, kurde, czy (niezr.) 
 

 

8:19:19 

Kurtiniec Ja ponimaju u was tut tuman jeszczie 
sochraniajetsja? 

 

8:19:30 

Kurtiniec Rozumiem, u was mgła utrzymuje się? 

8:19:20 

Plusnin Da, da jeszczie hużie stało. 

8:19:32 

Plusnin Tak. Nawet gorzej się zrobiło. 

 
8:19:22 

Kurtiniec Nu poniatno. Horoszo. 

8:19:34 

Kurtiniec Y, rozumiem. Dobrze. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

                                                           
45

 W filmie Syndrom katyński ówczesny rzecznik prasowy gubernatora S. Antufjewa, A. Jewsiejenko, opowiada, że delegacja 
prezydencka się spieszyła, bo chciano zdążyć na początek telewizyjnej transmisji. 
46

 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf oraz 
http://www.rp.pl/artykul/544614.html i http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf
http://www.rp.pl/artykul/544614.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
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8:19:45* 

A Nielzja jego zdies’ sażat’.** 

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

[*W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: Nie możemy go tu 
sadzać. [Ktoś na wieży, obserwując pogodę za oknem, 
stwierdza, że nie można pozwolić tupolewowi na próbę 
lądowania] (OL-2, s. 341). Święte słowa – wystarczy tylko 
zamknąć lotnisko, no ale nie na to szykują się „kontrolerzy”. I 
znowu zagwozdka – jeszcze chwilę temu mowa była o 
Wnukowie, Mińsku, UWD etc., a tu pojawia się zagadnienie 
sadzania, czyli sprowadzania do lądowania (wypowiedzi tej 
brak w wersji-2). Skąd „A” wie, że jednak „Polak” kieruje się 
na XUBS (skoro Moskwa miała przekierować na zapasowe) i 
skoro Plusnin nie mógł go znaleźć na radarze dalekiego 
zasięgu? – przyp. F.Y.M.]                                                  

8:19:57 

A Po chuj (niezr.) [Na chuj…] 

 

                                             

8:19:55 

Ryżenko Nu wot, czas użie u nas tuman stoit. 

8:20:05* 

Ryżenko? No właśnie, już godzinę u nas mgła się 
utrzymuje. 

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

8:20:15* 

A (niezr.) kakaja? 

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

8:20:26* 

Plusnin (niezr.) 

[dzwonek telefonu] 

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

8:20:19-8:20:20 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin, ałło, ałło, ałło, 
ałło. 

A (niezr.)* 

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

8:20:28-8:20:37 

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

[dzwonek telefonu] 

 
8:20:32 

„Antena” „Antienna”.  

8:20:41* 

„Antena” „Antena”.  

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 9sek – przyp. 
F.Y.M.]   

 
8:20:32 

Plusnin Kto na mienia wychodił?* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Kto się ze mną 
łączył? (OL-2, s. 342). Ten komunikat Plusnina w open_micr 
jest o 8:20:31 – przyp. F.Y.M.] 

8:20:41 

Plusnin Kto do mnie dzwonił? 
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8:20:35 

„Antena” „Łogika”.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Najprawdopodobniej 
oddzwaniał Kurtiniec z informacją z UWD o tym, że Tu-154 M 
leci jednak do Smoleńska (OL-2, s. 342). Ciekawe w takim 
razie zatem, że Kurtiniec nie przekazał tej wiadomości 
„telefonistce”. Mniejsza z tym. „Komisja” zdaje się znów 
„uprzedzać wypadki” w swoim komentarzu, wszak – 
trzymając się ofic. danych, podkreślam – łączność PLF 101 z 
„moskiewską kontrolą” następuje o godz. 8:22:34 (wg CVR-
1), a więc do tej chwili nie ma żadnych przesłanek, by sądzić, 
iż Tu-154M jednak leci do Smoleńska, ponieważ w momencie 
zgłoszenia się „Moskwie” załoga „prezydenckiego tupolewa” 
mogłaby, wiedząc już od „Mińska” o niepogodzie w 
Smoleńsku

47
, zacząć ustalać przelot lotnisko zapasowe, np. 

„Wnukowo”, o którym tyle mówiono do tej pory na „wieży” i 
w „Logice”. Innymi słowy, do godz. 8:22/8:23 wcale nie jest 
znana decyzja załogi PLF 101, co do lotu na XUBS, tym 
bardziej więc żaden Kurtiniec ani UWD by tego nie wiedzieli. 
Chyba że chodzi o dublera, który musi przylecieć na 
Siewiernyj, bo np. taki ma rozkaz w ramach wojskowej 
operacji z 10-04 – przyp. F.Y.M.]   

8:20:44 

„Antena” „Logika”.  

8:20:37 

Plusnin Nu, czto-to ja nie słyszu nikogo.* 

[*Komunikat także w open_micr, ale tam o 8:20:36 – przyp. 

F.Y.M.]   

 

8:20:45 

Plusnin Ale coś nikogo nie słyszę. 

[dzwonek telefonu] 

8:21:05* 

Plusnin Podpołkownik Pljusnin. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – luka 28 s, po której następuje 
zwrot akcji na XUBS. W open_micr komunikat Plusnina jest o 
1 s wcześniej: 8:21:04 (por. ilustr. powyżej)] 

8:21:13* 

Plusnin Podpułkownik Pliusnin. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 8sek – przyp. 
F.Y.M.]   

8:21:06 

Murawiow Pawieł Walier’iewicz, zwonił 
„Jużnyj”.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – ta uroczysta forma świadczy, 

8:21:14 

Murawiow Y, Paweł Waljerewicz, dzwonił 
„Południowy”. 

                                                           
47

 Jak pisali autorzy „raportu MAK” (s. 128): Podczas lotu samolotu Tu-154M PLF 101 w przestrzeni powietrznej Republiki 
Białoruś, kierownik lotów strefy Zarządzania Ruchem Lotniczym przekazał tę informację załodze. Jednakże załoga nie 
okazała zaniepokojenia i nie zażądała zaleceń odnośnie wykorzystania lotnisk zapasowych. 
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iż Murawiow odczuwa potęgę „historycznej chwili”. To nie 
jest zwykłe przekazywanie rutynowego komunikatu. Jak zaś 
stwierdza „komisja płk. Latkowskiego”: Murawiow mówi, że 
dostał informacje z kontroli obszaru mieszczącej się na 
cywilnym lotnisku Smoleńsk Jużnyj (OL-2, s. 342). Co ma 
jednak cywilna kontrola obszaru na Jużnym do wojskowego 
północnego lotniska? Tego „komisja” nie wyjaśnia. 
Murawiow zresztą jeszcze nic konkretnego nie powiedział, a 
„komisja” już wie, co Murawiow nic nie mówiąc, mówi. 
Nieważne. Najistotniejsze w tym momencie wydaje się to, 
jakim sposobem południowe smoleńskie lotnisko 
(LNX/UUBS) wie więcej w dn. 10-04 aniżeli obsługa 
(docelowego ponoć) XUBS?]    

8:21:08 

Plusnin Nu? 

8:21:16 

Plusnin No? 
8:21:09 

Murawiow PLF 101-aja rassczitywajet w 
dwadcat’ pierwuju minutu na schiemu orientir.* 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – por. pdf tel_per s. 14. Nie ma 
więc słowa „ASKIL” w komunikacie Murawiowa. Jak tłumaczy 
powyższą wypowiedź „komisja płk. Latkowskiego”:  

PLF 101 liczył w dwudziestej pierwszej minucie na krąg 
orientacyjnie. [Murawiow informuje, że tupolew według 
kontroli obszaru, wejdzie w krąg nadlotniskowy Siewiernego 
około 10:21 czasu miejscowego, czyli praktycznie właśnie 
teraz] (OL-2, s. 343)]   

8:21:17 

Murawiow PLF sto pierwszy zbliża się, 
dwudziesta pierwsza minuta ASKIL.* 
 

 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji KBWLLP wypowiedź 
o zupełnie innym znaczeniu aniżeli w wersji „MAK”-u. Która 
z wersji jest prawdziwa? Czy o 8:21 PLF 101 miałby być „na 
kręgu” XUBS, czy też dopiero w ASKIL? „Zapisy rozmów w 
kokpicie” przemawiają za wersją KBWLLP jako „bliższą” tej 
„prawdzie”, która wynika ze „stenogramów”. Jak jednak 
było w rzeczywistości? I czy Murawiow mówi tu o 
„prezydenckim tupolewie” czy o jego dublerze

48
?  

 
I ostatnia kwestia: dlaczego Plusnin nie widzi dolatującego 
do ASKIL statku powietrznego na radarze dalekiego 
zasięgu? Raptem to 70 km od XUBS, przecież. A może widzi 
więcej niż jeden znacznik samolotu, tylko już głośno tego 
nie mówi, bo to nie ma się nagrać?]  

                                                           
48

 Za taką interpretacją przemawiałoby podawanie przez Murawiowa Plusninowi bardzo precyzyjnego czasu: 8:21. W żadnej 
z wersji CVR nie pojawia się, jak już podkreślałem w niniejszych Zapisach, komunikat załogi PLF 101, w którym określano 
by orientacyjny moment (czasowy) wejścia w ASKIL jak też pojawienia się na nadlotniskowym kręgu XUBS. Naturalnie, nie 
znaczy to wcale, iż takiego komunikatu faktycznie załoga 10 Kwietnia nie przekazała którejś z instytucji kontrolujących 
(białorus., rus.) podczas lotu – jeśli zaś faktycznie by został on przekazany, to jego usunięcie z „zapisów rozmów w kokpicie” 
świadczyłoby dobitnie, iż parametry czasowe „prezydenckiego lotu” były odmienne od tych oficjalnie podawanych. 
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8:21:13-8:21:14*/8:21:13** 

Plusnin Tak, siekundoczku.* 

A K nam idjet czto-li?*                                             

 

Plusnin Tak, siekundoczku, k nam idjot, czto-li?** 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. w pdf-ie tel_per, z czego by 
wynikało, iż dwie osoby mówią do słuchawki po stronie 
Plusnina lub też mikrofon w słuchawce zebrał jeszcze 
wypowiedź jakiejś osoby z „wieży” podczas konwersacji z 
Murawiowem. W wersji KBWLLP i w pdf-ie open_micr 
komunikat wypowiadany jest tylko przez Plusnina. Taką też 
wersję przyjmuje „komisja płk. Latkowskiego”: Tak, sekundę, 
do nas idzie, czy jak? [Plusnin jeszcze nie rozumie sensu słów 
Murawiowa. Ewidentnie nie jest pewien, dokąd leci tupolew] 
(OL-2, s. 343) – czyli nie widzi nadal znacznika na radarze?]   

[**wersja z open_micr – przyp. F.Y.M.] 

8:21:22 

Plusnin Tak, sekundę, czyżby do nas leciał?* 
[Tak, siekundoczku, k nam idjot, czto-li?] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Teraz komedia na „wieży” 
przyjmuje jakby inny obrót. Wcześniej „kontrolerzy”, mimo 
iż „Logika” zapewniała, że „główne centrum” przekieruje 
„Polaka” na „zapasowe Wnukowo” etc., obawiali się, że 
„Polak” jednak na XUBS przyleci. Obecnie, gdy pojawia się 
wiadomość, że właśnie „Polak” na XUBS leci, Plusnin wyraża 
zdumienie. I znów ani słowa o tym, co widać na radarze 
dalekiego zasięgu, choć zaledwie 6 minut temu, jak 
pamiętamy, była mowa o samolocie idącym po trasie na 
Moskwę, który miał być obserwowany przez Plusnina. Czu 
zatem znacznik, który miałby obrazować pozycję PLF 101 
się nie pokazuje, bo PLF 101 się nie zbliża, czy też zbliża się, 
lecz jego znacznik jest „maskowany” przez fachowców 
wojskowych od radiolokacji, których zadaniem jest np. 
podsunąć Plusninowi na monitorze, na odcinku od ASKIL 
do XUBS echo dublera jako znacznik PLF 101

49
]  

 

 
8:21:15 

Murawiow (niezr.) idjet. 

8:21:23 

Murawiow No idzie (niezr.) [Nu idjet…] 
8:21:17-8:21:20 

A (niezr.)/Plusnin Job twoju… poniatno.*  

Plusnin Poniatno.**        

[*Pierwszy komunikat w tel_per drugi w open_micr w tym 
samym czasie – przyp. F.Y.M.]   

8:21:25-8:21:27 

A (niezr.)         

Plusnin Jasne. [Poniatno.] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

                                                           
49

 Jak dalece Plusnin byłby wtajemniczony w „przygotowywanie” całej „smoleńskiej katastrofy”, to kwestia otwarta. Wydaje 
się jednak mało prawdopodobne, by nie wiedział o nic. 
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[**Komunikat podany tylko w tel_per – przyp. F.Y.M.]   

8:21:40*-8:21:48 

 
 
„Antena” „Antienna”-35.  
 
Plusnin Pożałujsta, mnie jeszczio raz 
dispietcziera.** 
 
Plusnin Etot k nam sobirajetsja./A (niezr.)***           
 

„Antena” Wyzywaju./Krasnokucki Kto? 
 
Plusnin Da etot poljak. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Luka 20 s. Jak zresztą kwituje 
sytuację „komisja płk. Latkowskiego”: Plusnin musiał coś 
przemyśleć, bo 20 sekund po zakończeniu rozmowy [z 
Murawiowem – przyp. F.Y.M.] sięga po telefon (OL-2, s. 343)] 
 
[**W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Poproszę 
jeszcze raz dyspozytora (OL-2, s. 343) – przyp. F.Y.M.] 
 
[***Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M.]  
 
 

 

8:21:42-8:21:55 

[dzwonek telefonu] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A O, kurwa. [Oj, bljad’.] 

A No co? Nic? [Nu cziego? Nicziego?]                                                                                               

 

„Antena” „Antena” trzydzieści pięć.  

Plusnin Proszę jeszcze raz kontrolera. 

 

„Antena” Łączę. 

 

Plusnin Kurwa, do nas się wybiera. 

A* Kto? 

Plusnin No ten Polak. 

A* No, rozumiem.  

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 mówi to 
Krasnokucki, w wersji-2 nie rozpoznano głosu przełożonego 
Plusnina. Co więcej, jak widać ilustracji w obu rubrykach, 
konwersacja ta (Plusnin-Krasnokucki) zaczyna się w wersji-1 
przed chwilą połączenia przez „Antenę” (8:21:45, tel_per, s. 
15), zaś w wersji-2 w całości po komunikacie Wyzywaju]                                           

8:21:48 

Ignatow Dispietczierskij punkt, Ignatow.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Punkt 
dyspozycyjny, Ignatow [Zgłasza się punkt dyspozycyjny. 
Połączenie odbiera Ignatow, pomocnik Murawiowa] (OL-2, s. 
344) – przyp. F.Y.M.] 

8:21:55* 

 Ignatow Punkt kontrolera, Ignatow. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 7sek – przyp. 
F.Y.M.]   
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8:21:49 

Plusnin A kak ty na „Jużnyj” wychodił?*/A kak ty 
(niezr.)** 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin chce 
wiedzieć, w jaki sposób dyspozytor dostał informacje z 
Jużnego o locie prezydenckiego tupolewa (OL-2, s. 344). 
Zaskakujące jednak jest, iż nikt nie zatelefonował 
bezpośrednio do Plusnina z tymi wieściami – przyp. F.Y.M.] 

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

8:21:56 

Plusnin A jak ty się z Południowym 
kontaktowałeś? 

8:21:51 

Ignatow Da eto oni mnie pozwonili.*/A (niezr.)**         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ignatow, zauważmy, w ogóle 
nie opowiada, jak ta rozmowa wyglądała – Plusnin zresztą o 
detale, typu: czy mają go na radarze? - nie dopytuje. Jak się 
okaże za chwilę, sam chce zadzwonić do „kontrolerów” z 
LNX/UUBS, ale, żeby było zabawniej, nawet nie ma pod ręką 
numeru tel. do nich (nie ma też osobnego połączenia 
radiowego z nimi), tylko ten nr musi mu podawać Ignatow. I 
zaczyna się jeszcze jeden cyrk z wydzwanianiem]   

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

8:21:57* 

Ignatow Oni do mnie dzwonili. 

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

8:21:52-8:21:53 

Plusnin A kak pozwonit’ im?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin nie wie, jak telefonować 
na LNX?]   

Plusnin Nu, dawaj tieliefon mnie.** 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W pdf-ach open_micr oraz ukv 
polecenie Plusnina: Nu dawaj tieliefon mnie - usytuowane 
jest o 8:21:53 – natomiast w tel_per dwie sekundy później, 
bo o 8:21:55. Dwie rubryki niżej podaję je więc ponownie] 

 

8:21:59 

Plusnin A jak do nich zadzwonić? 

8:21:54 

Ignatow Po-gorodskomu.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”:  Przez miejski 

(OL-2, s. 344) – przyp. F.Y.M.] 

8:22:00 

Ignatow Przez miasto. 

8:21:55 

Plusnin Nu, dawaj tieliefon mnie. 

8:22:02 

Plusnin No to dawaj mi telefon. 
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8:21:56-8:21:57 

Ignatow Siejczas, 62-84-21. 

A (niezr.)* 

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

8:22:03 

Ignatow Zaraz. Y, sześćdziesiąt dwa - 
osiemdziesiąt cztery – dwadzieści* jeden. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   

8:21:59 

Plusnin 62-84-21. 

8:22:05 

Plusnin Sześćdziesiąt dwa - osiemdziesiąt cztery 
– dwadzieści* jeden. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   
8:22:01 

Ignatow 21. 

8:22:07 

Ignatow Dwadzieścia jeden. 

 
8:22:07 

 

Ignatow Dispietczierskij punkt, Ignatow.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Najprawdopodobniej 
Plusnin usiłował przerwać połączenie, ale mu się nie udało 
(OL-2, s. 344) – przyp. F.Y.M.] 

8:22:10-8:22:13 

Plusnin Coś tu potem (niezr.) [Czto-to potom…] 

[dzwonek telefonu] 

Ignatow Stanowisko kontrolera, Ignatow. 

8:22:06*/8:22:07,5** 

Plusnin Da nie nado mnie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – czas komunikatu Plusnina w 
pdf-ach open_micr i ukv] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – czas komunikatu Plusnina w 
tel_per]     

8:22:14 

Plusnin Nie potrzebuję! [Da nie nado mnie!] 

8:22:08 

Ignatow A-a. 

8:22:14 

Ignatow  [Jasne(?)] [Poniatno?]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-1 A-a, w -2 
Poniatno?]    
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8:22:17 

 

 

 

 

Plusnin „Korsażu” otwietitie „Buriełom”.* 

[*Komunikat podany w open_micr i w ukv, ale nie w tel_per 

– przyp. F.Y.M. Wyglądałoby na to, że Plusnin wywołuje 

Jużnyj przez radio, a więc nr tel. od Ignatowa nie był mu 

potrzebny]   

8:22:15-8:22:23 

A Dokąd pędzisz/dzwonisz? Przecież wszystko 
dawałem. [Kuda ty gonisz’/zwonisz’? Wied’ ja 
wsjo dawał.] 

A Z kontrolerem. [S dispietczierom.] 

A Dokąd on (niezr.)? [Kuda on...?] 

Plusnin Y, „Korsażowi” odpowiedzcie 
„Buriełom”. 

8:22:23-8:22:37 

 

[powyżej fragment karty podejścia na LNX/UUBS z 2004 r. – 
przyp. F.Y.M.

50
]   

A (niezr.)*         

Plusnin „Buriełom” otwietitie „Korsażu”**. 

A (niezr.)*         

„Antena”  „Antienna”-35.*** 

Plusnin Pożałujsta, gorod nabieritie 62-84-21.*** 

A (niezr.)*         

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

[**Komunikat w open_micr i w ukv, ale w ukv jest 

8:22:27-8:22:47 

A „Buriełom” to „Południowy”? [„Buriełom” 
eto „Jużnyj”?] 

A Tak. 

A (niezr.)? 

A No ale od nich z jakiegoś powodu przyszła 
informacja, (to ona?) (niezr.) 
 
A Gdzie? 
 
A (O?) 
 
[dzwonek telefonu] 

 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

 
 
Plusnin „Buriełom” „Korsażowi” odpowiedzcie. 
 
 
„Antena”  „Antena” trzydzieści pięć. 
 
Plusnin Proszę połączyć z miastem, sześćdziesiąt 
dwa, osiemdziesiąt cztery, dwadzieścia jeden. 

A (niezr.)*  

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

                                                           
50

 Ze specjalnym podziękowaniem dla blogera arturb. 
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odnotowany o 8:22:31, zaś w open_micr o 8:22:32 – przyp. 
F.Y.M.]   

 

[***Tych komunikatów brak w open_micr, są tylko w tel_per 
(obydwa) o godz.: 8:22:35 – przyp. F.Y.M.]   

 

 

8:22:45 

Krasnokucki Nu topliwa skolko u niego na 
zapasnoj aerodrom?* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Krasnokucki chce 
dowiedzieć się, jakie lotnisko zapasowe wyznaczono w planie 
lotu dla Tu-154M i ile paliwa ma jeszcze samolot (OL-2, s. 
346). No ale od kogo chce się Krasnokucki tego dowiedzieć? 
Z kim się porozumiewa? Jeśliby tę wypowiedź kierował do 
Plusnina, usiłującego się połączyć z Jużnym, to zakładałby 
(ciekawe, na jakiej podstawie), że już odbyła się jakaś 
łączność PLF 101 – LNX/UUBS i dane dot. paliwa i 
„zapasowego aerodromu” zostały przekazane. Dlaczego 
jednak PLF 101 miałby się zrazu komunikować z Jużnym, 
skoro leciał na Siewiernyj? – przyp. F.Y.M.] 

8:22:51 

Krasnokucki Nie, to znaczy, ile on ma paliwa i 
lotnisko zapasowe.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – przy czym KBWLLP zaznacza, 
iż to wypowiedź radiowa/telefoniczna, a więc jakby strzęp 
prowadzonej rozmowy, której pozostałych fragmentów nie 
znamy. Za chwilę będzie jeszcze jedna wypowiedź 
Krasnokuckiego, ewidentnie z kimś konwersującego przez 
jakiś środek łączności. Wygląda też na to, że już, tj. z 
wyprzedzeniem, prowadzona jest jakaś wzmożona 
obserwacja PLF 101. Przypomnę, iż połączenie z „Moskwą” 
miało się rozpocząć o 8:22:34 (wg CVR-1), zaś „moskiewska 
kontrola” miała odpowiedzieć o 8:22:45. (W ramach 
operacji z 10-04 na pewno korespondencja polskiej załogi z 
białorus. i rus. instytucjami była monitorowana przez 
fachowców wojskowych)]   

8:22:50 

Plusnin Tak wsje otpichiwajutsja, ja tak 
ponimaju, i na „Łogikie” sidjat tam, bljad’, ni 
hriena nie chotiat.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin jest 
zdenerwowany, ponieważ nie ma żadnych informacji o tym, 
co robi „Logika” w sprawie lecącego z Polski tupolewa. Nie 
wie, czy została podjęta decyzja o odesłaniu samolotu na 
lotnisko zapasowe, której się domagał (OL-2, s. 346). Można 
by sądzić, że po informacji Murawiowa sprzed 3 minut, który 
powoływał się na „kontrolerów” z Jużnego, sprawa przylotu 
PLF 101 na XUBS już jest przesądzona, ale dla „komisji” jakby 
jeszcze nie – przyp. F.Y.M.] 

8:22:55* 

Plusnin Czyli, jak rozumiem, wszyscy umywają 
ręce i siedzą na «Logice», kurde, za cholerę nie 
chcą… I tyle. [Tak wsje otpichiwajutsja, ja tak 
ponimaju, i na „Łogikie” sidjat tam, blin, ni 
hriena nie chotiat… Tak to.] 
 
[*Różnica między „zegarami” zeszła do 6sek – przyp. 
F.Y.M.]   

8:22:54 

Krasnokucki Tak, (niezr.), tak nu u nas zakryło 
aerodrom./(niezr.) nu u nas zakryło aerodrom 
(niezr.)* 

[*Jak stwierdza „komisja płk. Latkowskiego”: Krasnokucki 

8:23:01-8:23:05 

Krasnokucki Nie, no u nas przykryło lotnisko.* 

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

A Co tam? [Cziego tam?] 
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informuje kogoś o pogodzie w Smoleńsku (OL-2, s. 346), z 
czego by wynikało, że już nie rozmawia z Plusninem – przyp. 
F.Y.M.] 

 
„Buriełom”*51 Halo. [Ałło.] 
 
Plusnin Halo. [Ałło.] 
 
„Buriełom” (niezr.) 
 

                                             
8:22:57/8:22:58/8:23:00*-8:23:04 

Plusnin (niezr.) ałło, dobryj dien’, s 
„Siewiernogo” biespokojat. Pod cz’im 
uprawlienijem siejczas idjet polskij bort?/Ałło, 
dobryj dien’, s „Siewiernogo” biespokojat. Pod 
cz’im uprawlienijem siejczas idjet polskij bort, 
a?/ Ałło, dobryj dien’, s „Siewiernogo” 
biespokojat. Pod cz’im uprawlienijem siejczas 
idjet polskij bort?* 

A (niezr.)**         

[*Pierwszy komunikat Plusnina podany w pdf-ie open_micr, 
drugi w ukv, a trzeci w tel_per – przyp. F.Y.M.]   
 
[**Komunikat odnotowany tylko w ukv – przyp. F.Y.M.]   
 

8:23:06 

Plusnin Y, dzień dobry. Z „Północnego” 
dzwonię. Pod czyim kierownictwem idzie teraz 
polski samolot? 
 
[*Według „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin dodzwania 
się na Jużnyj i sprawdza, pod czyją kontrolą (którego 
obszaru przestrzeni powietrznej) aktualnie leci tupolew (OL-
2, s. 347) – przyp. F.Y.M. Czy Plusnin nadal nie widzi 
żadnego statku powietrznego na radarze?  
 

 
[powiększony fragment fot. z albumu Amielina. Monitor 
radaru dalekiego zasięgu XUBS – wg opisu na stronie 
smoleńskiego fotoamatora, zdjęcie zrobione dopiero 19-12-
2010

52
] 

 
„Raport MAK” otacza milczeniem kwestię radaru dalekiego 
zasięgu Siewiernego, zresztą o samym „radiolokacyjnym 

                                                           
51

 Pozostaję przy kryptonimie smoleńskiego lotniska Jużnyj, którym posługują się „kontrolerzy” z XUBS. Jak zresztą widać, 
nie jest podane (także w dokumentacji „MAK”-u) nazwisko kogokolwiek z „kontrolerów” na południowym smoleńskim 
lotnisku. 
52

 Amielin nie informuje, czy zdjęcie zrobił sam, czy też ktoś życzliwy z rus. fachowców wojskowych mu je przekazał. Zwykle 
bowiem Amielin swoje fotki wyraźnie podpisuje – ta zaś prezentowana jest bez © smoleńskiego „pasjonata lotnictwa”.   
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systemie lądowania” badacze z Moskwy wspominają 
raptem w paru zdaniach (na s. 61)]   

8:23:08 

 

„Buriełom” Moskwa rukowodit.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler informuje, 
że tupolewem kierują jego koledzy z kontroli obszaru w 
Moskwie (OL-2, s. 347) – przyp. F.Y.M.] 

8:23:10-8:23:12 

„Buriełom” (niezr.) 

„Buriełom” Moskwa kieruje. 

8:23:09 

Plusnin A?* 

[*Komunikat tylko w tel_per, aczkolwiek w ukv pojawia się 
A? jako początek dłuższej wypowiedzi Plusnina, tylko że o 
8:23:07 (por. też ilustr. dwie rubryki niżej) – przyp. F.Y.M.]   

8:23:13* 

Plusnin Co? 

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

8:23:10 

„Buriełom” Moskwa rukowodit. 

8:23:13* 

„Buriełom” Moskwa kieruje. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 3sek – przyp. 
F.Y.M.]   

8:23:11 

Plusnin Nu, im nado kak-to pieriedat’, poka oni 
rabotajut normalno, blin, czto u nas tuman, 
widimost’ mienieje 400 mietrow, blin, cziego 
jego k nam siejczas gnat’?*  

8:23:14 

Plusnin No trzeba im jakoś przekazać, póki 
normalnie pracują, kurde, że u nas jest mgła, 
widzialność poniżej czterystu metrów, kurde. 
Po co go teraz do nas pchać?* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin, połączywszy się w 
końcu z LNX/UUBS nie wypytuje o to, czy nawiązano 
kontakt z PLF 101, jak wyglądała ta (ewentualna) 
korespondencja i co załoga w jej trakcie zdecydowała; nie 
pyta też o to, gdzie się aktualnie znajduje PLF 101. Plusnin 
powtarza po raz kolejny to, co już od dawna jest wiadome – 
zresztą załodze PLF 101 (wedle ofic. danych) prawie 10 
minut temu te dane przekazano]   
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[*W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: No to trzeba im jakoś 
przekazać, póki działają normalnie, kurde, że u nas mgła, 
widzialność mniej niż 400 metrów, kurde, po co go do nas 
wysyłać? [Plusnin po raz kolejny stara się zawiadomić 
Moskwę o pogodzie w Smoleńsku. Nie chce nawet, żeby 
tupolew wchodził w krąg nadlotniskowy, ponieważ nie ma 
warunków do lądowania] (OL-2, s. 347) – przyp. F.Y.M.] 

8:23:19 

„Buriełom” (niezr.) pieriedawał.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  

Kontroler z Jużnego mówi, że przekazywał informacje o 
pogodzie do Moskwy (OL-2, s. 347).  

Plusnin nawet (sam mając doświadczenia z konwersacjami z 
„Logiką”) nie pyta, z kim ów „kontroler” z Jużnego rozmawiał 
w tej sprawie. Natomiast w wersji-2 odpowiedź „kontrolera” 
jest zupełnie inna – przyp. F.Y.M.] 

8:23:24 

„Buriełom” Dobrze (niezr.) wam? [Horoszo… 
wam?]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy to 
wypowiedź skierowana do Plusnina, czy może do… załogi 
PLF 101, por. ilustr. poniżej – „Buriełom” jeszcze 
dwukrotnie „coś komunikuje” w tej minucie (godz. 8:23), 
lecz nie jest to „zdekodowane”]   

 
8:23:21 

Plusnin Nu, pieriedajtie jeszczie Moskwie, u was 
jest’ swiaz’, u nas s nimi niet, siejczas wyjdjet i 
jesli on jeszczie russkij nie znajet, blin, to eto 
budiet woobszczie.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin po raz 
kolejny domaga się, żeby przekazano kontroli obszaru 
powietrznego w Moskwie informacje o pogodzie w 
Smoleńsku. Boi się, że załoga tupolewa nie zna rosyjskiego, i 
woli, żeby o złej pogodzie została poinformowana po 
angielsku przez Moskwę (OL-2, s. 348) – czemu jednak 
Plusnin z kolegami nie kontaktuje się z Mińskiem ws. 
korespondencji z załogą PLF 101? – przyp. F.Y.M.]    

8:23:25 

Plusnin Przekażcie jeszcze Moskwie, macie z 
nimi łączność, my nie - zaraz wyjdzie. Jeśli on, 
kurwa, na dodatek jeszcze nie zna rosyjskiego, 
kurde, to już w ogóle się narobi. 



52 
 

8:23:30 

„Buriełom” (niezr.)*/PLF 101 „Korsaż”-Start, 
polskij 101, dobryj dien’.                                             

8:23:33 

PLF 101 „Korsaż” start, polski sto jeden, dzień 
dobry. 

8:23:31-8:23:33 

Krasnokucki A, połkownik, alio.* 

A (niezr.)**/Krasnokucki Połkownik (niezr.)*** 

A Polskij*.  

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

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

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

Plusnin Polskij, 1-0-1, „Korsaż” otwietił.   

8:23:34-8:23:37 

„Buriełom” (niezr.) 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – czyżby więc na wywołanie ze 
strony PLF 101 odpowiadało jeszcze także lotnisko 
LNX/UUBS?] 

Krasnokucki Y, pułkownik… Halo. 

„Buriełom” (niezr.) 

Plusnin Y, polski, y jeden zero jeden, „Korsaż” 
zgłasza się. 

8:23:36 

Plusnin Wsje!!!* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: To wszystko! 
[Plusnin przerywa rozmowę z Jużnym] (OL-2, s. 348). Co 
jednak tak ponagla Plusnina, że nawet nie chciał się 
dowiedzieć, jak wyglądała ewentualna korespondencja LNX z 
załogą? Czy piloci znają russkij jazyk, czy zgłaszali „zapasowe” 
etc. – przyp. F.Y.M.] 

8:23:41 

Plusnin Koniec. [Wsjo.] 

8:23:40 

PLF 101 Na dalnyj priwod sniżajemsja 3600 
mietrow.* 

[*W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: Na dalszą 
prowadzącą, zmniejszamy wysokość trzy tysiące sześćset 
metrów. [Dowódca Tu-154M informuje, że kieruje się na 
dalszą radiolatarnię prowadzącą (NDB), która służy w 
obszarze lotniska Siewiernyj jako główny punkt nawigacyjny. 
Informuje również, że obniża wysokość do poziomu 3600 
metrów. Ta korespondencja jest nieco dziwna, ponieważ 
dowódca polskiego samolotu wyprzedza decyzje kontrolera 
i sam kieruje się na lotnisko (OL-2, s. 349).  

Korespondencja nie byłaby dziwna, gdyby załogą PLF 101 
opiekowała się równocześnie jeszcze jedna „wieża”, a tylko 
część rozmowy z nią „przebijała się” na wschodniej „wieży”
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i do dalszej „publikacji”. Poza tym dziwny wydawać się może 

8:23:43 

PLF 101 Na dalszą zniżamy trzy tysiące sześćset 
metrów. 

 

                                                           
53

 Jak informuje nas „raport MAK” (s. 161): „wieża” zachodnia na XUBS pracowała na tej samej częstotliwości, co wschodnia, 
tj. 124,0, aczkolwiek – jak zapewniają radzieccy badacze – „specjalista” pracujący w zachodniej przemówił tylko raz i to 
zaledwie jednym zdaniem (s. 161 przyp. 40): Analiza obowiązków służbowych i faktycznych rozmów dowiodły [tak w oryg. – 
przyp. F.Y.M.], że PRP wypowiedział tylko jedno zdanie, informując, że pas startowy jest wolny, po meldunku załogi o 
wypuszczonym podwoziu i klapach. Autorzy rus. „raportu” abstrahują tu zapewne od całego szeregu zdań wypowiedzianych 
przez PRP podczas korespondencji z kołującym „Wosztylem”. 
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komentarz „komisji”, która pomija to, co stwierdza w swej 
dokumentacji KBWLLP

54
, przypomnę: 

 

 

[Powyżej dalsza (wsch.) NDB (DRL) oznaczona na zdj. sat.
55

 
Poniżej kurs RALOT-DRL wg schematu z „raportu MAK” – 
przyp. F.Y.M. 

 

Zgodnie z planem lotu PLF 101 miałby z ASKIL udać się 
właśnie do punktu RALOT (na żółto zaznaczyłem na ilustr. 
poniżej) 

 

jednakże, zdaniem KBWLLP (por. skan w lewej rubryce), 
załoga wcale nie ma się dn. 10-04 kierować na RALOT (i tym 
samym na południe względem LNX/UUBS oraz XUBS), ale 
na DRL-1 i (załoga) ma tę właśnie (dalszą, zach.) 
radiolatarnię mieć na myśli w tym komunikacie (z godz. 
8:23), por. „raport końcowy” s. 220

56
. 

                                                           
54

 Por. też „raport MAK”, s. 154-155. 
55

 Położona wg wyliczeń KBWLLP w odległości 6270 m od (wschodniego) progu pasa, a wg „MAK” nawet o 10 m dalej, bo 
6280 m od progu DS 26 (por. „raport Millera”, s. 170). Takich zdjęć położeń zachodnich NDB nie ma w żadnym „raporcie”. 
56

 Por. też j.w., s. 49. Jak dodaje KBWLLP w innym miejscu (s. 179-180 wraz z przypisami): Karty podejścia przekazane przez 
Ambasadę Polską w Moskwie do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego w roku 2009 nie zawierały daty wydania, nazwy 
dokumentu, z którego pochodzą, oraz numeru strony. Opublikowana data wydania takiego dokumentu i jego numer służy 
poprawnej identyfikacji. Komisja ustaliła, że karty zostały tak przygotowane [tu przyp. 104: Pozbawione cech 
identyfikacyjnych] przez stronę rosyjską. Treść lotnicza kart podejścia była niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ 
zawierała schemat i opis podejścia na kierunku 079 wraz z pomocami nawigacyjnymi, które były wyłączone z eksploatacji 
NOTAM-em nr M2113/09 [tu przyp. 105: NOTAM ten nie był opublikowany w ogólnoświatowej sieci wymiany danych (nie 
był dostępny w Polsce) od 15.10.2009 r.]. Tych (pozbawionych cech identyfikacyjnych, powtarzam za KBWLLP) dokumentów 
nie ma ani w „raporcie MAK”, ani w „raporcie Millera”, zauważmy. „MAK” i KBWLLP prezentują w swych „raportach” kopię 
karty podejścia „dla kierunku 259” (datowaną na marzec 2008), ale nie „dla kierunku 79” – innymi słowy: nie prezentują tej 
lotniczej dokumentacji, z której korzystać miała załoga PLF 101 10 Kwietnia (!). 
KBWLLP na s. 217 „raportu końcowego” znów stwierdza: Komisja ustaliła, że treść lotnicza kart podejścia była niezgodna ze 
stanem aktualnym, ponieważ zawierały one schemat i opis podejścia na kierunku 079 oraz niewłaściwą wartość deklinacji 
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[Ta powyżej, sporządzona przez Amielina, poglądowa 
mozaika zdjęć pokazuje wszystko, jeśli chodzi o zach. część 
XUBS, z miejscem „złożenia wraku” włącznie – poza 
zachodnimi radiolatarniami.  
 
Widoczne u góry na tej mozaice, jako drugie po lewej, foto 
„oświetlenia” od zach. strony, zrobione jest, wedle danych 
Amielina dopiero w grudniu 2010. Podobnie ma się sytuacja 
z fotografiami dalszej zach. NDB (poniżej): 

 

 

I w tym momencie „historii smoleńskiej” zaczyna się magia. 
O ile bowiem dociekliwy fotoamator Amielin zrobił zdjęcia 
niemal każdej kępy trawy po wschodniej stronie drogi 
startowej XUBS, z budynkami radiolatarni (DRL i BRL) 
włącznie, o ile wszystko na swych fotkach pozaznaczał, 
rozrysował, zmierzył, wymodelował oraz zwizualizował (z 
czego potem skorzystało tylu badaczy, z KBWLLP na czele) – 
o tyle do „zachodniego kursu podejścia” podszedł z 
wyjątkową wstrzemięźliwością. W albumie Amielina – w 
przeciwieństwie do setek zdjęć „wschodniego rejonu” 
XUBS, z których pierwsza dendrologiczna setka już w trzy 
dni po „katastrofie” powstała – znaleźć można zaledwie 
parę zdjęć „zachodu” Siewiernego, a i one sprawiają 
wrażenie wykonanych dopiero kilka miesięcy „po wypadku” 
(tj. gdy wiele rzeczy już dawno „uprzątnięto” wokół XUBS). 
Nawet znakomita „komisja płk. Latkowskiego”, która wraz z 
Amielinem dokonywała pielgrzymek okołolotniskowych w 
Smoleńsku, w swej dokumentacji zdołała zamieścić raptem 
dwa liche zdjęcia „zach. radiolatarni” (por. ilustr. s. 53 
poniżej). Oczywiście ani Amielinowi, ani „komisji” nie udało 
się dotrzeć do zdjęć działających (kiedyś) zachodnich NDB – 
tak jakby nie tylko od jesieni 2009 r. nie funkcjonowało to 
lotnisko

57
, ale i jakby nigdy zachodnie środki pomocy 

nawigacyjnej „nie funkcjonowały” przy XUBS. 

Ta dokumentacyjna oszczędność, w sytuacji, w której 
załoga „prezydenckiego tupolewa” miała właśnie od 
zachodu chcieć podchodzić (lecąc z ASKIL), kierując się na 
zach. dalszą NDB, zdaje się stanowić zaledwie wierzchołek 
góry lodowej, w cieniu której skonstruowane mogły zostać 
przez fachowców wojskowych „materiały dowodowe” oraz 
najrozmaitsze bumagi służące do wsparcia ofic. narracji 
katastrofologicznej odnośnie do „wypadku lotniczego” z 10-
04. 

 

[skan z książki OL-1 „komisji płk. Latkowskiego” – przyp. 
F.Y.M. Poniżej zdj. autorstwa Amielina

58
] 

                                                                                                                                                                                     
magnetycznej – lecz tego nieaktualnego schematu i opisu podejścia nie przedstawia, choć przecież w dokumentacji KBWLLP 
(zwłaszcza w „Załącznikach”) cytowane są – nawet bez tłumaczenia – dziesiątki stron bezwartościowych ruskich bumag.  
57

 Taką informację podaje KBWLLP w swym „raporcie” na s. 163. 
58

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/wypas.html Amielin jednak tak sprytnie wykadrował, że nawet 
„obory” nie pokazał. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/wypas.html
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[powyższe zdj. zeskanowane z książki OL-1 „komisji płk. 
Latkowskiego” – przyp. F.Y.M.] 

I bliższej zach. NDB (fot. w rubryce obok). Tę bliższą do tego 
stopnia (w czasie prac badawczych Amielina i „komisji płk. 
Latkowskiego”) nadgryzł ząb czasu, iż zaczęto przy niej pasać 
krowy. Tego typu obrazków z bydłem i oborami nie 
widzieliśmy na pewno przy „wschodnich radiolatarniach”, 
prawda (por. ilustr. obok)? Oczywiście, nie wątpiąc w to, iż 
„zachodnie NDB” Siewiernego mogły zostać „po wypadku” 
doprowadzone do kompletnej ruiny, a nawet zamienione na 
obory – chciałoby się widzieć zdjęcia (związane z zach. 
podejściem na XUBS) z dni 7-10.04.2010. Szczególnie ważne 
wydaje się ustalenie, czy 10 Kwietnia też za kolczastymi 
drutami wojskowych zabudowań zachodnich radiolatarni, 
stały obory i pasły się krowy?] 

   

 

8:23:45 

Krasnokucki Ostatok topliwa zaprosi.* 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – wersja-2 znów okazuje się 
bogatsza semantycznie. Zdaniem „komisji płk. 
Latkowskiego”: Krasnokucki chce, żeby Plusnin zapytał załogę 

8:23:47 

Krasnokucki (niezr.) pozostałość paliwa zapytaj i 
lotnisko zapasowe. […ostatok topliwa zaprosi i 
zapasnoj aerodrom.] 
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o zapas paliwa. Pytania dotyczące rezerwy paliwa oraz 
lotnisk zapasowych w planie lotu są, według przepisów 
obowiązujących w Federacji Rosyjskiej, początkiem procedury 
odesłania na lotnisko rezerwowe (OL-2, s. 349)]   

8:23:46 

Plusnin Polish Foxtrot one zero one, ostatok 
topliwa, topliwa skolko u Was?  

8:23:50 

Plusnin Y, PLF Foxtrot, y, jeden zero jeden, 
pozostałość paliwa, ile macie paliwa? 

8:23:54 

PLF 101 Ostałos’ 11 tonn.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” stwierdza, że: Dowódca 
tupolewa, prawdopodobnie przez pomyłkę, podaje stan 
paliwa wyliczony na moment lądowania, a nie stan w chwili 
pytania. W rzeczywistości tupolew ma w zbiornikach około 
12,5 tony paliwa (OL-2, s. 349) – przyp. F.Y.M.] 

A (niezr.)** 

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

8:23:58 

PLF 101 Pozostało, y, jedenaście ton. 

A Jedenaście ton. [Odinnadcat’ tonn.]                                             

8:23:57 

Krasnokucki Do Wnukowo chwatit, zapasnoj 
aerodrom…* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki już wie, 
że Tu-154M na pewno doleci do Moskwy, ale chce jeszcze 
poznać lotniska zapasowe wyznaczone w planie lotu 
tupolewa (OL-2, s. 350). Nikt z „kontrolerów” nie pyta załogi, 
co zostało ustalone z „moskiewską kontrolą” – przyp. F.Y.M.] 

8:24:01 

Krasnokucki To do Wnukowa wystarczy? 
Lotnisko zapasowe [powiedz(?)]. [Eto do 
Wnukowo chwatajet? Zapasnoj aerodrom 
(skażi?).]] 

8:23:59 

Plusnin Zapasnoj aerodrom u Was kakoj? 

8:24:03 

Plusnin Jakie macie lotnisko zapasowe? 
8:24:03 

PLF 101 Witiebsk, Minsk. 

8:24:07 

PLF 101 Witebsk, Mińsk. 
8:24:06 

Krasnokucki Witiebsk, Minsk. 

8:24:07* 

Krasnokucki Witebsk, Mińsk. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Krasnokucki mówi 
równocześnie z pilotem] 
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8:24:10 

PLF 101 Prawilno poniali./Prawilno poniał.* 

 

 

[*Pierwszy komunikat PLF 101 w open_micr, drugi w ukv – 
przyp. F.Y.M. Czyżby na „nagraniach” były różne wersje 
wypowiedzi pilota PLF 101?]   
 

8:24:13 

PLF 101 Prawidłowo zrozumiałeś. [Prawilno 
poniali.] 

 

 

 

 
8:24:11 

 

Plusnin Nado jego ugoniat’.*/A (niezr.)**         

8:24:14 

A Jasne. [Poniatno.] 

Plusnin Trzeba go wygnać, kurde. [Nado jego 
ugoniat’, blin.]                                            
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[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Trzeba go 
odesłać. [Plusnin nie chce nawet, żeby tupolew próbował 
robić próbne podejście do lądowania. Chce od razu odesłać 
samolot na lotnisko zapasowe] (OL-2, s. 350) – przyp. F.Y.M. 
Ani słowa nie ma jak dotąd o pozycji PLF 101 na radarach] 

[**Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M.]   
8:24:13-8:24:15 

Krasnokucki Ty podskażi, u nas usłowij niet, 
widimost’…* 

PLF 101 (niezr.)** 

 

 

 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki 
najwyraźniej liczy, że załogę tupolew uda się zniechęcić do 
lądowania, podając jej warunki meteo. Sądzi, że piloci, gdy je 
usłyszą, sami wybiorą lot na lotnisko zapasowe (OL-2, s. 350) 
– przyp. F.Y.M. Innymi słowy, nie można załodze powiedzieć 
wprost, że ze względu na TWA wstrzymane są na razie (do 
czasu ustąpienia niepogody) operacje lotnicze nad XUBS, 
tylko drogą „zniechęcania warunkami” ma być uzyskany 

8:24:15* 

Krasnokucki Więc powiedz, u nas warunków nie 
ma, widzialność, [to (?)]… [Znaczit skażi, u nas 
usłowij niet, widimost’ (eto?)…] 
 
[*Różnica między „zegarami” zeszła do 2sek – przyp. 
F.Y.M.]   
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rezultat „przekierowania się PLF 101 na zapasowe”. Prawda 
zapewne może być taka, iż do konstrukcji „materiału 
dowodowego” potrzeba jakichś fragmentów autentycznej 
korespondencji z załogą

59
 – w przeciwnym wszak razie, 

gdyby załoga od razu zdeklarowała, że leci na „zapasowe” – 
jak wyjaśniono by „katastrofę smoleńską”?] 

[**Komunikat podany w open_micr i w ukv, jak widać, ale 

nieodnotowany ani w CVR, ani w wersji-2. Pytanie zatem, czy 

to… komunikat PLF 101, czy jakiegoś innego borta – przyp. 

F.Y.M.]   

8:24:19 

A (niezr.)* 

[*Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M. Co szczególnie 
zastanawiające, nie zaznaczono w żaden sposób, że chodzi o 
wywołanie ze strony PLF 031, ani że to o komunikat w 
języku polskim. W pdf-ie open_micr w ogóle brak śladu po 
zawiązaniu się łączności między „Wosztylem” a załogą 
„Protasiuka”

60
. Czyżby więc połączenie PLF 031 – PLF 101 

zaszło w innym czasie niż ten oficjalnie podawany (i ten czas 
rzeczywisty został ukryty przez fachowców wojskowych)? Z 
kolei w wersji-2 połączenie to jest jak najbardziej 
odnotowane (jako radiowe), a nawet zsynchronizowane z 
CVR-2.   

 

Przypomnę, że w dokumentacji „MAK”-u jest zaznaczone 
miejsce, w którym „słychać” polską mowę (to godz. 8:37:01-
8:37:05): 

8:24:19 

PLF 031 Chłopaki, Rafał z tej strony. Przejdźcie 
na jeden dwa trzy cztery pięć.* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Na częstotliwości 
124 MHz, zarezerwowanej do korespondencji z wieży 
lotniska Siewiernyj, odzywa się Rafał Kowaleczko, drugi 
pilot Jaka-40, i prosi kolegów z tupolewa, by przeszli na 
częstotliwość 123,45 MHz – umownie ustaloną do rozmów 
między załogami samolotów (OL-2, s. 351). Czas pojawienia 
się tego komunikatu w wersji-2 nie zgadza się z czasem 
odnotowanym w CVR-1 (jako początek wypowiadanej 
frazy)] 

 

 
 

 
 

                                                           
59

 Możliwe, że Krasnokucki ma tego świadomość, skoro zamiast od razu (jako swoisty „wieżowy sufler”) podpowiedzieć 
Plusninowi: „nakaż mu skierować się na zapasowe, gdyż nie możemy wydać zgody na lądowanie”, wyraźnie gra na zwłokę, a 
za chwilę sam będzie pytał załogę PLF 101: Po próbnym podejściu wystarczy wam paliwa na zapasowe? – tym samym będzie 
zakładał, iż załoga zechce tego podejścia dokonać bez względu na fatalne warunki meteo.   
60

 Nie muszę dodawać, że w „raporcie MAK” właśnie dialogi PLF 031-PLF 101 stanowiły „kamienie milowe” moskiewskiej 
narracji. 
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W sytuacji zatem, w której nie odnotowano w pdf-ach 
„MAK”-u pierwszego komunikatu PLF 031 skierowanego (już 
z lotniska XUBS) do PLF 101 (ponoć o godz. 8:24:19 – wedle 
wersji-2), dokładny moment pojawienia się frazy: Arek, teraz 
widać dwieście – staje pod dużym znakiem zapytania

61
.         

natomiast czas ten zgadza się z CVR-2: 
 

 

                                                           
61

 Przypomnę, że 10 Kwietnia por. Wosztyl miał zeznać w prokuraturze, iż silniki tupolewa słyszał ok. godz. 8:35. W 
materiale wideo „rejestrującym mgłę smoleńską” i kręconym przez S. Wiśniewskiego z parapetu hotelu Nowyj (jeśli 
weźmiemy na serio „zegar kamery” dołączony do tego filmu – idąc śladem KBWLLP, która podczas styczniowej prezentacji 
„zapisów z XUBS” powołała się właśnie na mgielne wideo Wiśniewskiego), o godz. 8:35 i ok. godz. 8:35 nie słychać żadnych 
odgłosów silników lotniczych.  
Żeby było jasne, wątpliwości (jako materiał dowodowy) budzi nie tylko mgielny sitcom Wiśniewskiego, lecz i zeznania 
samego Wosztyla, który np. twierdził, iż korespondencję z wieżą prowadził por. A. Ziętek (a nie mjr A. Protasiuk): pragnę 
zeznać, że nawigator TU – 154M por. Artur Ziętek prowadził rozmowę radiową z kontrolerem prawdopodobnie wieży w 
Smoleńsku, gdzie kontroler zapytał się o pozostałość paliwa i zaplanowane lotniska zapasowe. Ponadto informował, o 
trudnych warunkach pogodowych i w przypadku pierwszego niedanego podejścia do lądowania proponował odejście na 
lotnisko zapasowe. Ja obecnie nie pamiętam kolejności rozmów, ale na pewne o tej treści rozmowy się odbyły. W pewnym 
momencie słyszeliśmy, że kontroler z wieży wektoruje ich i dostają zgodę na podejście do lądowania. Wtedy opuściliśmy 
samolot i zaczęliśmy nasłuchiwać nadlatujący samolot. W tych warunkach musieliśmy jedynie go nasłuchiwać, gdyż 
widoczność była bardzo ograniczona i nie można byłoby go zauważyć. Było to około godz. 8.35 polskiego czasu. Stojąc przy 
swoim samolocie usłyszeliśmy dźwięk silników TU-154M podchodzącego do lądowania. Rozpoznałem to po 
charakterystycznym dźwięku pracy silników tego rodzaju samolotu. Nadmieniam, że go nie widziałem, a jedynie słyszałem. 
Był dźwięk podejścia do lądowania na ustalonym zakresie pracy silników. W pewnym momencie usłyszałem, że silniki 
zaczynają wchodzić na zakres startowy, tak jakby pilot chciał zwiększyć obroty silnika, a tym samym wyrównać lot lub 
przejść na wznoszenie. W tej chwili zastanawiam się co mogło ich skłonić do takiego działania. Po dodaniu obrotów po 
upływie kilku sekund usłyszałem głośne trzaski, huki i detonacje. Do tego doszedł milknący dźwięk pracującego silnika, a 
następnie nastała cisza. Dla mnie były to przerażające dźwięki, których mam nadzieję nigdy więcej w życiu nie usłyszę. Te 
dźwięki dobiegały z kierunku podejścia do lądowania.  
Wosztyl miał jeszcze tak zapamiętać swoją rozmowę z mjr. R. Grzywną: W trakcie oczekiwania na przylot TU-154M na 
dwóch swoich radiostacjach mieliśmy nastawione częstotliwości, które używaliśmy w trakcie przelotu i na których 
nasłuchiwaliśmy korespondencji kolegów. Około 20 do 30 minut przed katastrofą TU-154M usłyszeliśmy ich korespondencję 
radiową z kontrolą obszaru albo Mińsk lub Moskwy. Była to proceduralna korespondencja, która kierowała ich na lotnisko w 
Smoleńsku. Korespondencja była prowadzona w języku angielskim. Po jej zakończeniu swoją radiostacją wywołaliśmy 
kolegów z TU-154M, aby przeszli na częstotliwość od 1 do 5. Jest to częstotliwość 123,45 MHz , przeznaczona do luźnych 
rozmów między załogami samolotów. Wtedy w trakcie tego połączenia przekazałem drugiemu pilotowi TU-154M kpt. 
Robertowi Grzywnie następującą informację cyt. „robi się tu cipa, widzialność spadła do 400 metrów, a podstawy obniżyły 
się grubo poniżej 50 metrów.” Przekazując mu te informacje podałem mu aktualne najgorsze wyniki panujące nad 
lotniskiem.  
21 kwietnia 2010 Wosztyl miał zeznać: osobiście rozmawiałem z mjr Robertem Grzywną. W trakcie tej rozmowy 
przekazałem mu najgorsze warunki atmosferyczne panujące w danej chwili. Podałem mu, że widać około 400 m. i moim 
zdaniem podstawa tego jest grubo poniżej 50 m., chciałbym zeznać, iż zanim podałem wysokość i widzialność mjr. Grzywnie 
wypowiedziałem „zrobiła się tu cipa”. Chciałbym zeznać, iż mówiąc o podstawie, miałem na myśli podstawę jaka była przy 
lądowania IŁ-76. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaka różnica czasowa była pomiędzy lądowaniem IŁ-76 a moją rozmową z 
mjr. Grzywną. Ponadto powiedziałem mjr. Grzywnie, że jeżeli zdecydują się podejść raz czy dwa razy to powiedziałem, żeby 
nie schodzili poniżej 50 m i odeszli na zapasowe. Z tego, co pamiętam, mjr. Grzywna zapytał się mnie, a jak my 
lądowaliśmy. Ja odpowiedziałem mu, że nam się udało. Nie podawałem mu moich warunków przy lądowaniu. Mjr Grzywna 
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8:24:20/8:24:21* 

 

Plusnin Papa Lima Foxtrot one two zero one, na 
„Korsażie” tuman, widimost’ 400 mietrow.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komunikat Plusnina pojawia się 
w ukv w czasie 8:24:20, w open_micr o 8:24:21, natomiast w 
CVR-1 poniżej o 8:24:22,3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:24:23 

PLF 101 OK. 

Plusnin А, PAPA-LIMA-FOXTROT, jeden dwa 
(sic!) zero jeden, na „Korsażu” mgła, 
widzialność czterysta metrów.* 
 
[*Jak stwierdza „komisja płk. Latkowskiego”: Taka mgła 
oznacza, że samolot zgodnie z polskim wojskowym 
„Regulaminem lotów lotnictwa Sił Zbrojnych (RL-2006)”, nie 
ma nawet prawa lecieć w tym momencie w kierunku 
lotniska w Smoleńsku, ponieważ mgła jest uznawana za 
zjawisko niebezpieczne, a regulamin zabrania latać w 
strefie niebezpiecznych zjawisk pogody (…). Minimalne 
warunki do lądowania w Smoleńsku dla Tu-154M to 1000 
metrów widoczności poziomej i 100 metrów pionowej! 
Załoga po usłyszeniu komunikatu Plusnina powinna 
natychmiast przerwać lot w kierunku lotniska docelowego 
i skierować samolot na lotnisko zapasowe (OL-2, s. 351). 
 
Pamiętamy z CVR-3, jak w kokpicie PLF 101 pojawia się 
(ponoć o godz. 8:08) wymiana zdań a propos punktu 
nawigacyjnego BERIS (w białoruskiej przestrzeni 
powietrznej). Mjr Grzywna mówi: Za BERIS-em byś musiał, 
nie?  

 
 
Może to fragment rozmowy na temat możliwej drogi 
powietrznej do Witebska (zazn. na żółto) od punktu 
SODKO

62
? 

 

                                                                                                                                                                                     
skwitował naszą komunikację mówiąc „Dzięki, porozmawiam z Arkiem”. Nie wykluczam, że powiedział „Dzięki, przekaże 
Arkowi”. W moim odczuciu jak przekazałem mjr. Grzywnie informacje o pogodzie, to wydaje mi się, że w jego głosie 
słyszałem zdenerwowanie. Ale jest to moje odczucie. 
62

 Zgodnie z ofic. danymi („raport MAK”, s. 119), w planie lotu (realizowanym ponoć 10-04) były punkty: EPWA - szereg 
punktów z RW 29.BAMS 1 G Departure - ASLUX - TOXAR - RUDKA - GOVIK - MNS (Minsk-2 VOR/DME) - BERIS - SODKO - 
ASKIL - DRL1 - 10XUB - DRL - XUBS. Oczywiście, jeśliby załoga PLF 101 zdecydowała się jednak dokonać rekonesansu nad 
XUBS (zajścia na wysokości decyzji), to odejście na północny zachód (w stronę UMII) wykonałaby później i według innej 
trasy. 
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Jak jednak dodaje „komisja płk. Latkowskiego” w dalszym 
ciągu swego komentarza (OL-2, s. 352):  
 
Z trasy lotu, odczytanej z pamięci komputera 
nawigacyjnego UNS-1D i po raz pierwszy opublikowanej w 
raporcie MAK, wiemy, że w tym momencie samolot 
znajdował się w odległości 50-60 km od lotniska 
Siewiernyj i kontynuował lot w jego kierunku.  
 
Czy w takim razie nie powinien być już dobrze widoczny na 
radarze daleko zasięgu XUBS? – przyp. F.Y.M.]   

8:24:32* 

 

PLF 101 Ja poniał, dajtie, pożałujsta, 
mietieousłowija. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ten komunikat zaczyna 
się o 8:24:33,1] 

8:24:34-8:24:36 

A Na razie [nie wyszedł(?)] (niezr.) [Poka nie 
uszioł…?]                                             

PLF 101 Zrozumiałem, proszę podać warunki, y,  
meteo. 

8:24:36 

 

Krasnokucki Dawaj tuman, widimost’ dawaj. 

8:24:38-8:24:39 

Plusnin Kurwa. [Bljad’.]   

Krasnokucki No dawaj, mgła, widzialność, 
dawaj.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki nadal 
liczy, że zniechęci Polaków warunkami meteo w Smoleńsku 
(OL-2, s. 352). „Komisji” nie dziwi jednak gorączka, w jaką 
wpadli obecni na „wieży”, tak jakby PLF 101 już był „na 
ścieżce”; a przecież wystarczyłoby spytać załogę PLF 101, 
dlaczego przy takich warunkach, jakie są, od razu nie udaje 
się na „zapasowe”? – przyp. F.Y.M.] 

8:24:39* 

Plusnin Na „Korsażie” tuman, widimost’ 400 
mietrow, four zero zero meters. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ten komunikat jest o 
8:24:40,0. Jak zaś stwierdza „komisja płk. Latkowskiego”: 
Plusnin po raz kolejny wyraźnie daje do zrozumienia 
(powtarzając komunikat – aby mieć pewność, że załoga na 
pewno go zrozumiała – po angielsku), że w Smoleńsku nie ma 

8:24:42 

Plusnin Na „Korsażu” mgła, widzialność 
czterysta metrów, cztery zero zero metró*. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]   
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warunków do lądowania (OL-2, s. 352). To wszystko już 
wiemy, pytanie tylko, dlaczego „kierownik lotów” nie powie 
po prostu, iż nie lzja lądować komukolwiek przez najbliższą 
godzinę z powodu gęstej mgły?]   

8:24:48* 

PLF 101 Tiempieratura i dawlienije, pożałujsta. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 wypowiedź zaczyna się 
o 8:24:49,2. Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Dowódca 
wyraźnie zażądał podania danych potrzebnych do wykonania 
podejścia do lądowania. Tym samym złamał regulamin „RL-
2006”, który zalicza mgłę do zjawisk niebezpiecznych (OL-2, 
s. 352). Pozostaje otwarta kwestia, jaką widoczność mieliby 
wtedy piloci za oknami kabiny (tam, gdzie by się znajdowali 
w przestrzeni powietrznej), tzn. czy komunikatów 
otrzymanych od białoruskich i ruskich instytucji nie 
potraktowano by jako niemających żadnego pokrycia w 
rzeczywistości

63
. Wypowiedź mjr. Grzywny z godz. 8:11 (CVR-

3): 

 

oraz mjr. Protasiuka z 8:19: 

 

mogłyby świadczyć, iż pogoda za oknami nie prezentuje się 
najgorzej]   

8:24:52 

PLF 101 Proszę temperaturę i ciśnienie.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” komentuje dalej (por. 
rubryka obok): Niewykluczone, że prosił o te dane, 
ponieważ z rozmów z generałem Błasikiem na Okęciu 
wynikało, że jego przełożony będzie nalegał na lądowanie. 
Arkadiusz Protasiuk zdawał sobie sprawę, że podczas lotu 
będzie nadzorowany przez wysokiego rangą zwierzchnika i 
nie będzie mógł w jego obecności obniżyć nad Siewiernym 
pułapu lotu, przelecieć nad lotniskiem na wysokości 
decyzji (100 metrów), a potem poinformować dysponenta 
lotu, że nie ma warunków do lądowania i odejść, na 
przykład na lotnisko zapasowe (OL-2, s. 353) – przyp. 
F.Y.M.] 
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 W pamiętnej prezentacji KBWLLP przelot PLF 101 odbywa się niemal cały czas „nad chmurami” – co kłóci się z 
fragmentami rozmów w kokpicie, z których by wynikało, że właśnie były rozrywy w chmurach. 
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8:24:50* 

Plusnin Tiempieratura pljus 2, dawlienije 7-45, 7-
4-5, usłowij dlja prijema niet. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ten komunikat zaczyna 
się o 8:24:51,2. Wedle „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler 
lotów, na wyraźne żądanie dowódcy Tu-154M, podaje mu 
temperaturę oraz ciśnienie na wysokości progu pasa (QFE, w 
mm słupa rtęci) – informacje niezbędne pilotowi do 
lądowania. Wartość ciśnienia jest potrzebna do ustawienia 
jej w samolocie na wysokościomierzach barometrycznych. 
Dzięki temu można dokładnie określić wysokość samolotu 
względem pasa. Kontroler jednak wyraźnie podkreśla raz 
jeszcze, że załoga nie powinna lądować! (OL-2, s. 353)]   

8:24:54 

Plusnin Temperatura plus dwa, ciśnienie siedem 
czterdzieści pięć, siedem cztery pięć, warunków 
do lądowania nie ma. 

8:25:01* 

PLF 101 Spasibo, no jesli wozmożno, 

poprobujem podchod, no jesli nie budiet 

pogody, togda otojdiem na drugoj krug. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ten komunikat zaczyna 

się o 8:25:01,1, więc można w tym miejscu mówić o 

synchronizacji „zapisów”. Jak stwierdza „komisja płk. 

Latkowskiego”: Dowódca samolotu, mimo ewidentnego 

braku odpowiednich warunków, decyduje, że spróbuje 

wykonać manewr podejścia do lądowania i informuje o tym 

kontrolera (OL-2, s. 354) – choć ta sama „komisja” chwilę 

temu wspominała o możliwości zajścia i przelotu nad 

lotniskiem na wysokości decyzji – bez dalszego zniżania
64

]   

8:25:04 

PLF 101 Y, dziękuję, ale jeśli można, to 
spróbujemy podejścia, ale jeśli nie będzie, y, 
pogody, to odejdziemy na drugi krąg. 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:25:09 

Krasnokucki Kakoj pozywnoj?* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki chce 
porozmawiać z pilotem tupolewa i pyta Plusnina o kod 
wywoławczy samolotu (OL-2, s. 354) – ale z jakiej racji 
Krasnokucki chce porozmawiać, skoro nie jest kontrolerem 
XUBS? – przyp. F.Y.M.] 

8:25:10* 

Krasnokucki Jaki jest wywoławczy?** 

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

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Krasnokucki z wrażenia 
zapomniał, jak się wywołuje „Polaka”? Czy też chodzi o 
wywołanie PLF 101 w przeciwieństwie do dublera?]    
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 Nie jest użyte w powyższym komunikacie słowo posadka, czyli lądowanie – tak natomiast, a więc jako deklarację, że 
załoga podejdzie do lądowania, interpretuje komunikat „komisja płk. Latkowskiego”. 
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[Uwagi, s. 14] 
8:25:10 

Plusnin 1-0-1. 

8:25:11 

Plusnin Jeden zero jeden. 
8:25:11* 

Krasnokucki 1-0-1, poslje kontrolnogo zachoda u 
Was topliwa chwatit na zapasnoj?** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ten komunikat zaczyna 
się o 8:25:12,3]   

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki chce 
się upewnić, czy tupolew dysponuje rezerwą paliwa 
pozwalającą dolecieć na lotnisko zapasowe po nieudanym 
podejściu do lądowania (OL-2, s. 354). Wydawać by się 
mogło, że chwilę temu, tj. o godz. 8:23, tenże Krasnokucki 
stwierdził, że do Wnukowa wystarczy (po deklaracji załogi, 
jeśli chodzi o ilość paliwa) – teraz zaś Krasnokucki pyta o to 
samo, jakby dostał amnezji pourazowej – przyp. F.Y.M.] 

8:25:15 

Krasnokucki Jeden zero jeden, y, po próbnym 
podejściu wystarczy wam paliwa na zapasowe? 

8:25:12 

„Antena” Alio, goworitie, alio, alio.  

8:25:16-8:25:20 

„Antena” Halo. Mówi się? Halo. Halo.  

A Kurwa. [Bljad’.]                                             
8:25:17 

PLF 101 Chwatit. 

8:25:21 

PLF 101 Wystarczy. 

8:25:18 

Krasnokucki Ja Was poniał. 

8:25:22 

Krasnokucki Zrozumiałem./A Wychodzicie, 
kurde (niezr.)? [Wychoditie, blin…?] 
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8:25:22* 

PLF 101 Razrieszytie dalszie sniżienije, 

pożałujsta. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 to wypowiedź z 

8:25:22,9]   

8:25:25 

PLF 101 Proszę o pozwolenie na dalsze zniżanie. 

8:25:24* 

Plusnin 1-0-1 s kursom 40 gradusow, sniżienije 
1500. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:25:25,3. 
Jak komentuje go „komisja płk. Latkowskiego”: Kontroler 
nakazuje załodze lecieć kursem 40 stopni i obniżyć wysokość 
do 1500 metrów. To znaczy zniżyć się do tzw. wysokości 
przejściowej, na której zmienia się wartości ciśnienia na 
wysokościomierzach barometrycznych – z 760 mm słupa rtęci 
(tzw. standardowego) na ciśnienie lotniska (w tym wypadku 
– 745 mm słupa rtęci). Wreszcie po raz pierwszy kontroler ze 
Smoleńska podaje, jakim kursem ma lecieć samolot, aby 
wejść w krąg nadlotniskowy (OL-2, s. 355).  

Ta sama „komisja” w swych pionierskich badaniach (vide 
książka OL-1), twierdzi jednak, że już w momencie 
wygłaszania komunikatu: Na dalszą prowadzącą, 
zmniejszamy wysokość trzy tysiące sześćset metrów (z godz. 
8:23) mjr Protasiuk miał zdecydować: że poleci kursem 
czterdzieści stopni od ASKIL. Leci według schematu (karty) 
podejścia (…) [informując „wieżę” – przyp. F.Y.M.], że kierują 
się na dalszą radiolatarnię prowadzącą (NDB), która służy 
załodze do orientowania się w położeniu podczas podejścia 
do lądowania. Kierując się na nią z kursem lądowania, 
można ustawić samolot w osi pasa (OL-1, s. 216).  

O jakiej jednak osi pasa (i ustawieniu w osi) może być mowa, 
skoro PLF 101 miałby się kierować (wedle „komisji”) na DRL, 
a więc dalszą wschodnią NDB i podchodzić od wschodu – w 
związku z tym więc musiałby najpierw dokonać okrążenia 
lotniska (czyli oddalić się od osi)? Toteż „komisja” dodaje 
zaraz, niejako mitygując samą siebie: 

W czasie tego lotu załoga jednak nie będzie korzystała z 
NDB do wyznaczania kursu lotniska, bo ma wszystkie istotne 
punkty w komputerze pokładowym i korzysta z GPS-ów. 
Dowódca chce w ten sposób powiedzieć kontrolerowi, że 
leci w kierunku lotniska. Lotnisko w Smoleńsku wyposażone 
jest w dwie radiolatarnie (pozwalające podejść w trudnych 
warunkach meteo, ale tylko od strony wschodniej) oraz radar 
precyzyjnego podejścia (RSL). Od strony zachodniej 
radiolatarnie NDB oraz RSL zostały zlikwidowane. Kilka lat 
temu był także rosyjski odpowiednik systemu ILS, oznaczony 
SP-50, ale po rozformowaniu stacjonującego tam pułku 
lotniczego został zdemontowany (OL-1, s. 217)]   

 

8:25:27 

Plusnin Jeden zero jeden z kursem, y, 
czterdzieści stopni, zniżanie tysiąc pięćset.* 
 
[W Zał. 3 do „raportu końcowego” KBWLLP powiada, że o 
tej godz. (tj. 8:25:27 pol. czasu) „kierownik lotów”: nakazał 
zmianę kursu na 40⁰, lecz nie podaje, jakim wcześniej 
kursem miał lecieć PLF 101. Zresztą, co do tego 
„wcześniejszego kursu”, w samej dokumentacji „komisji 
Millera” pojawiają się rozbieżności. Jak wspominałem wyżej 
w niniejszej tabeli, powołując się na „raport końcowy” (s. 
220), załoga zgłaszając się „Korsażowi” po przekroczeniu 
ASKIL, miała już lecieć kursem 50 stopni na DRL-1, czyli 
zachodnią dalszą NDB, a więc, wedle zgodnych ustaleń doc. 
Amielina, „MAK”, „komisji Millera” oraz „komisji płk. 
Latkowskiego” – radiolatarnię-widmo: 
 

                                    
i PLF 101 miał przez 2 minuty wcale się nie zniżać: 
 
Po przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 [UTC – 
przyp. F.Y.M.] zmienił kurs na 050, a dowódca statku 
powietrznego zgłosił się zgodnie z poleceniem MOSKWA 
KONTROLA na łączność z KORSAŻEM, przekazując, że 
wykonuje lot z kursem na dalszą radiolatarnię i zniża się do 
3600 metrów. Analiza zachowanych danych FMS wskazuje, 
że załoga już wcześniej zaprogramowała taką trasę (od 
punktu ASKIL do DRL1), co było sprzeczne ze złożonym 
wcześniej planem lotu oraz otrzymywanymi poleceniami z 
organów ruchu lotniczego. Radiolatarnia ta nie pracowała, 
ponieważ została wyłączona z eksploatacji. ATC nie wydało 
zgody na zmianę trasy, więc działanie załogi było 
naruszeniem przepisów lotniczych. Dodać tu należy, że 
samolot nie osiągnął wysokości lotu 3600 m (zgodnie z 
zezwoleniem). Zniżanie zostało zatrzymane na wysokości 
3706 m i stan taki trwał od godz. 6:23:49 do 6:25:48 (2 
min), mimo że o godz. 6:23:42 dowódca przekazał do 
KORSAŻA informację, że z kursem na dalszą radiolatarnię 
zniża się do wysokości 3600 m. Brak osiągnięcia nakazanej 
wysokości był kolejnym odstępstwem od zasad ruchu 
lotniczego i może świadczyć o braku współpracy załogi. 
 
Jednakże w Zał. 3 (s. 18) ten przelot opisany jest nieco 
inaczej, tzn. jakby PLF 101 po punkcie ASKIL wcale nie 
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[Jak widać, nie ma tu obór ani wypasu bydła – przyp. F.Y.M.] 

kierował się na dalszą zachodnią NDB (radiolatarnię-
widmo), lecz na dalszą wschodnią NDB (por. ilustr. obok ze 
zbiorów Amielina): 
 
Dowódca samolotu Tu-154M nawiązał łączność z KL o godz. 
06:23:33, informując o zniżaniu do wysokości 3600 m z 
kursem na DRL. Nie podał, według jakiej procedury 
planuje wykonanie podejścia. KL również nie określił 
procedury podejścia do lądowania, co miało również 
miejsce w przypadku lądowania samolotu Jak-40. Następnie 
zapytał dowódcę samolotu Tu-154M o pozostałość paliwa i 
lotniska zapasowe, co świadczy o podjęciu przez niego 
czynności określonych w procedurze odesłania samolotu na 
lotnisko zapasowe ze względu na WA na lotnisku (zgodnie z 
pkt 96 FAP PP GosA

65
). KL nie znał lotnisk zapasowych 

wymienionych w planie lotu dla samolotu Tu-154M i 
samolotu Ił-76, co było niezgodne z pkt 96 FAP PP GosA. 
 
Zgodnie z danymi KBWLLP standardowe rozmieszczenie 
dalszych radiolatarni to ok. 4 km od progu pasa – dalsza 
NDB od wschodu była zaś, jak wiemy, położona 
niestandardowo, bo jakieś 6,3 km od (wschodniego progu 
drogi startowej 26). Nie trzeba dodawać, że kurs na DRL-1 
byłby w związku z tym odmienny niż kurs na DRL. Czy w 
związku z tym KBWLLP podaje dwa kursy dla dwóch 
statków powietrznych? Na s. 210 „raportu końcowego” 
czytamy: 
 
O godz. 6:23:04 [UTC – przyp. F.Y.M.] samolot zakręcił w 
lewo, na kurs 050º. O godz. 6:23:33 dowódca samolotu 
nawiązał łączność z KORSAŻEM: „Корсаж Старт, 
польский сто один. Добрый день. На дальний привод, 
снижаем три тысячи шестьсот метров” („Korsaż 
Start, polski sto jeden. Dzień dobry. Na dalszą prowadzącą, 
zniżamy do wysokości 3600 m”)  
 
– przy czym nie jest wyjaśnione, o którą dalszą 
radiolatarnię chodzi, choć zakręt w lewo, czyli obieranie 
kierunku północnego, po przekroczeniu ASKIL, nie byłby 
kursem na wschodnią dalszą radiolatarnię

66
. Nieco dalej, na 

s. 211, KBWLLP dodaje:  
 
O godz. 6:25:27 kontroler wydał zgodę na zniżanie: „Один 
ноль oдин с курсом сорок градусов, снижение тысячa 
пятьсот” („Jeden zero jeden z kursem 40 stopni, zniżanie 
1500”). O 6:25:34 dowódca potwierdził: „Тысяча пятьсот 
с курсом сорок градусов” („1500, z kursem czterdzieści 
stopni”). O godz. 6:25:39 samolot rozpoczął zniżanie i 
zmienił kurs na 034. 
 
Z powyższych danych (zapewne z niezawodnego „FMS-a”) 
wynikałoby, że PLF 101 leci kolejno kursami 50, 40 i 34. 
Kilka minut później, o godz. 8:30 (pol. czasu) Plusnin ma 
nakazać załodze lot kursem 79

67
 – przyp. F.Y.M.]   
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 Chodzi o rus. przepisy lotnicze.  
66

 „Skręt w lewo” i tym samym kurs na DRL (a nie DRL-1) byłby możliwy, jak już to prezentowałem na s.  niniejszych 
Zapisów) przy kursie z punktu RALOT, wedle karty podejścia z kursem 259 (tym znanym nam z „raportów”) – wtedy jednak 
PLF 101 musiałby po ASKIL „zakręcić w prawo” i skierować się na południe względem lotnisk Jużnyj i Siewiernyj, a takiego 
kursu, wedle ofic. danych, polska załoga nie obiera, tylko od razu kieruje się na północ. 
67

 Co w ofic. narracji będzie interpretowane jako przelot kursem odwrotnym do lądowania (przed wejściem w trzeci, a 
następnie czwarty zakręt) – nie zaś jako podejście od zachodniej strony na XUBS. 
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8:25:31* 

PLF 101 1500 s kursom, 40 gradusow. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:25:32,0] 

8:25:34 

PLF 101 Tysiąc pięćset z kursem czterdzieści 
stopni. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
8:25:44 

Plusnin Dispietczier. 

8:25:47-8:25:50 

Plusnin Kontroler. 

Plusnin Mińsk i…? 

A Witebsk. 

Plusnin Tak.                                             
8:25:49 

Plusnin Dispietczier. 

8:25:51-8:25:54 

Plusnin Kontroler! 

A (niezr.)         
8:25:53 

Plusnin Dispietczier. 

8:25:55 

Plusnin Kontroler (niezr.) 
8:25:54 

Murawiow Otwietił. 

8:25:57 

Murawiow Zgłaszam się. [Otwietili.] 
8:25:56 

Krasnokucki Anatolij Iwanowicz, eto Wy, da? 

8:25:59 

Krasnokucki Anatolij Iwanowicz, to pan, tak? 
8:25:58 

Murawiow Da, ja. 

8:26:00 

Murawiow Tak, ja. 
8:25:59 

Krasnokucki Krasnoktskij, znaczit, diełajet 
kontrolnyj zachod, rieszienije komandira, 
diełajet kontrolnyj zachod do wysoty 100 
mietrow, uchod, gotownost’ Minska, Witiebska 
na zapasnoj pust’ zaprosjat.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” bardzo obszernie, ale też i 
osobliwie komentuje tę wypowiedź: Krasnokucki informuje 
dyspozytora, że dowódca tupolewa zdecydował o podejściu 
do lądowania. Samolot ma zejść do 100 metrów. Krasnokucki 
zdaje sobie sprawę, że w tych warunkach nie ma nawet co 
marzyć o udanym lądowaniu, dlatego zastrzega, że samolot 
odejdzie do Mińska lub Witebska. W związku z tym trzeba 
tupolewowi podać drogę wyjścia z kręgu nadlotniskowego i 
upewnić się, że lotniska zapasowe są gotowe na przyjęcie 
samolotu. Krasnokucki nie mógł zabronić dowódcy tupolewa 
podejścia do lądowania. Jego działania były prawidłowe. 
Krasnokucki uznał, że skoro dowódca tupolewa, mimo że 
wielokrotnie informowano o braku warunków do lądowania, 
oznajmił, iż chce spróbować podejść do lądowania, to należy 
mu na to pozwolić. Rosyjskie przepisy stanowią, że to 

8:26:02 

Krasnokucki Krasnokutski, więc wykonuje 
kontrolne podejście, decyzja dowódcy, 
wykonuje kontrolne podejście do wysokości 
decyzji sto metrów, odejście, o gotowość do 
Mińska, Witebska jako zapasowych niech 
zapytają. 
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dowódca zagranicznego samolotu podejmuje na własną 
odpowiedzialność decyzję o starcie lub lądowaniu (OL-2, s. 
356) – z czego by wynikało, że do startu i lądowania nawet 
nie jest potrzebna zgoda kontroli lotów – przyp. F.Y.M.] 

8:26:11 

Murawiow Priniał. 

8:26:12 

Murawiow Przyjąłem. 
8:26:13 

Krasnokucki Priniali? 

8:26:15 

Krasnokucki Przyjął pan? 
8:26:14 

Murawiow Tak, toczno. 

8:26:17 

Murawiow Tak jest. 
8:26:17 

Krasnokucki Dowodim do 100 mietrow, 100 
mietrow biez razgaworow… 

 

8:26:19 

Krasnokucki Paweł, doprowadzasz do stu 
metrów. Sto metrów. Bez dyskusji, kurde, 
(niezr.) [Pasza, dowodisz’ do 100 mietrow, 100 
mietrow. Biez razgaworow, blin, …]* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” w odczycie KBWLLP 
pojawia się błąd, tzn. Krasnokucki nie zwraca się do 
Plusnina:  
 
Zważywszy na to, że Plusnin jest zajęty czymś innym, 
wydaje się to mało prawdopodobne. Ta kwestia była 
najprawdopodobniej ostatnim zdaniem w rozmowie z 
Murawiowem, a nie poleceniem skierowanym do osób na 
wieży (OL-2, s. 357). Jednakże w ukv nie ma tej wypowiedzi 
Krasokuckiego w rozmowie z Murawiowem – przyp. F.Y.M.] 

8:26:52* 

A (niezr.)** 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

8:26:23-8:27:04 

A (niezr.) 

A Czyli zapasowe Witebsk i Mińsk. I Wnukowo, 
oczywiście*, (niezr.) [Znaczit, zapasnoj Witiebsk 
i Minsk. I Wnukowo, poniatno,…] 
 

A  Witebsk, Mińsk? 

A (niezr.) 

A (niezr.)** 

Plusnin Zgłaszam się. [Otwietił.]** 

A Przekaż gotowość (niezr.) [Pieriedaj 
gotownost’…]** 

A (niezr.)**                                                     

Plusnin Zrozumiałem. [Ja poniał.]** 
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[dzwonek telefonu] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Mimo że załoga nic nie mówiła 
o Wnukowie, dla kogoś jest „oczywiste”, że też Wnukowo] 

[**Komunikaty „radiowe/telefoniczne” – przyp. F.Y.M. 
Plusnin odbywa tajemniczą, krótką konwersację z 
anonimowym, zapewne wysokim rangą wojskowym, 
rozmówcą, który nakazuje „kierownikowi lotów” przekazać 
gotowość komuś. To, komu i w jaki sposób Plusnin tę 
gotowość przekazuje, zostaje ukryte w „nagraniach”, jeśli 
jednak spojrzymy do CVR-1, to właśnie chwilę po tej 
wymianie zdań pojawiają się te dwa komunikaty „bortów” 
(por. ilustr. obok): 
 

8:27:58,8?*** 

X-1 (niezr.) zakończyłem zrzut, zniżanie na 
wschód [(niezr.) zakoncził wybrosku, sniżienije 
na wostok.]  
 

8:28:04,0? 

X-2 Zezwolili. [Razrieszyli.] 
 
Żadnego z tych komunikatów nie odnotowuje ani „MAK”, 
ani KBWLLP, ani „komisja płk. Latkowskiego” w swoich 
„zapisach z XUBS”, a tymczasem to, co zgłasza załoga statku 
powietrznego X-1 (sniżienije na wostok) świadczyłoby, iż 
szykuje się jakby do podchodzenia do lądowania od 
wschodniej strony. Czyżby na XUBS w czasie, gdy (wedle 
ofic. danych) ma zbliżać się PLF 101? Czy nie jest to może 
dubler mający obsługiwać KM 259 „na radarach” XUBS, 
gdyby PLF 101 zrezygnował z „kontrolnego zachoda”? I czy 
tego dublera nie dostrzegają jakoś piloci o 8:29, np. za 
pomocą systemu TCAS

68
 (por. wymianę zdań na ilustr. 

obok)?] 
 
[***Czas ten należy traktować raczej orientacyjnie niż jako 
dokładny co do ułamków sekundy – przyp. F.Y.M. Ewidetnie 
jednak jakaś załoga się melduje w okolicach lotniska (i 
deklaruje zniżanie na wschód), zanim PLF 101 zejdzie na 
wysokość nadlotniskowego kręgu, lecąc od południowego 
zachodu w stosunku do XUBS (chwilę temu polska załoga 
miała dopiero komunikować schodzenie do 1500 m)] 

8:27:10 

„Antena” „Antienna”-35.  

 

8:27:13 

„Antena” „Antena” trzydzieści pięć.  

8:27:11 

Plusnin* Pożałujsta dispiecztiera. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tel_per jest to wypowiedź 
przypisywana Plusninowi – w open_micr jej brak – w wersji-2 
mówić to ma Krasnokucki]   

8:27:14 

Krasnokucki Y, proszę kontrolera. 

 

                                                           
68

 Wskazania systemu TCAS zobrazowane są na wariometrze IVA-81A (oprócz pokazywanej na nim prędkości 
wznoszenia/opadania), który każdy z pilotów ma przed sobą nieopodal wskaźnika sztucznego horyzontu, por. Skrzydlata 
Polska, 8/2011, s. 28-29 oraz „raport Millera”, s. 42-45. 
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8:27:13 

„Antena” Wyzywaju. 

8:27:15 

„Antena” Łączę. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
8:27:19 

Murawiow Murawjew. 

8:27:23 

Murawiow Murawjow. 
8:27:20 

Plusnin Anatolij Iwanowicz, n uczto s 
zapasnymi?/Krasnokucki* Anatolij Iwanowicz, n 
uczto s zapasnymi? Dawajtie pobystrieje, a to… 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tel_per kwestię wypowiada 
Plusnin, w open_micr i ukv Krasnokucki. „Komisja płk. 
Latkowskiego” w swych „stenogramach” podąża za 
pierwszym wariantem, zaś KBWLLP, jak widać obok, za 
drugim („K” ozn. Krasnokuckiego)] 

 

 

8:27:24 

Krasnokucki Anatolij Iwanowicz, no co z 
zapasowymi? 

 

 

 
8:27:22 

Murawiow Nu, Witiebsk, Minsk, my siejczas im 
skażiem (niezr.)* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”:  

No, Witebsk, Mińsk, zaraz im powiemy (niezr.) (OL-2, s. 358)  

– tylko o jakich ich chodzi? Komu Murawiow, zapewne ze 
swym kolegą Ignatowem z „dyspozytorni”, mają zaraz 
powiedzieć? No bo chyba nie załodze PLF 101, która raczej 
wie, jakie ma zapasowe lotniska. W wersji-2 zamiast im jest 

8:27:25-8:27:28 

Murawiow  No Witebsk, Mińsk. Zaraz wam 
powiemy (niezr.) [Nu, Witiebsk, Minsk, my 
siejczas wam skażiem] 
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wam, co na pewno upraszcza sprawę, ale jest niezgodne z 
pdf-em tel_per, gdzie wyraźnie odnotowano im skażiem (por. 
ilustr. obok) – przyp. F.Y.M.] 

 

A Dalej… [Dalszie…]                                             
8:27:24 

Plusnin Dawajtie pobystrieje, a to on…* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: No to szybciej, 
bo on… (OL-2, s. 358). Skąd ten pośpiech? – przyp. F.Y.M.] 

8:27:28 

Krasnokucki Niech się pan pośpieszy, bo… 

8:27:26 

Murawiow Horoszo. 

8:27:29 

Murawiow Dobrze. 
8:27:31 

„Antena” Ałło, ałło.   

8:27:34 

„Antena” Halo. Halo.  

8:27:33 

Plusnin Poka nie nado./Krasnokucki Poka nie 
nado./A (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat podany w tel_per, drugi w open_micr, 
trzeci w ukv – wszystkie w tym samym czasie – przyp. F.Y.M.]   

8:27:36 

Krasnokucki Na razie nie trzeba. 

A (niezr.)         

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
8:27:40 

Krasnokucki Do Witiebska udalienije skolko? 

8:27:52 

Krasnokucki Rozumiecie, jaka jest odległość do 
Witebska? [Da ponimajetie, do Witiebska 
udalienije skolko?] 

8:27:51 

Plusnin Do Witiebska chujnia, 120 kiłomietrow.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Do Witebska 
chujnia, 120 kilometrów. [Plusnin komentuje, że ze 
Smoleńska do Witebska jest dosłownie rzut kamieniem i 
paliwa wystarczy tupolewowi na pewno] (OL-2, s. 358) – 
przyp. F.Y.M. Słowo chujnia zatem wyraża optymizm 
Plusnina, jak można sądzić po tym wyjaśnieniu „komisji”. 
Dlaczego jednak tak późno „kontrolerzy” z XUBS odkrywają 
wschodnie, cywilne lotnisko w Witebsku, a przez tak długi 
czas mówili o „zapasowym Wnukowo”? To też zagadka] 

8:27:55 

Plusnin Do Witebska gówno, sto dwadzieścia 
kilometrów, kurde.  
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8:27:56 

Plusnin Anatolij Iwanowicz, i kuda jemu 
wychodit’ nado sogłasowat’.* 

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

8:27:59 

Plusnin Anatolij Iwanowicz, i trzeba jeszcze 
uzgodnić dokąd on ma wychodzić.* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin znowu 
pogania Murawiowa w sprawie lotniska zapasowego dla 
tupolew, ponieważ musi wiedzieć, na jaki punkt 
nawigacyjny ma go skierować. Tym razem rozmawia z 
dyspozytorem przez krótkofalówkę (OL-2, s. 359) – przyp. 
F.Y.M. Jak jednak pamiętamy, ten punkt wyjściowy 
nawigacyjny nie zostanie załodze podany] 

8:28:01 

Murawiow Otwietił./Murawiow (niezr.)* 

[*Pierwszy komunikat Murawiowa podany w open_micr, 

drugi w ukv – przyp. F.Y.M.]   

8:28:04 

Murawiow [Nie zrozumiałem(?)] [Nie poniał?]  

8:28:03 

Plusnin I kuda jemu wychodit’ nado sogłasowat’, 
toczku wychoda./I kuda jemu wychodit’ nado 
sogłasowat’ (niezr.)* 

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

8:28:06 

Plusnin I trzeba uzgodnić dokąd ma wychodzić, 
punkt wyjścia. 

8:28:08 

Murawiow Żdu dobro. 

8:28:11 

Murawiow Czekam na zgodę. 
8:28:27 

Plusnin Nie prospat’ jego, s kursom 40 idjet, 
cztob dowiernut’ jego wowriemia. Gdie on bljad’ 
siejczas? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego”: Żeby go nie przegapić, z kursem 40 idzie, żeby 
go w porę dokręcić. Gdzie on, kurwa, teraz jest? (OL-2, s. 
359) 

Dopiero teraz „kontrolerzy” przypominają sobie, że posiadają 
w wieży monitory pokazujące sytuację ruchową w 
przestrzeni powietrznej w okolicach lotniska. Jak się jednak 
okazuje – radary nie działają prawidłowo, gdyż statku 
powietrznego PLF 101 na nich najwyraźniej właśnie nie ma. 
Bez cienia wątpliwości komunikat Gdzie on, kurwa, teraz 
jest? dowodzi, iż Plusnin nie dysponuje echem radarowym 
obrazującym aktualną pozycję „prezydenckiego tupolewa” – 
czyżby była to chwila po skierowaniu się PLF 101 na 
„zapasowe”

69
, czy też jacyś fachowcy wojskowi biorą się już 

na dobre za „końcóweczkę”, jeśli chodzi o „zobrazowania 
radarowe” – tak by „kontrolerzy” widzieli dublera 

8:28:29-8:28:41 

Plusnin Kurwa, żeby go nie przegapić, żeby on 
(niezr.) Moim zdaniem, idzie z kursem 
czterdzieści, kurde, żeby w porę go dowrócić 
(przyp. tłum: wyprowadzić na właściwy kurs). 
Gdzie on, kurwa, teraz (niezr.)?* 
 
A Nie wiem, kurde (niezr.) [Nie znaju, blin…] 
 
A Na razie nie wiadomo… [Poka nie izwiestno…] 
 
A Tak. [Da.] 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                                                                                                                          
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Z tej wypowiedzi wynika, że 
„kierownik lotów” nie wie, z jakim kursem faktycznie 
porusza się „prezydencki tupolew”. W jaki więc sposób 
może (Plusnin) precyzyjnie go naprowadzać i wiedzieć, jakie 
wykonuje manewry w odpowiedzi na komunikaty 

                                                           
69

 Pamiętać należy, iż to, jak wyglądają (upublicznione) „zapisy z wieży” wcale nie implikuje takiej a nie innej chronologii 
wypowiedzi oraz zdarzeń z nimi związanych. Podobnie jak podczas konstrukcji „zapisów z kokpitu”, pewne wypowiedzi, 
fragmenty rozmów, dźwięki mogły zostać poprzestawiane (np. przesunięte w czasie zapisu na później, choć faktycznie 
pojawiły się wcześniej) i, rzecz jasna, skasowane na potrzeby ofic. narracji. 
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wykonującego podejście od wschodniej strony, a 
komunikowali się z załogą PLF 101, lecącą od zachodu?]   

„kontrolerów”? „Komisja płk. Latkowskiego” kwituje tę 
niezwykłą wypowiedź lakonicznie: Plusnin przygotowuje się 
do wprowadzenia samolotu w krąg nadlotniskowy. 
Najwyraźniej jest zestresowany, mówi sam do siebie (OL-2, 
s. 359) – choć przecież jest to chwila, w której PLF 101 znika 
z radarów lub „zostaje zniknięty”

70
]  

8:29:05 

Plusnin Tak, tak, tak, tak, tak, bljad’, gdie-to 
dołżien byt’. 

 

8:29:06 

Plusnin Tak, tak, tak, tak, tak, kurwa, (niezr.) 
przecież gdzieś musi być.* 
 
[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin szuka na 
ekranie radaru obserwacji okrężnej kropki symbolizującej 
samolot (OL-2, s. 360).  
 
Zauważmy jednak, że mimo nieobecności PLF 101 na 
radarach, nikt się tym specjalnie nie przejmuje – co 
ciekawsze, Plusnin (ani żaden inny z „kontrolerów”) nie 
wywołuje natychmiast polskiej załogi, by się upewnić, czy 
wszystko w porządku, choć przecież zniknięcie z radarów 
powinno być sytuacją alarmującą dla „wieży” – przyp. 
F.Y.M.] 

8:29:10-8:29:20 

A (niezr.)*         

Plusnin Job twoju mat’, wsjo odin k odnomu, 
bljad’. 

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

8:29:16-8:29:20 

A O! [Nu ka.] 

Plusnin Kurwa, twoja mać, wszystko jeden do 
jednego, kurwa. 

                                             
8:29:29-8:29:31 

A (niezr.)*         

A (niezr.)**         

Plusnin Otwietił.* 

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

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

8:29:29-8:29:31* 

A (niezr.)**         

Plusnin Zgłaszam się.** 

[*Różnica między „zegarami” zeszła do 0 sekund – pełna 
synchronizacja parametrów czasowych „MAK” i KBWLLP 
przy komunikacie Plusnina (por. ilustr. poniżej), co nie 
znaczy, iż te „zegary” nie będą się jeszcze w drobnych 
przedziałach „rozregulowywać” – przyp. F.Y.M.] 

                                                           
70

 Oczywiście nie jest pewne, że w ogóle echo PLF 101 było widoczne 10 Kwietnia na radarach wschodniej „wieży” XUBS 
(mogło być maskowane przez fachowców wojskowych pracujących nad zdezorientowaniem „kontrolerów”, ale też i 
„prezydencki tupolew” mógł mieć wyłączony transponder w momencie odkrycia przez załogę, iż coś jest nie tak z „wieżą” 
docelowego lotniska) – stąd też trudno ostatecznie stwierdzić, czy PLF 101 znika na ok. 2 minuty z radarów, czy dopiero w 
odległości ca. 20 km od lotniska na tychże radarach się pojawia (8:29:48 Jest, widzę go… 20 kilometrów). Możliwe, iż (na 
radarach wschodniej „wieży”) od ASKIL do swojego „zniknięcia” po „katastrofalnym podejściu” (z kursem 259) widoczny był 
jedynie dubler. 
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8:29:33 

A (niezr.)* 

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

8:29:33 

A (niezr.)?* 

[*Komunikat „radiowy/telefoniczny”, tak jak i następne z 
tej krótkiej rozmowy – przyp. F.Y.M.]         

8:29:34 

Plusnin Gdie-to 25 kiłomietrow, poka nie 
nabljudaju.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Od stwierdzenia Gdie on bljad’ 
siejczas? minęła ponad minuta, a Plusnin nie wywołuje PLF 
101. Ciekawe też, w jaki sposób ustala odległość PLF 101 od 
lotniska, nie dysponując ani komunikatami załogi, ani 
zobrazowaniem na monitorze radaru]    

8:29:35* 

Plusnin Jakieś dwadzieścia pięć kilometrów, na 
razie nie widzę. 

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

8:29:38 

A Ty jego nie widisz’, da?* 

                                             

8:29:36* 

A Nie widzisz go, tak?    

 [*Różnica między „zegarami” zeszła nagle do -2sek – przyp. 
F.Y.M. Tym razem „zegar” „MAK”-u zaczął spieszyć] 

                                            
8:29:39 

Plusnin Da, propał.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Tak, zniknął 
(OL-2, s. 360), choć równie dobrze mogłoby być: Tak, 
przepadł.  

To sugerowałoby jednak, że wcześniej Plusnin widział jakiś 
znacznik na ekranie monitora. Warto jednak pamiętać, że nic 

8:29:40 

Plusnin Tak, zniknął.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. I w związku z tym 
„kontrolerzy” czekają cierpliwie, co będzie dalej. Tak jakby 
wiedzieli, iż za chwilę i tak „samolot” się pojawi, a więc, 
jakby byli uprzedzeni, że nie ma powodu do niepokoju. 
Nadal nikt nie wywołuje załogi „prezydenckiego 
tupolewa”]    
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na ten temat do tej pory (Plusnin) nie mówił – przyp. F.Y.M.]   
8:29:41-8:29:43 

A (niezr.)         

Plusnin Da.   

8:29:41-8:29:43* 

A (niezr.) zgubiłeś (niezr.) […potierał…?] 

Plusnin Tak. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła ponownie do 0sek – 
synchronizacja czasowa obu komunikatów w obu wersjach, 
aczkolwiek rozmowa Plusnina z „A” w wersji KBWLLP jest 
prowadzona za pomocą radia/telefonu, zaś w dokumentacji 
„MAK”-u (w pdf-ach tel_per i ukv) nie jest ona odnotowana 
– przyp. F.Y.M.]                                                 

8:29:48 

Plusnin Wot on wiżu... 20 kiłomietrow*. 

A (niezr.)**         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Warto więc nadmienić, że w 
momencie przekraczania ASKIL (o godz. 8:22) PLF 101 był w 
odległości 70 km od lotniska, po 7 minutach ma być 20 km 
od XUBS. Dla porównania PLF 031 o 8:52 (w tej wersji 
„zapisów”) zgłasza się w ASKIL, zaś o 8:57 ma być, zdaniem 
Plusnina 48 km od XUBS, o 7:00 30 km, innymi słowy w 
czasie ca. 8 minut pokonuje jakieś 40 km, po czym o 7:02 
zostaje skierowany przez „wieżę” z kursem 10 stopni, by 
lecieć prostopadle do osi pasa, co wydłuży jego przelot po 
nadlotniskowym kręgu Siewiernego. „Prezydencki tupolew”, 
nie skierowawszy się na punkt RALOT, tylko na DRL-1, ma po 
siedmiu minutach pokonać zaledwie 50 km z odcinka między 
ASKIL a XUBS – zakładając, że ta powyższa wypowiedź 
dotyczy właśnie PLF 101, a nie dublera] 

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

8:29:49-8:29:53 

Plusnin O! to on. Widzę go. [Won on, wiżu.] 

A (niezr.)         

Plusnin 20 kilometrów.* 

A Zrozumiałem. [Ja poniał.]* 

[*Wypowiedzi „radiowe/telefoniczne” – przyp. F.Y.M. 
Komu, z jakiego powodu i w jakim celu ten meldunek 
składa Plusnin, nie wiemy. Nie wygląda jednak na to, żeby 
chodziło o „bojców na pasie”, za chwilę bowiem się okaże 
„wieży”, iż (nie tylko znikanie znacznika na radarze, lecz) 
nawet reflektory na lotnisku są nieistotne. Kto by pomyślał, 
prawda.] 

 

 
8:30:06 

A (niezr.)         

 

8:30:07-8:30:09 

A A reflektory są włączone? [Prożiektora-to 
wkljuczieny?] 

A Aha. [Aga.] 

A A chuj z reflektorami, kurwa! [A chuli nam 
prożiektora, bljad’!]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wątek APM-ów ustawianych 
ponoć na zachodzie (jak sugerowała jakiś czas temu 
„komisja płk. Latkowskiego”) zupełnie zniknął]   

 
8:30:09* 

PLF 101 „Korsaż”, polskij 101, sochraniajem 

1500. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:30:10,2] 

8:30:11 

PLF 101 „Korsaż”, polski sto jeden, 

utrzymujemy tysiąc pięćset. 
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8:30:14* 

Plusnin Polskij 1-0-1, po dawlieniju 7-4-5 
sniżienije 500. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:30:14,2 
w brzmieniu: Aaa… polskij 1-0-1, po dawlieniju 7-4-5, 
sniżienije 500] 

8:30:15 

Plusnin Y, polski jeden zero jeden, według 
ciśnienia siedem cztery pięć zniżanie pięćset. 

8:30:20* 

PLF 101 Po dawlieniju 7-4-5 sniżajemsja 500 
mietrow, polskij 101./Po dawlieniju 7-4-5 
sniżajemsja (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:30:21,2] 

[**Pierwszy komunikat PLF 101 w ukv, drugi w open_micr – 

przyp. F.Y.M.]   

8:30:23 

PLF 101 Według ciśnienia siedem cztery pięć 
zniżamy pięćset metrów, polski sto jeden. 

8:30:25*/8:30:28* 

Plusnin Polskij, kurs 7-9**./Plusnin 
Podpołkownik Pljusnin, siejczas, siejczas.*** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – odpowiednio w pdf-ach ukv, 
open_micr i (z przesunięciem trzysekundowym) w tel_per). 
W CVR-1 komunikat z 8:30:21,2] 

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler poleca 
załodze Tu-154M zmienić kurs (z 40 stopni) na 79 stopni, tak 
aby samolot wykonał tym samym drugi zakręt w kręgu 
nadlotniskowym i rozpoczął procedurę podejście do 
lądowania na lotnisku Siewiernyj. Kurs 79 stopni jest kursem 
odwrotnym do kursu lądowania (259 stopni) i samolot będzie 
się nim poruszał po prostej równoległej do osi pasa, ale w 
przeciwnym kierunku niż przy podejściu do lądowania (OL-2, 
s. 361). 

Innymi słowy (trzymając się tej wizualizacji zaproponowanej 
przez „komisję” w OL-1), PLF 101 miałby zaczynać wchodzić 
w nadlotniskowy krąg zgodnie z tą czerwoną strzałką na 
schemacie poniżej: 

 

Skąd jednak „komisja” wie, w którym dokładnie momencie 

8:30:25-8:30:27 

Plusnin Podpułkownik Plusnin. 

Krasnokucki (niezr.) 

Plusnin Zaraz, kurde. [Siejczas, blin.] 

Plusnin Y, polski jeden zero jeden, kurs 
siedemdziesiąt dziewięć*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – Plusnin nie powie w całej 
korespondencji z PLF 101, by obrała kurs 259. Jak zaś 
pamiętamy z CVR, mjr Grzywna, o 8:20, jeśliby trzymać się 
ofic. danych, wyraża taką opnię: No, jakby było dwa-pięć-
dziewięć, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce. 

 

Tę wypowiedź drugiego pilota PLF 101 „komisja płk. 
Latkowskiego” wyjaśniała w swej pierwszej książce tak (OL-
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PLF 101 dokonuje zmiany kursu na 79 stopni, a więc że 
„prezydencki tupolew” nie wchodzi na prostą na lotnisko od 
zachodniej strony, tylko leci równolegle do osi pasa 
Siewiernego – skoro jeszcze niedawno „kontrolerzy” nie 
widzieli PLF 101 na radarach? Oczywiście „komisja płk. 
Latkowskiego” wie to z „raportu MAK”, a więc od „komisji 
gen. Anodiny” – przyp. F.Y.M.] 

 

 

[***tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin zgłasza się przez 
telefon równocześnie z wypowiadaniem polecenia 
skierowanego do załogi PLF 101] 

 

1, s. 209): 

Drugi pilot sugeruje, że lepiej byłoby, gdyby samolot mógł 
lądować ze wschodu na zachód (kurs 259 stopni). Chodzi tu 
o to, że kiedy samolot leci w kierunku słońca, potrafi ono 
oślepić pilotów. Gdy samolot ląduje w takich warunkach, 
bywa, że załoga musi zasłonić część przedniej szyby kokpitu, 
żeby uniknąć oślepienia. Powoduje to jednak duże 
ograniczenie widzialności i wówczas załoga bywa zmuszona 
polegać wyłącznie na wskazaniach przyrządów. Dla pilotów, 
zwłaszcza z mniejszym doświadczeniem, sytuacja, w której 
brakuje kontaktu wzrokowego z ziemią, jest bardzo 
stresująca. Dlatego lądowania ze wschodu na zachód jest 
dla drugiego pilota lepszym rozwiązaniem. Powyższy 
fragment stenogramu może świadczyć o tym, że drugi pilot 
nie zapoznał się przed lotem z kartą podejścia do lotniska w 
Smoleńsku, z której jednoznacznie wynika, że można tam 
lądować wyłącznie od strony wschodniej, ponieważ tylko z 
tej strony pracują dwie radiolatarnie NDB i radar 
podejścia, który jest ustawiony tak, aby widzieć 
podchodzące samoloty.    

Lądowanie z zachodu na wschód na tym lotnisku jest 
oczywiście także możliwe [można lądować wyłącznie od 
wschodu, ale lądowanie z zachodu jest oczywiście także 
możliwe – zapewnia „komisja” – przyp. F.Y.M.], ale tylko i 
wyłącznie przy bardzo dobrej widzialności pasa. Piloci, 
lądując z tego kierunku, nie mają możliwości skorzystania 
z lotniskowych systemów radiolokacyjnych (praktycznie 
możliwe jest odwrócenie radaru tak, żeby kontroler mógł 
sprowadzać samoloty lądujące z kierunku z zachodu na 
wschód – ale wymagałoby to kilkugodzinnych 
przygotowań)

71
 (OL-1, s. 209).      

Abstrahując już od „oślepiającego słońca” w warunkach 
„gęstej jak mleko mgły” i od tego, jak wyglądały 
„nieaktualne karty podejścia”, z którymi zapoznać się miała 
załoga (zawierające opis podejścia od zachodu z 
uwzględnieniem DRL-1), to, powtarzam, Plusnin nie podaje 
pilotom kursu 2-5-9 (tak jak podawał np. „Frołowowi” i 
„Wosztylowi”, por. ilustr. obok), lecz 7-9. Jak w niniejszej 
tabeli obszernie pisałem, powołując się na ustalenia 
KBWLLP (i „MAK”-u), załoga miała z punktu ASKIL obrać 
kurs – wbrew zgłoszonemu planowi lotu (niewykluczone, że 
na wieść o TWA na XUBS, którą dostała o godz. 8:14 od 
„Mińska”) – na DRL-1, czyli na zachodnią dalszą NDB (wedle 
dokumentacji Amielina, stanowiącą, co już wiemy, kilka 
miesięcy po „katastrofie”, kompletną ruderę) 
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 Chyba że na XUBS wykorzystywano by 10 Kwietnia (niekoniecznie oficjalnie) jeszcze drugi system radarowy do obserwacji 
zachodniego podejścia, czego „komisja” nie bierze pod uwagę – przyp. F.Y.M.  
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tak jakby piloci szykowali się do rekonesansowego zajścia 
(np. na wysokości decyzji) od zachodniej, nie zaś 
wschodniej strony. Wypowiedź Grzywny potwierdzałaby to 
właśnie, że załoga zawczasu jest przygotowana na przylot 
od zachodu, ale bierze pod uwagę ewentualność, iż „wieża” 
poleci podejście od wschodu. Plusnin komunikuje załodze 
PLF 101 kurs 79; niewykluczone jednak, że radary ma 
ustawione na… wschodni kierunek podejścia, stąd PLF 101 
może być dla „kontrolerów” nieobecny

72
] 

8:30:30*-8:30:31 

PLF 101 Kurs 79, polskij (niezr.)/Kurs 79, polskij 
101.** 
 
[Moskowskoje wriemia 10 czasow 30 minut]   
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:30:31,1] 

[**Pierwszy komunikat PLF 101 podany w ukv, drugi w 
open_micr. Tym razem lepiej było słychać przez zestaw 
głośnomówiący niż przez radio – przyp. F.Y.M.]   

8:30:32-8:30:33 

PLF 101 Kurs siedemdziesiąt dziewięć, polski sto 
jeden. 
 
[Godzina dziesiąta trzydzieści czasu moskiewskiego]   

 
 8:30:34 

Plusnin Ałło./A (niezr.)* 

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

8:30:34* 

Plusnin Halo. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła ponownie do 0sek – 
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 Jeśli ta hipoteza, tj. że PLF 101 nadlatuje w stronę XUBS od (południowego) zachodu, zaś „kontrolerzy” (Plusnin et 
consortes – o obrazie sytuacji z „zachodniej wieży” oraz z Jużnego vel LNX/UUBS nie wiemy zgoła nic) niejako „spoglądają na 
wschód” za pomocą swoich środków radiolokacyjnych, jest słuszna - to nie należy w takim rozwiązaniu widzieć jakiejś 
ruskiej „komedii pomyłek”, lecz wprost przeciwnie: działanie celowe, zaplanowane i z premedytacją zrealizowane przez 
„gospodarzy”. Wiedząc, że z PLF 101 korespondować miało 10 Kwietnia aż czterech ludzi z XUBS (Plusnin, Krasnokucki, 
Ryżenko i „PRP/PKL”) na częstotliwości 124,0 (nie licząc członków załogi „Wosztyla”), możemy założyć, iż piloci 
„prezydenckiego tupolewa” nie byli w stanie ocenić, w którym momencie prowadzona jest korespondencja autentyczna, w 
którym pozorowana, z którą „wieżą” jest prowadzona i czy nie włącza się jeszcze ktoś dodatkowo „kontrolujący lot” i 
wydający podejrzane polecenia pilotom lub dziwnie się komunikujący (niestosownie do okoliczności). Załoga PLF 101 nie 
była też zapewne w stanie spostrzec, kto informuje ją prawdziwie, a kto błędnie – piloci mogli zauważyć, iż coś jest nie tak, 
to zaś musiałoby bezzwłocznie skłonić ich w pewnym momencie do przerwania podejścia i do skierowania się na zapasowe 
lotnisko (a więc niestety, w pułapkę). To odejście z kolei mogło pozostać niezauważone na wschodniej „wieży” w sytuacji, w 
której od białoruskiej granicy przybyłby dubler wykonujący przelot wg karty podejścia z kursem 259. Jak wiemy, 
(odtworzona z parametrów lotu) końcówka „trajektorii” (przypisywanej „prezydenckiemu tupolewowi” podczas 
katastrofologicznych badań) charakteryzuje się podniesieniem samolotu w ostatnich fazach podejścia – tak jakby był to 
początek (udanego) manewru touch and go albo tzw. pilotażowej górki, tj. gwałtownego przejścia z lotu poziomego do lotu 
wznoszącego (a potem znów do poziomego na większej wysokości). W filmie Anatomia upadku W. Binienda wyśmiewa 
trajektorię KBWLLP, punktując m.in. to, że poważnie uszkodzony przez drzewa samolot miałby się zachowywać w ostatniej 
fazie lotu jak myśliwiec – ale jeśli ta końcówka trajektorii wykonana została przez nieuszkodzony samolot, a jedynie „ucięta” 
potem w „zapisie” po pierwszych fazach manewru gwałtownego nabierania wysokości, to nie ma w niej nic nadzwyczajnego 
(choć z PLF 101 nie miałaby wiele wspólnego; w „zapisach z kokpitu” brak dźwięków nadania startowej mocy silnikom pod 
koniec podejścia). 
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przyp. F.Y.M.] 
8:30:35 

Krasnokucki Czto on zaprasziwajet?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego”: Czego on chce? [Krasnokucki chce wiedzieć, 
co zrobi pilot Tu-154M] (OL-2, s. 362). Krasnokucki, który 
jeszcze parę minut temu był w „wieży” i nawet 
korespondował z PLF 101, naraz wydzwania do Plusnina, ale 
też intrygujące, w jakiej sprawie. Nie tak dawno wszak pytał 
załogę, czy po kontrolnym podejściu wystarczy jej paliwa, by 
odlecieć na „zapasowe”, teraz zaś sprawia wrażenie kogoś, 
kto dziwi się, iż jednak załoga będzie podchodzić] 

8:30:35 

Krasnokucki Co, on zamawia/zapowiada 
się/zamierza podchodzić? 

8:30:36 

Plusnin Bljad’, k nam zachodit poka, da. Nu, da, 
tak skazali, blin, zawodit’ poka.* 

[W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Kurwa, do nas 
idzie na razie, no tak powiedzieli, kurde, naprowadzać na 
razie (OL-2, s. 362).  

Przez godzinę, jeśli nie dłużej, „kontrolerzy”, mimo 
wydzwaniania do „Logiki” i zapewniania jej o niepogodzie, 
byli przekonani, iż jednak „Polak” będzie podchodził, teraz 
zaś, gdy ma podchodzić, to są zdumieni; choć może nie do 
końca, skoro za chwilę Krasnokucki stwierdzi (wersja-2, tłum. 
„komisji”; OL-2, s. 362): No i dobrze – przyp. F.Y.M.] 

8:30:36-8:30:40 

Plusnin Kurwa, na razie do nas podchodzi, tak. 
[Bljad’, k nam zachodit poka, da.]  

Krasnokucki (niezr.) 

Plusnin No tak, tak powiedzieli, kurde, na razie 
sprowadzać.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby więc Plusnin dostał na 
10-04 po prostu prikaz sprowadzenia samolotu (który 
będzie widziany na radarach ustawionych na wschodnią 
ścieżkę podejścia), bez względu na okoliczności 
towarzyszące lotowi?]  

8:30:41 

A No ładno.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: No i dobrze 
(OL-2, s. 362) – przyp. F.Y.M.] 

                                            

8:30:52-8:30:55 

Krasnokucki No dobra. [Nu ładno.] 

[dzwonek telefonu] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:31:08* 

„Antena” „Antienna”-35.  

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

8:31:10 

„Antena” „Antena” trzydzieści pięć. 

8:31:09 

Plusnin Dispietcziera.   

8:31:11 

Plusnin Kontrolera.   
8:31:10 

„Antena” Wyzywaju. 

8:31:11 

„Antena” Łączę. 
8:31:15-8:31:16 

Murawiow Smoliensk „Siewiernyj”, Murawjew. 

A (niezr.)* 

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

8:31:17 

Murawiow Smoleńsk „Siewiernyj”, Murawjow. 
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8:31:17 

Plusnin Nu kakoj? 

8:31:18 

Plusnin No jakie? 
8:31:18 

Murawiow Czto? 

8:31:19 

Murawiow Co? 
8:31:18 

Plusnin Zapasnoj kakoj?* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin sprawdza, 
czy już wiadomo, dokąd ma odesłać tupolewa po tym, jak 
samolot odejdzie na drugi krąg (OL-2, s. 363) – przyp. F.Y.M.] 

8:31:20 

Plusnin Zapasowe jakie? 

8:31:20 

Murawiow Nu, Witiebsk, Minsk, on… żie poka 
my s zonoj sogłasowywajem.* 

[*W opinii „komisji płk. Latkowskiego”: Dyspozytor ciągle 
ustala z kontrolerami obszaru, co zrobić z tupolewem po 
odejściu (OL-2, s. 363) – i ani przez chwilę nie pojawi się 
wątek nieczynnego lotniska witebskiego – przyp. F.Y.M.] 

8:31:21 

Murawiow No, Witebsk, Mińsk. Y, na razie 
uzgadniamy ze strefą.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie ma mowy o szczegółach 
tych „uzgodnień”, a więc czy np. któreś z lotnisk 
potwierdziło gotowość przyjęcia PLF 101] 

8:31:23 

Plusnin Anatolij Iwanowicz, potoropities’, on żie 
na krugu, jego żie nado budiet kuda-to goworit’, 
a to on budiet u nas lietat’, blin.*/A (niezr.)** 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Anatoliju 
Iwanowiczu, pośpieszcie się, przecież on już jest na kręgu, 
przecież trzeba mu będzie dokądś powiedzieć, bo tak tu 
będzie u nas latał, kurde (OL-2, s. 363).  

I „komisja” tak to komentuje: Rozmowa dotyczy odesłania 
tupolewa po przerwanym podejściu do lądowania. Jest to 
wyraźne ponaglenie – pomijając zaskakujące stwierdzenia on 
już jest na kręgu oraz tak tu będzie latał, kurde, tak jakby 
jakiś statek powietrzny krążył już nad lotniskiem na 
wysokości 500 m (wg ofic. danych PLF 101 dopiero schodzi z 
pułapu 1500 m) – przyp. F.Y.M.]   

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

8:31:25 

Plusnin Anatolij Iwanowicz, pośpieszcie się. 
Przecież on jest na kręgu*. Przecież trzeba go 
będzie gdzieś powiedzieć (sic!)... [Anatolij 
Iwanowicz, potoropities’, on żie na krugu. Jego-
ż nado budiet kuda-to goworit’] 
 
Murawiow Dobrze. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Możliwe, że Plusnin już 
właśnie kogoś (jakiś statek powietrzny) obserwuje na 
radarze

73
] 
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 I zapewne to był główny powód niezachowania się foto-wideo zapisów z „wieży”, o którym to niezachowaniu tak barwnie 
opowiadał „raport MAK” – tzn. sytuacja ruchowa na radarach wyglądała odmiennie od oficjalnie opowiadanej w 
moskiejwskiej narracji – znaczników obrazujących (zmieniające się) pozycje samolotów było albo więcej niż jeden (stąd 
Plusnin i spółka nie wiedzieli, który jest który), albo też znacznik mający symbolizować PLF 101 pojawił się „na kręgu”, 
zanim „prezydencki tupolew” zszedł (od zachodu) na 500 m, a więc „kontrola” ze wschodniej „wieży” sprowadzałaby 
dublera, sądząc, iż to „główny Polak”; prowadząc zaś komunikację z „głównym Polakiem”, ta „kontrola” zdumiewałaby się, 
że pilot „nie kwituje” itd. Otwarta pozostaje sprawa „kontroli” usytuowanej w zachodniej „wieży”, tj. czy także (jak Plusnin 
itp.) nie dysponowałaby radiolokacyjnym rozpoznaniem zachodniego rejonu XUBS. Jak już wspominałem bowiem, niezwykle 
skrupulatny doc. Amielin, dokumentujący od 13-04-2010 każdą ułamaną gałąź we wschodniej okolicy Siewiernego, do 
fotografowania „lotniskowego systemu radarowego” XUBS zabrał się dopiero pod koniec lipca 2010 (a i to z bezpiecznej 
odległości).  
Pewne natomiast wydaje się, iż jakaś grupa fachowców wojskowych na smoleńskim północnym lotnisku musiała 10 
Kwietnia doskonale wiedzieć, gdzie rzeczywiście przebywa i dokąd się w danej chwili kieruje PLF 101 (i monitorować całą 
sytuację), a gdzie ulokowany jest dubler.     
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8:31:27 

Murawiow Horoszo, horoszo, horoszo. 

8:31:28-8:31:30 

Plusnin …czy on tu będzie u nas tak latać, 
kurde? 

Murawiow Dobrze. Dobrze. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
8:31:39 

Plusnin Kontrol za wysotoj (niezr.)* 

[*Komunikat tylko w open_micr – przyp. F.Y.M. Nie jest on 
skierowany do załogi PLF 101, wygląda na to, iż Plusnin albo 
myśli na głos, albo mówi do kogoś w „wieży”]   

8:31:41 

Plusnin Kontrola wysokości (niezr.) GPS-ek GPS-
kiem (niezr.) [Kontrol za wysotoj… GPS-ka GPS-
koj…] 

8:31:42 

Krasnokucki Niet, Wy swoju objazannost’ 
wypołnili…*  

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Nie, wy swój 
obowiązek spełniliście… [Krasnokucki uspokaja Plusnina, żeby 
nie martwił się o lotnisko zapasowe dla tupolewa, bo zrobił 
już wszystko, co do niego należało, a nawet więcej] (OL-2, s. 
363). Plusnin zrobił dotąd wszystko, a nawet więcej, tylko że 
nie podał kursu 259 ani punktu wyjścia na „zapasowe” (nie 
mówiąc o samym „zapasowym”). W wersji-2 zdanie ma 
odmienny sens, inny czas gramatyczny i dotyczy zarazem 
Krasnokuckiego i kogoś jeszcze – przyp. F.Y.M.] 

8:31:45 

Krasnokucki Nie, my swój obowiązek spełnimy. 
[Niet, my swoju objaziannost’ wypołnim.] 

8:31:48 

Krasnokucki Priedupriedi jego, u nas 100 
mietrow, rieszienije dołożit’ na 100 mietrach.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki 
przypomina Plusninowi, że wysokość decyzji na lotnisku w 
Smoleńsku wynosi 100 metrów. Na tej wysokości pilot, jeśli 
nie widzi progu pasa, musi przerwać zniżanie [jak 
pamiętamy, „Frołow” nie meldował, że widzi pas, 
kontynuował podejście – przyp. F.Y.M.]. Jeśli przed sobą 
widzi pas lub światła nawigacyjne, to po zameldowaniu o 
tym kontrolerowi może lądować. W innym wypadku musi 
bezwzględnie odejść na drugi krąg (OL-2, s. 364). Poniżej 
jednak Plusnin wcale nie uprzedza załogi w ten sposób, w 
jaki zaleca Krasnokucki – przyp. F.Y.M.] 

8:31:51-8:31:58 

Krasnokucki Uprzedź go, że u nas sto metrów, 
zameldować decyzję na stu metrach. 
 
A Koniec/Dość. [Wsjo.] 
 
A (niezr.)                                                     

8:31:57* 

Plusnin PLF 1-0-1, ja „Korsaż”.   

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:31:57,8] 

8:32:00-8:32:02 

Plusnin PLF jeden zero jeden, tu „Korsaż”.   

A (niezr.) do Wnukowa (niezr.) […wo 
Wnukowo…]                                             

8:32:00* 

PLF 101 Otwieczajem. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 natomiast jest to 
komunikat z 8:32:01,4 także w brzmieniu Otwieczajem, (tak 

8:32:03-8:32:04 

PLF 101 Zgłaszam się. [Otwieczaju.] 
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też jest w CVR-2 i CVR-3), a nie Otwieczaju, jak to z kolei 
podano w wersji-2] 

 

 

A Tak, tak, do Wnukowa (niezr.)* [Da, da wo 
Wnukowo…] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „Wnukowo” wraca w „wieży” 
jak bumerang, mimo że załoga nic na jego temat 
„kontrolerom” nie mówiła]                                                

8:32:02* 

Plusnin 500 mietrow zaniali?** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:32:02,7. 
Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Kontroler pyta, czy 
tupolew jest już na wysokości 500 metrów. Pogania w ten 
sposób załogę, żeby zdążyła wejść w trzeci zakręt na 
odpowiedniej wysokości (OL-2, s. 384). Chyba z tym 
poganianiem to przesada, skoro warunki meteo na lotnisku 
są takie, że pośpiech byłby najmniej wskazany. Czy zatem 
Plusnin nie tyle pogania załogę, co widzi na radarze, iż ktoś 
już wszedł w trzeci zakręt właśnie na wys. 500 m?] 

8:32:05-8:32:06 

Plusnin Zajęliście pięćset metrów? 

A (niezr.)         

8:32:05* 

PLF 101 Poka niet, 1000, sniżajem. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:32:05,8] 

 

8:32:07 

PLF 101 Na razie nie, tysiąc, zniżamy.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Zauważmy, że piloci po zejściu 
na 500 m nie będą już podawać wysokości PLF 101 – 
zwłaszcza „na ścieżce”, co będzie zgodne z tym fragmentem 
rozmów w kokpicie ponoć z godz. 8:30] 
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8:32:08* 

Plusnin Poniał./Plusnin (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:32:08,0 
– pełna synchronizacja wersji-1 w tym miejscu z CVR-1] 
 
[**Pierwszy komunikat Plusnina podany w open_micr, drugi 
w ukv – przyp. F.Y.M.]   

   

8:32:09 

Plusnin Zrozumiałem. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:32:24 

Krasnokucki Gdie-to udalienije dwienadcat’*, 
da? 

[*Przypomnieć więc warto, że o 8:29:48, a więc jakieś 2,5 
minuty temu, samolot miał być w odległości 20 km (widziany 
na radarze przez Plusnina, por. ilustr. poniżej) – przyp. 
F.Y.M.] 

 

8:32:25 

Krasnokucki Odległość jakieś dwanaście, tak? 

 

 

8:32:25 

Plusnin Aga.  

8:32:26 

Plusnin Yhy. 
8:32:29 

Plusnin Nie znaju, ja by na miestie Moskwy sjuda 
by nie gnał.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Nie wiem, ja na 
miejscu Moskwy bym go nie gonił. [Plusnin po raz kolejny 
stwierdza, że kontrola obszaru nie powinna była w ogóle 
kierować tupolewa do Smoleńska] (OL-2, s. 364) – no ale czy 
Plusnin musi w takim pędzie sprowadzać tupolewa? Czy nie 
może nakazać choćby holdningu i przeczekiwania niepogody 
na wysokości kręgu?] 

8:32:30 

Plusnin Nie wiem, ja bym na m… Na miejscu 
Moskwy bym go tutaj nie przysyłał, kurde, 
bo…* [Nie znaju, ja by na m… Wmiesto Moskwy 
sjuda by nie gnał, y, blin, a to…] 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby Plusnin zawczasu 
wiedział, że „katastrofa wisi w powietrzu”?]   
 

8:32:34 

Krasnokucki Eto rieszenije (niezr.) 
mieżdunarodnogo nomier odin, on tam sam 
(niezr.)* 

[*W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: To decyzja (niezr.) 
międzynarodowego numer jeden, on tam sam (niezr.) 
[Krasnokucki zauważa, że to nie decyzja Moskwy, ale załogi 
samolotu i to polska załoga podjęła decyzję o locie do 
Smoleńska] (OL-2, s. 365). Skąd kryptonim „międzynarodowy 

8:32:33* 

Krasnokucki To jest decyzja (niezr.) Samolot, no 
ten, numer jeden. On tam sam sobie (niezr.)** 
[Eto rieszenije… Bort, nu etot, nomier odin. On 
tam sam siebie…]  
 
[*Różnica między „zegarami” zeszła do -1sek – przyp. 
F.Y.M. – znów chwilowo spieszy zegar „MAK”-u]   
 
[**Wprawdzie krawiec, który kroił „zapisy”, starał się, jak 
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numer jeden”, w sytuacji, w której już pojawiała się fraza 
„główny Polak” i „główny prezydent”? Czyżby jednak 
Krasnokucki miał tu na myśli kogoś dodatkowego? W wersji-
2 to określenie się nie pojawia – przyp. F.Y.M.]  

 

mógł, by nie wszystko się dało połączyć sensowną całość, 
ale i tak nawet z tych strzępków widać, że Krasnokucki (jak 
Plusnin) bezradnie rozkłada ręce, jakby samolot po prostu 
sam sobie leciał na przepadłe i miał się zaraz rozbić, a 
„kontroli” nic do tego. Może jedynie „wykonywać” dalsze 
telefony – do „meteo”, na Jużnyj… – przyp. F.Y.M.]  

8:32:36 

Plusnin Mietieo, mietieo, s „Jużnym” 
swiazywałsja, kak pogoda u nich?  

8:32:40*-8:32:50 

Plusnin Meteo! 

[*Różnica między „zegarami” już 4 sek – przyp. F.Y.M.] 
 
[brzęczyk]   
   

Plusnin Meteo! Meteo! 

Murawiow (niezr.) 

Plusnin (niezr.) z „Południowym” łączyłeś się, 
jaka u nich pogoda? 

[brzęczyk]   

Murawiow (niezr.) 
8:32:51 

Plusnin* Słuszaju. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-2 znów inaczej]   

8:32:52 

Krasnokucki Słucham. 

8:32:52 

Murawiow (niezr.) okancziatielnoje rieszenije 
(niezr.) jesli uchodit na zapasnoj, to swiaz’ s RDC 
i tam jemu skażut, ili Witiebsk, ili Minsk.*/A 
(niezr.)**         

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: (niezr.) 
ostateczna decyzja (niezr.), jeśli odchodzi na zapasowe, to 
łączność z RDC, i tam mu powiedzą, czy Witebsk, czy Mińsk. 
[Murawiow informuje, że po odejściu tupolewa na drugi krąg 
załoga ma się skontaktować z RDC (rejonowym centrum 
kontroli lotów) [gdzie usytuowanym? – przyp. F.Y.M.] i tam 
jej powiedzą, na które z dwóch lotnisk zapasowych zostanie 
odesłany samolot] (OL-2, s. 365).  

Tak jakby to zapasowe lotnisko miało być do samego końca 
wielką wosjkową tajemnicą. Jak widać zresztą, wersja 
„MAK”-u” nie zawiera informacji o punkcie ASKIL, na jaki 
miałaby się kierować z powrotem załoga – w przeciwieństwie 
do wersji KBWLLP. Z kolei kierunek na ASKIL (a nie na 
położone wyżej: MOSON, BUMIN, OGUTA lub RATIN - na 

8:32:53*-8:33:06 

Murawiow Murawjow, (niezr.) PLF sto jeden 
(niezr.), a odejście na zapasowe jeżeli, to ASKIL, 
łączność z RDC (przyp.tłum: Rejonowe Centrum 
Kontroli Lotów) i tam mu powiedzą albo 
Witebsk, albo Mińsk.** 
 
A Przyjąłem. [Poniatno.]                                             

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

[**Naraz się wyłania ze smoleńskiej mgły instytucja, o 
której było głucho do tej pory. Czy „RDC” się nie miało 
łączyć z PLF 101 po przekroczeniu ASKIL i po wymianie 
komunikatów z „moskiewską kontrolą”? – przyp. F.Y.M.] 



86 
 

ilustr. poniżej zaznaczone na żółto) świadczyłby o „ustalonym 
zapasowym” lotnisku w Mińsku

74
, a nie w Witebsku] 

 

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

8:33:06 

Krasnokucki Horoszo, ja, Anatolij Iwanowicz, 
priniał./Plusnin Horoszo, ja, Anatolij Iwanowicz, 
priniał.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ten sam komunikat przypisany 
w open_micr Krasnokuckiemu, zaś w ukv Plusninowi, por. 
ilustr. poniżej] 

 

 

8:33:07 

Krasnokucki Dobrze, Anatolij Iwanowicz, 
przyjąłem. 

                                                           
74

 Co (z punktu widzenia zamachowców) byłoby rozwiązaniem opóźniającym akcję skierowaną przeciwko polskiej delegacji – 
Witebskie lotnisko usytuowane było dużo bliżej, a tym samym mogło z pozoru wydać się delegacji bezpieczniejsze.  
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8:33:08/8:33:12* 

Plusnin (niezr.) nie wmieniajemyj (niezr.)   

Krasnokucki Słuszaj, nu mietieo czto, nie 
wmieniajemyj, czto li. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ponownie ta sama wypowiedź 
przypisana dwóm różnym osobom w różnych pdf-ach i 
różnych momentach czasowych]   

  

 

8:33:13-8:33:19 

Plusnin Słuchaj, ten z meteo to co, 
niepoczytalny, czy co? No pogoda (niezr.) 
 
A A u nas wszyscy rechoczą, no jak to jemu 
(niezr.) [A u nas wsje rżat, nu kak eto jemu]* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Komedia rozkręca się na 
dobre: „wszyscy rżą” z „niepoczytalnego meteo”, który, jak 
się okaże za chwilę, zawyża warunki pogodowe na lotnisku 
(choć nie wiadomo, skąd te najnowsze dane od „meteo”). 
Czemu w takim razie, skoro sytuacja na XUBS jest tak 
fatalna, Plusnin/Krasnokucki nie nakazują wstrzymania 
zniżania „głównemu Polakowi”?] 
 

Plusnin Nie, no jemu (niezr.) [Niet, no jemu…]   

 

A (niezr.) „Południowy”? […„Jużnyj”?] 
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8:33:14 

Plusnin On dajot siejczas 800 mietrow.   

8:33:20 

Plusnin On teraz daje osiemset metrów. 
8:33:21 

Krasnokucki Da, kakije 800… 

8:33:22 

Krasnokucki Jakie osiemset?! 
8:33:28 

Krasnokucki …wot siejczas 800 mietrow, a tut 
woobszczie, gljan’…, tuda chot’, mietrow 200-
300, toczno jest’, a tuda mietrow 200 
maksimum.*/A (niezr.)**         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. „200 maksimum” widoczności, 
a mimo to „wieża” musi sprowadzać „głównego Polaka” – 
nie ma innej opcji, najwyraźniej]   

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

8:33:29 

Krasnokucki No właśnie, teraz osiemset 
metrów, a tam w ogóle. Spójrz, tam na pewno 
jakieś dwieście, trzysta metrów jest, a tam 
jakieś dwieście metrów maksimum. 

8:33:27 

A Jeszczio by zamier.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego”: Jeszcze by zamarł (OL-2, s. 366), a wersja-2 
wygląda nie mniej intrygująco]   

8:33:38 

A  Jeszcze znów się nie pomylił (niezr.) 
pomiar/wysokościomierz.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Aż się prosi, by padło: A może 
piloci niewłaściwie ustawią wysokościomierz?]   

8:33:39* 

Plusnin PLF 1-0-1, wysota 500? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat o 
8:33:40,1] 

8:33:42 

Plusnin PLF jeden zero jeden, wysokość pięćset? 

8:33:45 

Krasnokucki Towariszcz gienierał, k trawierzu 
podchodit. Wsjo wkljuczieno, i prożiektora po 
dniewnomu, wsje stoit.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Towarzyszu 
generale, do trawersu podchodzi, wszystko włączone i 
reflektoy w trybie dziennym, wszystko stoi. [Krasnokucki 
rozmawia z kimś wyższym rangą, najprawdopodobniej przez 
telefon komórkowy. Informuje o lądowaniu tupolewa oraz o 
działaniach podjętych na lotnisku] (OL-2, s. 367) – zauważmy 
jednak, że polska załoga o żadnym podchodzeniu do trawersu 

8:33:53-8:33:57 

Krasnokucki Towarszyszu generale, do trawersu 
podchodzi, pięćset metrów.* 
 

Krasnokucki Wszystko włączone, wszystko. I 
reflektory w trybie dziennym. …Wszystko 
stoi/jest gotowe. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jakiemu towarzyszowi 
generałowi płk. Krasnokucki składa ten meldunek – do dziś 
nie wiadomo, wygląda to jednak na jeden z najważniejszych 
momentów przygotowań do operacji z 10-04 – cała „wieża” 
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nie mówiła – przyp. F.Y.M.] bowiem na chwilę „zamiera” i mówi tylko Krasnokucki]   
8:34:02 

Krasnokucki Po-dniewnomu, po-dniewnomu, i 
sliewa i sprawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:34:02* 

Krasnokucki W trybie dziennym, w trybie 
dziennym, i z lewej i z prawej**. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła znów do 0sek – przyp. 
F.Y.M.]   

[**„Komisja płk. Latkowskiego”, która, jak pisałem na s. 9-
10 w niniejszej tabeli, sugerowała, iż koło godz. 8:10 Plusnin 
mówi o ustawianiu APM-ów od zachodu, przy okazji tej 
wypowiedzi Krasnokuckiego, nie wraca do tamtego wątku. 
Czy bowiem „z lewej, z prawej” (z komunikatu 
Krasnokuckiego) odnosi się do jednego progu pasa (tego 
należącego do DS 26, czyli wschodniego podejścia), czy 
może do całego lotniska? Jak pamiętamy bowiem, 
„Frołow”, zbliżając się od południa do XUBS posłużył się 
(godz. 7:16 w wersji-2, bo w wersji-1 7:13:33) określeniem 
„prawa wielka/prawa duża” w odpowiedzi na komunikat 
Plusnina dotyczący dalszej wschodniej radiolatarni (poka na 
priwod),  

 

 

tak jakby istniała nie tylko „prawa mała”, lecz też „lewa 
wielka” (i „lewa mała”) po zach. stronie lotniska

75
. 

                                                           
75

 Jak poza tym już zaznaczałem w cz. 2 Zapisów z XUBS (s. 9-14), po pierwszym nieudanym podejściu „Frołow” będzie chciał 
podchodzić właśnie od zachodu. Sprawę od razu utnie Plusnin, twierdząc (7:31:26 w wersji-2): Tam jest jeszcze gorzej. I w 
ogóle niczego nie ma. Co, rzecz jasna, wcale nie znaczy, iż z zachodu żadnego podejścia „Frołow” 10 Kwietnia nie wykonał – 
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Kiedy zaś dochodzi do rozmów członków załogi „Wosztyla” 
z 2P „prezydenckiego tupolewa”, jest, naturalnie, mowa o 
APM-ach i ich rozstawieniu, a nawet o położeniu (w 
metrach) względem progu pasa, lecz – co warte 
podkreślenia – nie ma mowy o tym, po której stronie 
lotniska te APM-y są postawione, co w sytuacji, gdy po obu 
stronach pasa (ilustr. poniżej) stałaby para APM-ów byłoby 
niezwykle istotne.  

 

Ani Wosztyl, ani Kowaleczko, ani Muś nie wspominają 
podczas korespondencji z załogą PLF 101, czy APM-y są od 
wschodu XUBS, czy od zachodu. Nie mówią też, z jakim 
kursem magnet. oni sami jakiem-40 podchodzili do 
lądowania. W ofic. narracji utarło się, jak doskonale wiemy, 
że (i z APM-ami, i z lądowaniem „Wosztyla”) chodziło 10 
Kwietnia wyłącznie o wschód, ale dla załogi PLF 101 
podczas rozmów z pilotami PLF 031 to wcale, powtarzam: 
wcale, nie musiało być oczywiste.  

Zwracam na to uwagę, gdyż w CVR-3 odczytano wypowiedź 
z godz. 8:35, przypisywaną mjr. Protasiukowi o treści: Się 
chyba nie świeci. 

  

Tej wypowiedzi brak w CVR-1 i CVR-2, gdyby zaś odnosiła 
się ona do „systemu oświetlenia” od zachodu XUBS oraz do 
APM-ów (od zachodu), to, sądzę, natychmiast przerwano 
by zniżanie i (nawet bez pożegnania z „kontrolerami”) 
skierowano by się na zapasowe lotnisko. 

                                                                                                                                                                                     
nie muszą przypominać, że podczas styczniowej prezentacji „nagrań z wieży” KBWLLP zaprezentowała jedynie „pierwsze 
podejście”, prezentując „poklatkowo” widmo iła-76 sfilmowane z parapetu przez polskiego montażystę – tak jakby drugie 
podejście nie za bardzo pasowało do oficjalnej narracji (nawet, jeśliby się jakoś zarejestrowało).  
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W „raporcie MAK” (rus. wersja, s. 63) przedstawione jest 
zdjęcie „oświetlenia” XUBS zrobione parę dni po 
„katastrofie”, natomiast w ogóle nie jest zaprezentowany 
stan oświetlenia po zach. stronie Siewiernego. Jak się 
domyślamy, brak tego typu zdjęć dlatego, że „tam nic nie 
było” – niemniej jednak niezawodny dokumentalista 
smoleński doc. Amielin dopiero w grudniu 2010 zamieszcza 
na swojej stronie zdjęcie (też jakby z grudnia owego roku, 
por. ilustr. obok) linii „wzrokowych pomocy nawigacyjnych” 
w okolicach zach. progu pasa.  

Nawet smoleńscy paralotniarze dopiero przezornie kilka 
miesięcy po „wypadku prezydenckiego tupolewa” dokonują 
ilustracyjnych „oblotów” przy XUBS (zwłaszcza od wschodu, 
ale od zachodu też; por. ilustr. obok), tak jakby wcześniej 
nie było można albo nawet nie trzeba było fotografować. 
Jeśli zaś spojrzymy uważniej na kartę podejścia pochodzącą 
z 2005 r., a zamieszczoną przez KBWLLP w „raporcie 
końcowym” (s. 55), to tam widać wyraźnie schemat 
„świateł” właśnie po zach. stronie (przed DS 08) 
smoleńskiego północnego lotniska: 

  

Gdyby więc w „raporcie MAK” lub choćby w „raporcie 
KBWLLP” zamieszczono kopię karty podejścia nie tylko z 
kursem 259, lecz również z kursem 79 (którą to kartą miała 
się 10 Kwietnia „błędnie zasugerować” załoga PLF 101

76
), to 

                                                           
76

 Przypomnę, za przyp. 129 ze s. 220 („raportu Millera”): Na kartach podejścia będących w dyspozycji załogi radiolatarnia 
ta [chodzi o DRL-1, czyli zachodnią dalszą NDB – przyp. F.Y.M.] jest elementem podejścia na pas 08. Fakt wyłączenia 
środków radionawigacyjnych na kierunku 08 nie był znany również załodze samolotu Ił-76, która wykonywała podejście 
przed samolotem Tu-154M –  i ze s. 39: W dniu 15.10.2009 r. został wydany NOTAM nr M2113/09 wyłączający z użycia 
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można by ocenić, na ile ten schemat się zmienił w 
następnych latach. Dokładne zdjęcia satelitarne z pierwszej 
połowy kwietnia 2010 r. pozwoliłyby zaś stwierdzić, czy już 
wtedy po zach. stronie przygotowane były miejsca pod 
„obory” i „wypas bydła”, którym przyglądał się w 
późniejszym czasie doc. Amielin z „komisją płk. 
Latkowskiego” – przyp. F.Y.M.] 

 

8:34:06 

Krasnokucki Nie poniał, nu sliewa, na torcje i 
sliewa, sprawa stojat. 

8:34:08-8:34:11 

Krasnokucki Nie zrozumiałem, no z lewej na 
pro*, na progu, stoją z lewej i z prawej. [Nie 
poniał, nu sliewa, w torie*, na torcje i sliewa, 
sprawa, stojat] 
 
A (niezr.)         
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Może jednak chodziło o tor 
lotu, a nie o błąd językowy?]   

8:34:12 

Krasnokucki  Konieczno, po-dniewnomu, 
konieczno.* 

[*Jak pisałem w Wizji lokalnej
77

, boczne okna hotelowego 
pokoju S. Wiśniewskiego wychodziły na lotnisko 
(przesłonięte częściowo drzewami). Pytanie zatem, czy polski 
montażysta widział wtedy (10 Kwietnia) smugi świateł APM-
ów tworzące „bramkę”, nim przerwał (z powodu nadejścia 
„blacharzy”) filmowanie wschodniej ścieżki podejścia na 
XUBS – przyp. F.Y.M.]   

8:34:13 

Krasnokucki Oczywiście, w trybie dziennym, 
oczywiście.* 

[*Przy tej okazji zauważmy, jak wiele miesjca „kontrolerzy” 
poświęacają na komunikowanie się z innymi 
osobami/instytucjami, a jak niewiele na korespondowanie z 
załogą, choć mają być ekstremalne warunki meteo na 
lotnisku – przyp. F.Y.M.]   

8:34:22 

Krasnokucki Nu da, ja poniał, horoszo, horoszo. 

8:34:22* 

Krasnokucki No tak, ja, ja zrozumiałem, dobrze, 
dobrze. 

                                                                                                                                                                                     
pomoce nawigacyjne: dalszy punkt radiosygnałowy (DRL), bliższy punkt radiosygnałowy (BRL) i system oświetlenia 
nawigacyjnego dla podejścia do DS 08. Ów „NOTAM”, który, tak się złożyło, „nie był rozpowszechniany poza terytorium 
Federacji Rosyjskiej”, nie tylko nie był znany polskiej załodze, ani załodze „Frołowa”, lecz, podejrzewam, mógł również nie 
być znany do dnia „katastrofy smoleńskiej” badaczom z „MAK”-u. Por. też 
http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html: Lotnisko w Smoleńsku nie ma automatycznego systemu 
naprowadzania. Do grudnia, było to lotnisko wyłącznie wojskowe, przede wszystkim dla samolotów transportowych, które 
są tu remontowane. Dopiero od tej pory jest wojskowo-cywilnym. 
77

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf s. 2. 

http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
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[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

[*Różnica między „zegarami” ponownie schodzi na moment 
do 0sek – przyp. F.Y.M.]        

8:34:33 

Krasnokucki Słysz’, wot ja nie wiżu tot 
prożiektor, kak on gljadit./A (niezr.)* 

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

przyp. F.Y.M. Wypowiedź Krasnokuckiego w przekładzie 

„komisji płk. Latkowskiego”: Słuchaj, ja nie widzę tego 

reflektora, jak on patrzy (OL-2, s. 367)]           

8:34:35 

Krasnokucki Słuchaj, nie widzę tamtego 
reflektora, gdzie on świeci (przyp. tłum.: 
dosłownie „patrzy”).  

 

8:34:35 

Plusnin Kakoj, normalno, normalno.* 

[W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: Jak to jak, normalnie, 
normalnie (OL-2, s. 367) – przyp. F.Y.M.] 

8:34:37-8:34:40 

Plusnin Jaki…? [Kakoj...?] 

A Dawaliśmy… [My dawali…] 

Plusnin W porządku. [Normalno.] 

A W porządku, w porządku. [Normalno, 
normalno.]                                             

A …w porządku. […normalno.] 

A A to… [A wot…] 
8:34:38 

Krasnokucki I etot tożie podnimi.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki każe 
zmienić kąt pod jakim reflektory APM świecą w kierunku 
podchodzącego samolotu (OL-2, s. 367). „Komisja” zaznacza, 
że to wypowiedź przez UKF, ale w ukv nie jest ona 
odnotowana – przyp. F.Y.M.] 

8:34:41-8:34:44 

Krasnokucki I ten też podnieś.  

A …podnieśli/podnieśliśmy. […podnimali.] 

A Słuchaj mnie (niezr.) [Słuszaj mienia…] 

A (niezr.)                                                                                                 
8:34:43 

Krasnokucki Ja wot nie znaju, goworit’ jemu na 
szcziot prożiektorow, ili niet.*/A (niezr.)**                                                                                                 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Ja nie wiem, 
mówić mu o reflektorach, czy nie. [Krasnokucki zastanawia 
się, czy mówić Polakom o APM-ach] (OL-2, s. 367). W wersji-2 
jest to wypowiedź przypisywana Plusninowi] 

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

8:34:45-8:34:47 

Plusnin Właśnie nie wiem, mówić mu o 
reflektorach, czy nie.* 

A Dokąd…?                                             

A A on nie wie tego?                                   

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Bez względu jednak na to, czy 
mówi to Krasnokucki (wersja-1), czy Plusnin, to 
(zadziwiającą, jak na panujące okoliczności) niechęć do 
udzielania załodze informacji o rozstawionych przy pasie 
APM-ach można tłumaczyć tym, iż skądś „kontrolerzy” już 
wiedzą, że taką informacją podzielili się z PLF 101 piloci 
„Wosztyla”]   
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8:34:50* 

Plusnin PLF 1-0-1, 500 zaniali? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:34:50,8] 

8:34:52 

Plusnin PLF jeden zero jeden, pięćset zajęliście? 

8:34:54* 

PLF 101 Zaniał 500 mietrow. 

 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:34:54,3] 

8:34:56 

PLF 101 Zajęliśmy 500 metrów. [Zaniali 500 
mietrow.] 

 

8:34:56* 

Plusnin 500 mietrow, na wojennom aerodromie 
posadku osuszcziestwiali?** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:34:56,2] 

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin pyta, czy 
piloci znają procedury lądowania na lotnisku wojskowym 
(OL-2, s. 368). To niedorzeczne wprost pytanie (skierowane 
wszak do wojskowych pilotów w kabinie wojskowego statku 
powietrznego) w ogóle nie zastanawia „komisji”. Jest zaś ono 
skonstruowane bardzo zagadkowo i niejednoznacznie. 
Plusnin nie pyta nawet o to, czy piloci już lądowali na 
smoleńskim północnym lotnisku (oraz czy znają utrudnienia 
panujące wokół XUBS). Ale to nie koniec osobliwości tej 
komunikacji („KL”-załoga). Plusnin przede wszystkim nie 
pyta pilotów PLF 101 w taki sam sposób, jak otwarcie (o 
godz. 7:18, a więc jeszcze przed pierwszym podejściem) 
pytał „Frołowa”: Zachod na posadku budiete rassczitiwat’ 

8:34:58 

Plusnin Y, pięćset metrów, y, wykonywaliście 
lądowanie na lotnisku wojskowym?   
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(Będziecie wykonywać podejście z lądowaniem?)
78

 

 

Tym samym, twierdząca odpowiedź, jakiej za chwilę udzieli 
mjr Protasiuk wcale nie musi implikować zamiaru podejścia 
do lądowania w gęstej mgle – przyp. F.Y.M.] 

8:35:02* 

PLF 101 Da, konieczno. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:35:02,9] 

8:35:04 

PLF 101 Tak, oczywiście. 

8:35:04* 

Plusnin Prożiektora po-dniewnomu sliewa, 
sprawa w naczało połosy.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:35:04,6] 

[**W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Reflektory, jak 
za dnia, z lewej, z prawej, na początku pasa (OL-2, s. 368) – 
przyp. F.Y.M. Plusnin nie podaje, z której strony lotniska są 
usadowione reflektory, a więc na której ścieżce podejścia] 

8:35:06 

Plusnin Reflektory w trybie dziennym z lewej, z 
prawej na początek pasa. 

8:35:10* 

PLF 101 Poniał. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:35:11,3] 

8:35:13-8:35:14 

PLF 101 Zrozumiałem. 

A Trzeci (niezr.) [Trietij…]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czy ktoś tu Plusninowi 
podpowiada, jaki komunikat kiedy formułować? Za chwilę 
„KL” będzie nakazywał załodze PLF 101 wykonanie 3. 
zakrętu, tak jakby PLF 101 znajdował się już na północnym 
wschodzie względem lotniska (por. ilustr. poniżej) i miał 
potem lecieć prostopadle do osi pasa XUBS, by w końcu 
wejść w 4. zakręt, po którym miałby się już prosto 
skierować na XUBS nad radiolatarniami DRL i BRL, tak jak 
pokazują te czerwone strzałki na rys. „komisji płk. 
Latkowskiego”] 

                                                           
78

 Nie można wykluczyć, iż właśnie taki prikaz na 10 Kwietnia dostał Plusnin, by takiego (wyraźnie, jednoznacznie 
sformułowanego) pytania załodze PLF 101 nie zadać, bo mogłaby się wtedy posypać komunikacja. 
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8:35:13* 

Plusnin 1-0-1, wypołniajtie trietij, radialnoje 
19.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:35:14,4] 

[**Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Plusnin wydaje polecenia 
rozpoczęcia trzeciego zakrętu w kręgu nadlotniskowym. 
Informuje, że Tu-154M jest 19 km od lotniska w linii prostej 
(OL-2, s. 368). Zwróćmy uwagę jednak, że załoga nie 
potwierdzi tej odległości – przyp. F.Y.M.] 

8:35:16-8:35:21 

Plusnin Jeden zero jeden, wykonujcie trzeci, 
radialna (przyp. tłum.: odległość) 
dziewiętnaście. 
 
Krasnokucki Pułkownik Krasnokutski.*  
 
[*W wersji-2 ulokowana jest ta wypowiedź po komunikacie 
PLF 101, mimo że ma wcześniejsze parametry czasowe – 
przyp. F.Y.M. Dwie linijki niżej zaś w „stenogramach” 
KBWLLP wypowiedź Krasnokuckiego jest z 8:35:33, ale 
wygląda to na błąd w opracowaniu tekstu, tj. winno być 
pewnie 8:35:23 (por. ilustr. w następnej rubryce)]   

8:35:19*-8:35:20 

PLF 101 Wypołniajem trietij, polskij 101.** 

Krasnokucki Połkownik Krasnokutskij, ałło. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:35:19,9] 

[**Jak wiemy z oficjalnych materiałów, podejście PLF 102 w 
dn. 7 kwietnia 2010

79
 miało być od wschodniej strony, co 

zresztą potwierdzały zdjęcia (zarówno te robione z pokładu 
nadlatującego tupolewa)  

 

(jak i te z płyty lotniska XUBS robione lądującemu 
tupolewowi; poniżej) 

8:35:22 

PLF 101 Wykonujemy trzeci, polski sto jeden. 

 

                                                           
79

 Por. w tej materii foto-album intheclouds: http://clouds.web-album.org/photo/505439,7-kwietnia-smolensk  

http://clouds.web-album.org/photo/505439,7-kwietnia-smolensk
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oraz relacje świadków
80

. Biorąc zaś pod uwagę to, iż owego 
dnia korespondencję prowadził (zapewne z Plusninem) po 
rusku mjr Protasiuk, to początek jego powyższej wypowiedzi 
(Wypołniajem trietij) mógł pochodzić właśnie z tamtej 
korespondencji

81
 – przyp. F.Y.M.]   

8:35:22* 

Plusnin Polskij 101, i ot 100 mietrow byt’ 
gotowym k uchodu na wtoroj krug.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:35:22,6] 
 
[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”:  
 
Kontroler przypomina załodze, że po osiągnięciu pułapu 100 
metrów (wysokość decyzji) samolot ma zaprzestać zniżania. 
Jeśli z tej wysokości załoga nie zobaczy pasa, musi przerwać 
podejście i odejść na drugi krąg (OL-2, s. 368).  
 
Przy czym „komisja” pomija fakt, że załoga nie zadeklarowała 
żadnej posadki.  
 
Poniżej zaś pojawi się, ni stąd ni zowąd, kolejna dziwaczna 
konwersacja telefoniczna na „wieży”, dotycząca… ciągnika. 
Niewykluczone, iż to przeklejka z jakiegoś innego czasu 
„nagrań” mająca ukryć coś, co wcześniej było zapisane – 
przyp. F.Y.M.] 
 

8:35:24 

Plusnin Y, polski sto jeden, i od stu metrów być 
przygotowanym do odejścia na drugi krąg. 

8:35:23 

A Ałło, eto (niezr.) podpołkownik Pljusnin.      

8:35:24 

A Halo (niezr.) Podpułkownik Pliusnin? [Ałło… 
Podpołkownik Pljusnin?]       

                                       

                                                           
80

 Jak choćby S. Wiśniewskiego, który miał nawet sfilmować te podejścia z hotelowego parapetu, tylko zapis ten w formie 
„taśmy na wabia” zaginął podczas księżycowej wędrówki  SW po polance samosiejek przy XUBS. 
81

 Zarejestrowanej na potrzeby konstrukcji „zapisów” z 10-04 (jak dokładnie wyglądało porozumiewanie się PLF 102 z XUBS 
w dn. 7-04-2010, nigdzie i nigdy nie zostało opublikowane w formie jakiegokolwiek stenogramu, przypomnę zaś, że wedle 
„raportu MAK” PLF 102 po samowolnym zniżeniu się z 500 m na 300 m został przez „kierownika lotów” odesłany z 
powrotem na wysokość nadlotniskowego kręgu; por. s. 128: Według meldunku kierownika lotów, 07. 04. 2010 samolot Tu-
154M podczas podejścia do lądowania samowolnie zniżył się z nakazanej wysokości 500 m do 300 m. Na polecenie 
kierownika lotów samolot ponownie zajął wysokość 500m.). Fraza „polskij 101” natomiast powtarza się parokrotnie w 
korespondencji z 10-04, więc można ją było dokleić w montażu „nagrań z kokpitu”. 
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8:35:26 

Krasnokucki Eto kto u nas? 

8:35:27 

Krasnokucki Kto to u nas? 
8:35:26 

A (niezr.)         

8:35:28 

A (niezr.)         
8:35:28 

Krasnokucki Czto wy chotieli?* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Czego 
chcieliście? (OL-2, s. 369)] 

8:35:30 

Krasnokucki Czego pan chciał? 

8:35:28/8:35:29,5* 

PLF 101 Tak, toczno. 

 

8:35:31 

PLF 101 Tak jest. 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – dwa „momenty czasowe” tej 
samej (dziwnej nawiasem mówiąc) wypowiedzi, w której nie 
ma powtórzenia tego, co nakazuje Plusnin (pierwszy 
„moment” w pdf-ie ukv, drugi w open_micr). W CVR-1 
komunikat przypisywany mjr. Protasiukowi pojawia się o 
8:35:29,5, a więc z półtorasekundowym opóźnieniem 
względem „zapisu” w ukv]  

8:35:29 

A Podpołkownika Pljusnina.                                             

8:35:31 

A Y, podpułkownika Plusnina.                                             
8:35:31 

Krasnokucki Cziego wy chotieli, goworitie. 

8:35:32 

Krasnokucki Czego pan chciał? Proszę mówić. 
8:35:32 

A Utocznit’ na scziet tiagaża.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Może chodzić o 
odholowanie samolotu po lądowaniu lub podstawienie 
trapów do samolotu (OL-2, s. 369) – przyp. F.Y.M.] 

8:35:33 

A Uściślić odnośnie ciągnika. [Utocznit’ nasczjot 
tiagaża.] 

8:35:34 

Krasnokucki Poka stojtie na miestie*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czyżby Krasnokucki już wiedział, 
że trapy lub holowanie samolotu nie będą potrzebne? To 
zresztą nie wszystkie zagadki. Po telefonie a propos ciągnika 
pojawia się pilny telefon dotyczący… pogody na Jużnym. 
„Kontrolerzy” jakby zupełnie zapomnieli o tym, że 
sprowadzają PLF 101] 

8:35:34* 

Krasnokucki Na razie stójcie na miejscu. 

[*Różnica między „zegarami” zeszła ponownie do 0sek – 
przyp. F.Y.M.]   

8:35:35 

A Tak, toczno.                                             

8:35:36 

A Tak jest. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]                                                  
8:35:39 

Plusnin Woobszczie stało…  

 

8:35:45 

Plusnin W ogóle zrobiło się, kurde (niezr.)   
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8:35:43 

Krasnokucki Nu ty znajesz’, na „Jużnyj” chot’ 
pozwoni, u nich tam chot’ ułuczszienije kakoje-
nibud’ namieczajetsja?* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Krasnokucki chce, 
żeby Plusnin zadzwonił na Jużnyj i dowiedział się, czy może 
na tamtejszym lotnisku pogoda zaczyna się poprawiać (OL-2, 
s. 369). Czyli PLF 101 miałby zostać naraz skierowany na 
Jużnyj? Jak zresztą zaraz się okaże, pogoda na LNX/UUBS 
faktycznie się poprawia, ale to i tak bez znaczenia dla 
„kontrolerów” z XUBS

82
 – przyp. F.Y.M.] 

8:35:52 

Krasnokucki No ty wiesz, na „Południowy” by 
chociaż zadzwonili, u nich tam zanosi się na 
jakąś poprawę, czy nie? 

8:36:03* 

„Antena” „Antienna”-35. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Od „decyzji o zatelefonowaniu” 
na LNX do podniesienia słuchawki mija 20 s – w wersji-2 
znów „nagranie” bogatsze w komunikaty]   

8:35:57-8:36:05 

Plusnin No właśnie, sześćdziesiąt dwa…* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin, który przed 
kwadransem jeszcze nie wiedział nawet, jak się na Jużnyj z 
Siewiernego dodzwonić

83
, teraz ma już numer tel. pod ręką, 

a może nawet sobie go przypomniał z wrażenia]   

[dzwonek telefonu] 

Plusnin …osiem-cztery dwadzieścia jeden. 

Krasnokucki [Kieruj(?)] [Rukowodi?] 

Plusnin Yhy. [Aha.] 

„Antena” „Antena”**. 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a więc bez „trzydzieści 
pięć”] 

8:36:04 

Krasnokucki Dawajtie gorod nabieriem, 62-84-21. 

8:36:06 

Krasnokucki Chodźcie połączymy się z miastem. 
Sześć - dwa - osiem - cztery - dwa - jeden. 

8:36:25* 

Krasnokucki Dobryj dien’, połkownik 
Krasnokutskij, „Siewiernyj”* zwonit wam. Kak 
pogoda u was siejczas? 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 21 sekund zabrało telefonistce 
„łączenie” XUBS z LNX. Krasnokucki zgłasza się też po prostu 
jako „Siewiernyj”, choć Plusnin kilkanaście minut temu 
zgłaszał się „Jużnemu” jako „Korsaż” (Odpowiedzcie 
„Korsażowi” „Buriełom”). Obsługa LNX najwyraźniej wie też, 
o kogo chodzi. Nie ma wszak dopytywania, a kto zacz ten 

8:36:25-8:36:26 

„Buriełom” (niezr.)                                              

Krasnokucki Dzień dobry. Pułkownik 
Krasnokutski, „Północny” do was dzwoni. Jak 
teraz u was pogoda? 

                                                           
82

 Tak czy tak nie sposób konkluzywnie ustalić, które rozmowy kiedy rzeczywiście się odbywały (i do ilu ich doszło), jeśli 
nawet nie dysponujemy żadnymi zapisami połączeń telefonicznych LNX-XUBS.  
83

 Plusnin (do Ignatowa) - godz. 8:21 (w wersji-1): A jak żeś się z Jużnym łączył?, Ignatow: To oni do mnie zadzwonili, Plusnin: 
A jak do nich zadzwonić?, Ignatow: Przez miejski, Plusnin: No to daj mi telefon (tłum. „komisja płk. Latkowskiego”, OL-2, s. 
344) – i tu Ignatow dyktuje Plusninowi numer. 
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Krasnokucki]   

8:36:29 

„Buriełom” (niezr.) tuman.                                             

8:36:31 

„Buriełom” (niezr.) mgła.                                             
8:36:31 

Krasnokucki Tuman to żie stoit, da? 

8:36:33 

Krasnokucki Mgła też jest, tak? 

„Buriełom” (niezr.)                                             
8:36:33 

Krasnokucki A, ułuczszienije poszło, ja tak 
poniał? 

8:36:34 

Krasnokucki A, jak zrozumiałem, zaczęło się 
polepszać? (niezr.) 

8:36:34-8:36:39 

„Buriełom” Nu znajetie, da stało poniemnożku 
ułuczszat’sja, nieznaczitielno, no stało 
połuczszie. 

 Krasnokucki Ja was poniał, horoszo, spasibo. 

8:36:35-8:36:41 

„Buriełom” No wie pan, więc zaczęło się powoli 
polepszać, nieznacznie, ale zrobiło się lepiej.* 
 
Krasnokucki Zrozumiałem. Dobrze. Dziękuję. 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Wydawać by się więc mogło, iż 
jest to informacja rokująca nadzieję na poprawę pogody 
również na XUBS za jakiś czas, więc wystarczyłoby, by 
nakazać załodze wykonywanie holdingu na wysokości 
kręgu, aż do polepszenia się widoczności powyżej minimów 
lotniska. Nikt nie przekazuje załodze wieści o poprawie 
warunków meteo na LNX. I kolejna rozmowa telefoniczna w 
„zapisach” – Krasnokucki składać będzie komuś meldunek, 
lecz nie wiadomo, komu] 
 
[sygnał telefonu komórkowego]    

8:36:41-8:36:44 

Krasnokucki U nich poszli ułuczszienija, 600, było 
200, stało 600./A (niezr.)*         

„Antena” Otwietili wam?** 

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

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Na tym pytaniu urywają się 
„stenogramy” obejmujące telefoniczne połączenia między 
XUBS a „zewnętrznym światem” i nawet ta powyższa 
wypowiedź Krasnokuckiego nie zostaje odnotowana, 
zapewne więc mówi on już tylko przez tel. komórkowy] 

   

8:36:40-8:36:45 

Krasnokucki Zaczęło się u nich polepszać, 
sześćset, było dwieście, zrobiło się sześćset.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Te dane są o tyle intrygujące, 
że w zdaniu powyżej „kontroler” z LNX nic takiego nie 
mówił. Być może Krasnokucki podaje coś z wypowiedzi 
„niezr.” owego „kontrolera”] 
 

„Antena” Odpowiedzieli panu?  
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8:36:50 

Krasnokucki Olieg Nikołajewicz, na 4-m 
razworotie, kontrolnyj zachod i dalieje wychod, 
pri uchodie w Minskuju zonu, ili Witiebsk, ili 
Minsk, zapasnoj jemu opriedielat.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki 
rozmawia z kimś przez komórkę. Niewykluczone, że z 
Murawiowem, ponieważ dyskusja dotyczy lotniska 
zapasowego dla Tu-154M (OL-2, s. 370). Niestety, nie 
słyszymy, co odpowiada „Murawiow”. Jedyne, co wiemy, to 
to, że zagęszcza się mgła (zaraz Krasnokucki stwierdzi, że na 
XUBS widać już na 200 metrów, jeśli nie mniej). Oczywiście 
„kontrolerzy” nie mają możliwości wstrzymania 
jakichkolwiek operacji lotniczych z tego powodu] 

8:36:52 

Krasnokucki Oleg Nikołajewicz, na czwartym 
zakręcie, podejście kontrolne i dalej wyjście, y, 
przy odejściu do mińskiej, do strefy mińskiej, 
albo Witebsk, albo Mińsk, zapasowe mu 
podadzą. 

8:37:00 

Krasnokucki …da, nu sjeł on woobszczie…, 200 
mietrow widimost’, dażie mien’szie, wot s etim 
kursom.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W wersji-2 wypowiedź ta 
pojawia się dopiero po ostatniej wymianie zdań PLF 031-PLF 
101, por. ilustr. obok]     

8:37:02 

Krasnokucki Ja [odejdę teraz(?)], nie? [Ja (ujdu 
siejczas?), niet?] 

 
8:37:01 

PLF 031 Ariek [fraza na polskom jazykie]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jak już sygnalizowałem na s. 57-
58 niniejszej części Zapisów, to powyższe połączenie (na 
częstotliwości obu „wież” XUBS, tj. 124,0) jest jedynym 
odnotowanym w „stenogramach” sporządzonych przez 
„MAK”.  

Innymi słowy, brak w dokumentacji „MAK” śladu po 
pierwszym połączeniu między „Wosztylem” a „Protasiukiem” 
(w CVR-1 o godz. 8:24:16,3), dokonanym przez (2P PLF 031) 
Kowaleczkę, choć ów członek załogi „Wosztyla” miał, 
powtarzam, wejść na częstotliwość 124,0, a więc tę, na jakiej 
porozumiewał się „Korsaż” z PLF 101: 

8:37:04 

PLF 031 Arek, teraz widać 200. 
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co już stawia pod znakiem zapytania (oficjalnie podawany) 
dystans czasowy pomiędzy poszczególnymi połączeniami 
między załogą „prezydenckiego tupolewa” a tą jaka-40. 
Wydaje się natomiast niemal pewne, iż połączenia te 
zachodziły jakiś czas wcześniej w stosunku do tych 
parametrów czasowych, w jakich są w ofic. narracji 
sytuowane. Pozostańmy jednak teraz przy godz. 8:37 
(zakładając hipotetycznie jej prawdziwość

84
 na potrzeby 

dalszej analizy sytuacji) i przy chwili przekazania wiadomości 
o katastrofalnej widoczności (załodze PLF 101). R. Muś tak 
wspominał tamten moment w wywiadzie dla rządowej 
telewizji

85
:  

wyszedłem na około dwie minuty, na tę ostatnią fazę 
lądowania, żeby nasłuchiwać jak lądują. Porucznik Wosztyl 
rozejrzał się i powiedział: „Nie, teraz to już w ogóle nic nie 
widać. W tych warunkach to się chyba nie da wylądować. 
Może lepiej żeby nie lądowali?”. Mgła wchodziła na lotnisko 
takimi pasami. Wtedy to był moment, że nie było widać już 
drzew, które stały obok nas. Ja na to: „Dobra, to wrócę”. 
Wróciłem i powiedziałem o tych 200 metrach

86
. 

Odpowiedzieli: „Dzięki”. 

Muś wcześniej zaznaczał:  

Tak, to jest ostatnie, co w ogóle przez nasze radio do nich 
wyszło. Nawet nie przechodziłem już na częstotliwość 
123,45, która jest taką umowną częstotliwością do 
pogaduch, zwykle nieokupowaną przez jakiś radar, czy kogoś, 
kto prowadzi. 

Z tego zresztą, co technik pokładowy „Wosztyla” mówił, 
wychodziłoby, że to on właśnie był głównym świadkiem tego, 
co się działo w obszarze łączności między PLF 101 a XUBS

87
 - 

na pytanie bowiem, czy wcześniej siedział z kimś w kabinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

 Co już się kłóci z zeznaniami por. Wosztyla, który miał słyszeć około 8:35 (od wschodu) silniki „podchodzącego do 
lądowania” tupolewa. Nie wiadomo jednak, czy te zeznania miały wskazać precyzyjną godzinę jakiegoś zdarzenia przy XUBS, 
czy raczej sygnalizować, iż cała oficjalna narracja jest fałszywa. Nie tyle zresztą istotna jest sama godz. 8:37, co fakt 
zakończenia łączności jakiegokolwiek polskiego przedstawiciela z załogą PLF 101 (wedle ofic. danych). Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/522673,lot-wosztyla  
85

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html Warto zajrzeć na 
tę stronę z podstawowego względu: znajduje się tam link do pdf-a z kopią nieaktualnej karty podejścia na XUBS. O niej za 
chwilę. 
86

 Czemu nie powiedział: przerwijcie podejście? – skoro samolot miał być jeszcze przed 4. zakrętem? 
87

 Jak jednak wiemy, taśmy zapisujące tę łączność, od 3,5 roku nie zostały upublicznione nawet w formie stenogramów 
(http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40). 

http://freeyourmind.salon24.pl/522673,lot-wosztyla
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40
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pilotów (jaka-40), odrzekł: 

Od pewnego momentu już tylko sam. Artur i Rafał 
Kowaleczko byli na początku, później siedzieli w saloniku. Ja 
w kabinie nasłuchiwałem przez radio, co się dzieje. 

Na razie zatem nie sposób uzyskać wiedzy z jakiegoś 
zewnętrznego, dodatkowego źródła (zewn. w stosunku do 
„stenogramów” KBWLLP i „MAK”-u

88
), jak wyglądała 

komunikacja między załogą „prezydenckiego tupolewa” a 
„wieżą”/„wieżami” (Siewiernego i Jużnego) i/lub może i 
innymi jeszcze „instytucjami” zajmującymi się „kontrolą 
obszaru” 10 Kwietnia. Wiedzy np. na ten temat, czy 
faktycznie załoga PLF 101 zgłaszała o godz. 8:35

89
 wejście w 

trzeci zakręt, jakby miała realizować podejście od wschodniej 
strony (a PLF 101 znajdował się wtedy na północny wschód 
w odległości 19 km od lotniska, jak stwierdzał Plusnin).  

Wiemy zaś na pewno – dzięki relacji Musia (innych członków 
załogi jaka-40) – że z kolei komunikat o wykonywaniu 
czwartego zakrętu już nie mógł być słyszalny przez nikogo z 
„Wosztyla” (skoro wszyscy stać mieli na płycie lotniska na 
zewnątrz „jaczka”). Tak więc możemy „wziąć w nawias” to, 
czy rzeczywiście komunikat (ze strony PLF 101) został 
wypowiedziany w takim właśnie znaczeniu, jakby chodziło o 
4. zakręt nadlotniskowego kręgu związany z prostą wiodącą 
na dwie wschodnie NDB, a nie chodziło o 4. zakręt kręgu 
przed wejściem na prostą łączącą dwie zachodnie NDB 
(pracujące na takich samych częstotliwościach jak wschodnie 
radiolatarnie (310 kHz, 640 kHz); por. ilustr. obok), a więc o 
kurs z ASKIL na DRL-1 i dalej (po skręcie w prawo, na 
wschód) prosto na XUBS, jak poniżej 

 

 

 

[Na ilustr. powyżej parametry dla NDB usytuowanych po 
zach. stronie (tu kurs magnet. 081) i po wsch. stronie XUBS 
(tu kurs magnet. 261): 310 oraz 640 – zwracam na to uwagę 
w kontekście fragmentu wypowiedzi nawigatora A. Ziętka 
(CVR-3) z godz. 8:30 dotyczącej ustawienia częstotliwości 
urządzenia wskazującego kurs na radiolatarnie 
(nazywanego ARK

91
): (…) ARK… mamy… przygotowany. 

Trzysta dziesięć-sześćset czterdzieści nastrojone
92

] 

 

 

                                                           
88

 Jak też NPW – CVR-3 to „stenogramy” opublikowane pod auspicjami wojskowej prokuratury. 
89

 Zgłoszenie ze strony PLF 101 wchodzenia w 4. zakręt pojawia się 2 minuty później.  
91

 Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: ARK to przyrząd automatycznie wskazujący kurs na radiolatarnie – dzięki niemu 
piloci wiedzą, czy samolot dobrze podchodzi do lądowania. Jeśli kurs lądowania i strzałki na przyrządach (poruszające się 
według sygnałów z poszczególnych radiolatarni) się pokrywają, to znaczy, że samolot znajduje się w osi pasa (OL-1, s. 238). 
92

 Oczywiście pierwsza część wypowiedzi Ziętka (z godz. 8:30:06) zawiera zdanie: Kurs lądowania dwa-pięć-dziewięć jest 
ustawiony – lecz niedługo później (o 8:30:27) Plusnin podaje załodze: kurs 79, co zaraz potwierdza mjr Protasiuk. 
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Pierwotnie załoga mogła mieć w planie przelot ASKIL-RALOT 
i dopiero potem okrążenie smoleńskiego Siewiernego, jak na 
schemacie poniżej: 

 

- lecz jeśliby w grę wchodziło szybkie sprawdzenie sytuacji na 
lotnisku i w jego okolicy - sprawdzenie przeprowadzone z 
wysokości kręgu (500 m) lub wysokości decyzji (100 m), to 
skrót ASKIL-DRL1, a więc skrót do dalszej zachodniej NDB 
XUBS (zaznaczonej na żółto i opisanej na karcie podejścia 
poniżej

90
), nadawał się do tego idealnie. 

 

Nie doszłoby wtedy do żadnego „katastrofalnego podejścia” 
przez zdradziecki dla wysokościomierzy „jar”, a wyłącznie do 
rekonesansu nad Siewiernym i skierowania się PLF 101 na 

                                                           
90

 „Raport Millera” (s. 49) podaje następujące współrzędne dalszej zach. radiolatarni DRL-1: N54:49,30 E031:57,00 (w 
układzie WGS-84) i N54:49,36 E031:57,02 (w SK-42). Te pierwsze współrzędne miały być wklepane przez załogę do 
nawigacyjnego komputera pokładowego. 
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„zapasowe”] 

8:37:05* 

 

PLF 101 [fraza na polskom jazykie] 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:37:04,2] 

8:37:05-8:37:08 

Krasnokucki Słusznie (niezr.) [Wierno,…] 

PLF 101 Dzięki.* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” dodaje wyjaśnienie od 
siebie: Dowódca tupolewa dziękuje koledze z Jaka-40 za 
informacje o zmianie pogody (OL-2, s. 371) – przyp. F.Y.M.] 

8:37:19 

Krasnokucki 150 nu połnostju sjeł, i 
uchudszajetsja, uchudszajetsja.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: 150, no 
kompletnie siadło, i pogarsza się, pogarsza [Mgła nachodzi 
coraz bardziej. Krasnokucki stwierdza, że w tej chwili widać 
zaledwie na odległość 150 metrów] (OL-2, s. 371) – przyp. 
F.Y.M. Mgła… nachodzi?] 

8:37:09-8:37:25 

Krasnokucki Tak, no siadła (przyp. tłum.: mgła 
lub pogoda), on w ogóle tutaj, tak.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Krasnokucki wpada w nastrój 
melancholijno-medytacyjny. Nic już nie można poradzić, bo 
załoga i tak „podchodzi”] 
 
A [Wystarczy (?)] [Chwatit?]                                             
 
Krasnokucki Widzialność dwieście metrów, o, 
nawet mniej, o, na tym kursie nawet sto 
pięćdziesiąt. No zupełnie siadła, i pogarsza się, i 
pogarsza, i pogarsza.** 
 
A (niezr.)         
 
[**Krasnokuckiemu z wolna robi się ciemno przed oczami z 
tego wszystkiego. Rzecz jasna, lądowania przerwać nie 
można, bo „on sam leci”. Gdyby jeszcze można było 
„głównego Polaka” na „Wnukowo” przekierować, ale 
załoga przecież i tak nie posłucha – przyp. F.Y.M.] 

8:37:23* 

PLF 101 Wypołniajem czietwiortyj, polskij 101. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:37:23,1 
w brzmieniu I wypołniajem czietwiortyj, polskij 101. Niemal 
perfekcyjna synchronizacja czasów w tym miejscu] 

8:37:27 

PLF 101 I wykonujemy czwarty, polski sto 
jeden. 

8:37:26* 

Ryżenko 101, wypołniajtie czietwiortyj. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:37:26,2. 
Wg „komisji płk. Latkowskiego”: Wiktor Ryżenko zaczyna 
prowadzić samolot, który za chwilę wyjdzie z czwartego 
zakrętu, po czym – co wiemy z czarnych skrzynek – skieruje 
się najpierw ku dalszej radiolatarni, a potem ku środkowi 
pasa (OL-2, s. 371). Tak to jest zapisane (bez jakiejkolwiek 
mojej ingerencji) w książce „komisji”

93
] 

8:37:29 

Ryżenko Sto jeden, wykonujcie czwarty. 

                                                           
93

 Gwoli uzupełnienia więc warto zacytować „komisję” z innego fragmentu OL-2 (s. 202), kiedy to „komisja” analizuje trasę 
od ASKIL do XUBS (opierając się na ofic. ustaleniach i „danych FMS”-a): Do punktu ASKIL (…) samolot leciał według punktów 
z bazy. Od punktu ASKIL skierował się na pierwszy dopisany – pozycję nieczynnej dalszej radiolatarni prowadzącej po 
zachodniej stronie pasa. Jakiś czas po minięciu punktu ASKIL kontroler z Siewiernego polecił załodze, by dalej leciała kursem 
magnetycznym 40 stopni. Załoga wykonała polecenie i wpisała ten kurs w komputer nawigacyjny. Nie wiemy jednak, czy 



107 
 

8:37:32 

Krasnokucki Ono jeszczio hużie stało, gljan’ 
Pasz.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”:  Jeszcze się 
gorzej zrobiło, ozbacz, Pasza [Krasnokucki mówi Plusninowi, 
że pogoda jeszcze bardziej się pogorszyła] (OL-2, s. 372) – 
przyp. F.Y.M.] 

8:37:31-8:37:34 

Krasnokucki …lepiej. Zrobiło się jeszcze gorzej, 
spójrz, Pawełku.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Krasnokucki jest bliski 
załamania nerwowego z powodu niepogody na XUBS. Na 
szczęście Plusnin stoi jeszcze twardo na żołnierskich 
nogach] 

Plusnin Tak, tak, kurwa. [Da, da, bljad’.]   
8:37:35 

Krasnokucki On nie zajdiot.* 

[*Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Krasnokucki nie 
wierzy, że piloci wykonają próbę podejścia do lądowania (OL-
2, s. 372) – przyp. F.Y.M.] 

8:37:36 

A On nie podejdzie [tu (?)]. [On nie zajdiot 
(tut?)] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:37:42 

Krasnokucki Ty gławnoje daj jemu na 2-j krug, 
znaczit na 2-j krug i wsjo, a tam dalszie, sam 
priniał rieszienije, pust’ sam rieszajet…* 

[*„Komisja płk. Latkowskiego” tłumaczy to następująco: 
Najważniejsze, daj mu na drugi krąg, znaczy na drugi krąg i 
koniec, a dalej, sam zdecydował, niech sam decyduje 
[Krasnokucki przypomina Plusninowi, żeby w odpowiednim 
momencie odesłał samolot na drugi krąg. Wyraźnie 
wskazuje, że będzie tylko jedna próba podejścia] (OL-2, s. 
372) – przyp. F.Y.M.] 

8:37:44 

Krasnokucki Przede wszystkim przygotuj go na 
drugi krąg. A jeszcze (niezr.) na drugi krąg i już. 
A tam dalej on [niech wisi(?)]. Sam podjął 
decyzję, niech sami dalej (niezr.)* 
 
[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Co można by też odczytać tak, 
jakby Krasnokucki już opowiadał, jak doszło do „katastrofy”, 
a przecież dopiero wszystko przed nami (tzn. przed nimi, 
„kontrolerami”. W wersji KBWLLP zaczyna nieco szybciej 
szwankować aparatura aniżeli w „zapisach” sporządzonych 
przez „MAK” – jakby faza siadła albo „wieża” przeszła na 
tryb energooszczędny; por. poniżej]   

8:38:17 

Krasnokucki Wot on pojawiłsja, wot glissada.*/A 
(niezr.)** 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”:  Pojawił się, 
ścieżka [Krasnokucki zauważa, że samolot pojawia się na 

8:38:10-8:38:20 

A Nie, tu wywala wzmocnienie, kurde.* 

A Nie ma wzmocnienia dla regulacji (niezr.)* 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

                                                                                                                                                                                     
przełączyła urządzenie w tryb pracy: „Leć zadanym kursem”, czy też zdecydowała się ustawić taki kurs ręcznie, korzystając z 
pokrętła „lewo-prawo” na panelu autopilota PU-46. Nie można wykluczyć, że samolotem w tej fazie lotu nie kierował 
komputer nawigacyjny sprzężony z autopilotem, lecz sam autopilot w trybie stabilizacji, utrzymując zadany kierunek. Jeśli 
tak było, to piloci weszli później w krąg nadlotniskowy, wykonując tzw. drugi zakręt, ponownie za pomocą pokrętła „lewo-
prawo” na pulpicie PU-46. Po wykonaniu drugiego zakrętu samolot powinien się ustawić na kursie 79 stopni (tak 
rekomendował kontroler). Taką wartość nawigator wpisał w komputer nawigacyjny UNS-1D. Z wykresu na rys. 16 w 
Załączniku nr 2 do „Raportu końcowego” oraz z wykresu toru lotu na rys. 43 w „Raporcie MAK” wiemy jednak, że między 
drugim a trzecim zakrętem, a więc na trawersie lotniska, tupolew leciał kursem magnetycznym 70 stopni. Dlaczego akurat 
takim, nie wiemy. Wiemy natomiast, że w momencie rozpoczęcia trzeciego zakrętu na pewno został ponownie włączony 
tryb nawigacji wzdłuż łańcucha punktów zdefiniowanych w pamięci komputera UNS-1D, gdyż samolot po wykonaniu 
zakrętu skierował się kursem magnetycznym 162 stopnie wprost na punkt 10XUB. Potem zaś, nie dolatując do niego (co 
stanowi kolejną zagadkę tego lotu), skierował się na punkty DRL i XUBS.  
Czyżby zatem „bliskie/dalsze okolice DRL-1” stanowiły także najsłabszy punkt „danych FMS-a” – czyli, że dubler nieco 
nieporadnie wykonał „końcóweczkę”? W OL-1 „komisja” wszak pisała: Nie można wykluczyć, że załoga połączyła trzeci i 
czwarty zakręt w jeden półokrąg [czyli „ścięła sobie drogę” – przyp. F.Y.M]. Jest to praktyka stosowana w lotnictwie, która 
nie jest formalnym złamaniem procedur (s. 254).  
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początku ścieżki podejścia, i zwraca na to uwagę 
kontrolerom] (OL-2, s. 372). I słusznie, bo mogliby nie na 
radarach zauważyć. W wersji-2 nie rozpoznano głosu 
Krasnokuckiego – przyp. F.Y.M.] 

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

 
[*Jak wyjaśnia sytuację (kolejnych „awarii urządzeń”, 
ewentualnie zniknięć z radarów) „komisja płk. 
Latkowskiego”: Najprawdopodobniej okazało się, że 
radiolokator jest uszkodzony i obsada wieży nie ma 
możliwości regulacji wzmocnienia sygnału radaru (OL-2, s. 
373) – przyp. F.Y.M.] 

    
A Zadzwoń (niezr.) [Pozwoni…] 
 
A Właśnie się pojawił, o, to on, o, to on.                                                                                         

8:38:26 

Krasnokucki Nie, nie, normalno, normalno. 

8:38:21-8:38:50 

A Aha. [Aha.] 

A [Coś (?) (niezr.)] [Czto-to?] 

A Nie, nie, w porządku, w porządku… 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

A Zadzwoń tego, tak. [Pozwoni, eto samoje, 
da.] 

A Chodźcie, ustawimy normalnie. [Dawajtie, 
postawim normalno…] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[sygnał telefonu komórkowego] 
8:38:51* 

Krasnokucki Walierij Iwanowicz, udalienije 12… 
niet niet mietrow 200 widno, kuda jemu 
zachodit’.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – 25 s luki] 

[**W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Waleriju 
Iwanowiczu, odległość 12, nie, nie, na 200 metrów widać, 
gdzie on ma podchodzić? [Krasnokucki zwraca się do Ryżenki. 
Informuje go o tym, że maszyna jest już prawie na ścieżce 
zniżania, ale z powodu fatalnej pogody (widoczność 200 
mterów), nie ma szans wylądować. Nawet nie warto, żeby 
próbował podchodzić do lądowania.] (OL-2, s. 374) – przyp. 
F.Y.M.] 

8:38:54-8:39:02 

Krasnokucki Walierij Iwanowicz, odległość 12… 

Krasnokucki Nie, nie, widzialność jakieś 
dwieście metrów, dokąd (niezr.)? 

A [On(?) (niezr.)] [On?...] 

Krasnokucki Dobrze. Dobrze. [Horoszo. 
Horoszo.]                                             

8:39:09* 

Ryżenko 101-j, udalienije 10, wchod w 
glissadu.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:08,7] 

8:39:12 

Ryżenko Sto pierwszy, odległość 10, wejście na 
ścieżkę.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-3: …udalienije 
diewiat’… - a ze strony PLF 101 brak potwierdzenia] 
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[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
8:39:30* 

Ryżenko Wosiem na kursje, glissadie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:30,1] 

8:39:33 

Ryżenko Osiem, na kursie, ścieżce. 

8:39:34* 

PLF 101 Szassi, zakryłki wypuszczieny, polskij 
101. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:33,6] 

8:39:37 

PLF 101 Podwozie, klapy wypuszczone, polski 

sto jeden. 

8:39:37* 

PRP/PKL  Połosa swobodna. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:37,3. 
Jak wyjaśnia sytuację „komisja płk. Latkowskiego”: Pada 
tylko informacja o wolnym pasie (połosa swobodna). Co 
oznacza, że na pasie nie ma żadnych przeszkód 
utrudniających lądowanie [co można ocenić przy widoczności 
150 m – przyp. F.Y.M.]. Jest to jedyny moment, kiedy do 
załogi tupolewa odzywa się pomocnik kierownika lotów, 
który znajduje się na drugiej wieży kontrolnej, w pobliżu 
zachodniego krańca pasa i stamtąd obserwuje tę część 
pasa, która jest niewidoczna z miejsca, gdzie siedzi 
kontroler lotów (OL-2, s. 374).  

Może być jednak taki scenariusz, iż PRP/PKL widzi na radarze 
zbliżający się od zachodu samolot i zachęca do przyziemiania 
we mgle] 

8:39:40 

PRP/PKL Pas wolny. 

 

  
8:39:12 

Plusnin Posadka dopołnitielno, 120, 3 mietra.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Lądowanie 
warunkowo, sto dwadzieścia, trzy metry [Plusnin, mówiąc 
posadka dopołnitielno (lądowanie warunkowo), informuje 
załogę, że zgodę na lądowanie wyda dopiero wówczas, gdy 
pilot wyraźnie mu zgłosi, iż widzi pas (lądowanie warunkowo, 

8:39:44 

Plusnin Lądowanie dodatkowo, sto 
dwadzieścia, trzy metry. 
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czyli nie ma zgody na samo lądowanie, ale jedynie zgoda na 
zejście do wysokości decyzji. Kontroler podaje również 
warunki na pasie: wiatr z kierunku 120 stopni, czyli 
praktycznie w plecy, o prędkości 3 m/s (OL-2, s. 375) – przyp. 
F.Y.M.] 

8:39:45* 

A (niezr.)** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:45,6] 

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Jest to komunikat tylko w ukv i 
w takim właśnie kształcie, a więc jako „niezr.”  

 

– natomiast „komisja płk. Latkowskiego” w tym właśnie 
miejscu dokonuje własnej rekonstrukcji nagrań i wpisuje to, 
co sama wyłowiła z różnych „prezentacji” (materiałów audio 
z kokpitu):           

PLF 101 [Po rosyjsku]: Dzień dobry. [Po polsku] 
Stajemy na kursie i glisadzie do wewnętrznej94. 

Jak wyjaśnia ten zaskakujący, dwujęzyczny komunikat 
„komisja”: Dowódca tupolewa powiedział odruchowo 
zdrastwujtie zamiast spasiba. Jest to dość częsty błąd, 
zwłaszcza w stresie. Zapomniał też wyłączyć transmisję 
radiową (stąd następujące później zdanie, wypowiedziane już 
po polsku, dobrze się nagrało na magnetofonie w czarnej 
skrzynce na ścieżce transmisji radiowych), ale poinformował 
załogę, że zniżają się po glisadzie w kierunku bliższej 
radiolatarni prowadzącej [tak w oryg. – przyp. F.Y.M., choć 
przecież wg ofic. danych „główny Polak” miał być jeszcze 
przed dalszą NDB]. W transkrypcji nagrań z wieży ta 
korespondencja zapisana na magnetofonie nagrywającym 
transmisje radiowe została przedstawiona jako „Anonim: 
(niezr.)”. Natomiast w oryginalnej, pierwszej transkrypcji 
MAK z czarnej skrzynki ta sama kwestia została zapisana 
jako „Dziękuję” [por. ilustr. obok – przyp. F.Y.M.]. Czas jej 
trwania jest jednak zdecydowanie za długi, jak na jedno 
słowo (OL-2, s. 375).  

Z tego dołączonego przez „komisję” komunikatu wynikałoby, 

8:39:49 

PLF 101 [Tak jest(?)]. [Tak toczno?]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – a w CVR-3 w tym momencie 
pojawia się wypowiedź: Spasibo.] 

 

  

                                                           
94

 Jak zaznacza „komisja płk. Latkowskiego”: Powyższe komendy spisaliśmy, przesłuchując te fragmenty nagrań z czarnej 
skrzynki z kokpitu tupolewa, które przy różnych okazjach zostały upublicznione w mediach (OL-2, s. 375). 
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że PLF 101 dopiero w tym momencie (a więc po blisko 40 
sekundach od komunikatu Ryżenki: udalienije 10, wchod w 
glissadu) staje na kurs i wchodzi na ścieżkę – oraz, że… 
znajduje się w mniejszej odległości od lotniska (i progu pasa) 
aniżeli gdyby wchodził na ścieżkę po wschodniej stronie (por. 
też następne dwa komunikaty poniżej – tj. Ryżenki i PLF 
101)]  

8:39:50* 

Ryżenko Podchoditie k dal’niemu, na kursje, 
glissadie, udalienije szest’.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:49,9] 
[**Jak wyjaśnia „komisja płk. Latkowskiego”: Ryżenko 
podawał załodze informacje ze sporym wyprzedzeniem. Jest 
to powszechnie stosowana praktyka w lotnictwie. W 
rzeczywistości samolot nie przeleciał jeszcze nad dalszą 
radiolatarnią prowadzącą, która znajduje się w odległości 6,3 
km od progu pasa (OL-2, s. 376) – przyp. F.Y.M.] 

8:39:53 

Ryżenko Podchodzicie do dalszej, na kursie, 
ścieżce, odległość sześć.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. I po kilku sekundach będzie 
kluczowa odpowiedź mjr. Protasiuka (prawdopodobnie w 
montażu „zapisów” rozbita na dwa kawałki, z których drugi 
przesunięto w czasie na później]    

8:39:54* 

PLF 101 Czietyrje.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:39:54,1] 

 

 

[**Według „komisji płk. Latkowskiego”, a wbrew temu, co 
widzimy (rubryka obok) we fragmentach CVR-2 i CVR-3: 
Kapitan Protasiuk musiał przypadkiem nacisnąć przycisk, 
którym włącza się radio na wolancie. W tym czasie 
rozmawiał z nawigatorem o wysokości. Chodziło 
prawdopodobnie o 400 metrów (OL-2, s. 376). Tymczasem 

8:39:57 

PLF 101 Cztery.* 
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zarówno biegli opracowujący „stenogramy” CVR dla KBWLLP, 
jak i ci z IES-u, jednoznacznie wskazują tu na Czietyrje jako 
odpowiedź Protasiuka na Ryżenkowe stwierdzenie: 
Podchodzicie do dalszej, na kursie, ścieżce, odległość sześć.  

W Zał. 3 do „raportu Millera” sytuacja związana z tą wymianą 
zdań (Ryżenko-Protasiuk) jest zobrazowana na poniższych 
ilustracjach (s. 26): 

 

 

i jak wyjaśnia KBWLLP: Dowódca samolotu Tu-154M błędnie 
potwierdził odległość od progu DS 26 „cztery” zamiast 
sześć. Pomyłka nie została zauważona ani przez KSL ani KL. 
Zdaniem Komisji, przy panujących WA oraz nieprawidłowym 
położeniu samolotu (zbyt duże odchylenie od ścieżki i kursu, 
przy małej odległości do progu DS 26) KSL powinien zapytać 
załogę o decyzję dotyczącą kontynuowania podejścia lub 
zarekomendować jego przerwanie (j.w., s. 26).  

W „raporcie końcowym” KBWLLP we wstępnym scenariuszu 
„zdarzenia smoleńskiego” sytuacja powyższa zostaje 
pominięta (por. s. 15), ale na s. 170 swego „raportu”, 
podając dane dot. radiolatarni przy XUBS (tych „oficjalnie 
obowiązujących” w narracji smoleńskiej, a więc 
rozmieszczonych po wschodniej stronie Siewiernego) 
przypomina zarazem, że standardowo w lotnictwie 
wojskowym dalsza NDB ulokowana jest w odległości ca. 4 
km od progu pasa (por. skan poniżej): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

Oczywiście KBWLLP nie zająknie się tu o zachodniej dalszej 
NDB położonej w odległości ok. 4 km od zachodniego progu 
pasa, tylko rozpisuje się znów o wschodniej ścieżce 
podejścia, detalicznie informując nas o okolicznym 
drzewostanie, jarze i nawet cieku wodnym w pobliżu bliższej 
NDB

95
. 

 

Tym niemniej KBWLLP wspomina (już bez komentarza o 
błędnym potwierdzeniu) na s. 213-214, a więc podczas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

 Tej, której pracownicy dziękowali Bogu za otrzymane drugie życie, o czym już pisałem w Czerwonej stronie Księżyca (por. 
rozdz.  I. wysyp smoleńskich leśnych dziadków). Przypomnę cytat z książki M. Krzymowskiego i M. Dzierżanowskiego 
(Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 37): Przy radiolatarni [dziennikarze – przyp. F.Y.M.] zobaczyli dwóch spanikowanych mężczyzn. 
Przedstawili się jako obsługa lotniska, ale nie chcieli podać nazwisk. Po dłuższych rozmowach Rosjanie zaczęli nerwowo 
opowiadać. – Samolot zaczepił skrzydłem o drzewo. Rozbił się w drobny mak.  
- Ostrzegaliście, żeby nie lądowali? 
- Kilka razy. Myśleliśmy, że odlecieli, aż nagle poczuliśmy, jak coś ścina nam anteny. Gdyby lecieli kilka metrów niżej… Z 
wrażenia padliśmy na kolana. Poczuliśmy się, jakby Bóg darował nam nowe życie. Por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html
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szczegółowej „analizy lotu”, że: 

O 6:39:57 [UTC – przyp. F.Y.M.] w momencie przelotu nad 
dalszą radiolatarnią dowódca statku powietrznego 
odpowiedział na komendę KSL [tu Ryżenki – przyp. F.Y.M.] z 
godz. 6:39:52,5: „Четыре” („Cztery”) (419 m wg RW, 420 m 
nad poziomem lotniska, w odległości 6270 m od progu DS 
26). Przelot nastąpił przy prędkości 303 km/h. Krótko po tym, 
w przedziale czasu 6:39:57-6:40:09 i wysokości od 418 m do 
356 m RW, przy prędkości 303 km/h automat zmniejszył ciąg 
silników do zakresu minimalnego. 

Czy jednak mjr Protasiuk, odpowiadając Ryżence Czietyrje, 
myliłby się (błędnie oceniał odległość), gdyby PLF 101 
przelatywał właśnie nad dalszą zachodnią NDB, a więc nad 
DRL-1 po prostej w kierunku XUBS? W takiej sytuacji ta 
ilustracja obok mogłaby posłużyć jako odzwierciedlenia 
momentu zbliżania się „prezydenckiego tupolewa” do 
Siewiernego wedle kursu 79/81 stopni. 

Zauważmy zresztą, że o ile w CVR-1, a więc „kanonicznej” 
wersji „stenogramów”, to Czietyrje okazało się wypowiedzią 
„niezrozumiałą” dla odsłuchujących (pojawiła się ona 
dopiero w CVR-2 i -3), o tyle następny komunikat mjr. 
Protasiuka po rusku, ale już (komunikat) bez podania 
odległości (ani wysokości) samolotu od progu pasa, dał się 
rozszyfrować: 

 

Jeśliby więc mjr Protasiuk powiedział o godz. 8:39:54
96

 
Czietyrje, na kursje, glissadie, lecąc nad DRL-1, to wszystko 
by się zgadzało i jednocześnie Dowódca PLF 101 
informowałby „kontrolerów”, że jest na prostej do drogi 
startowej „DS 08”, po zach. stronie XUBS.  
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 Oczywiście ten precyzyjny czas należy traktować wyłącznie w odniesieniu do danych pochodzących ze „stenogramów 
CVR” i „zapisów z XUBS” – nie jest bowiem wcale przesądzone i dowiedzione, że to czas rzeczywisty (choćby przez wzgląd na 
ruchomą godzinę „katastrofy”, ale i wzajemne odniesienie czasowe między podejściami „Frołowa” a przybyciem PLF 101: 
http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html: Źródła wojskowe podają, że 15 min przed lądowaniem 
prezydenta służby kontrolne lotniska zabroniły lądować wojskowemu Ił-76 ze względu na złe warunki. On odleciał gdzie 
indziej. Pilotowi prezydenta tez nie zalecali lądować. Ale zabronić mu nie mogli). Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni. Z kolei M. Wierzchowski, urzędnik z KP, którego 
widzieliśmy w niezapomnianym filmie Mgła, jak też przed „komisją Macierewicza”, miał opowiadać, iż słyszał świst silników 
tupolewa i ciszę – tak właśnie, jakby samolot przeleciał wysoko nad lotniskiem i oddalił się.  

http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
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Kogo w tym czasie sprowadzaliby (w gęstej mgle i przy 
widoczności ocenianej przez Krasnokuckiego na 200-150 m) 
„kontrolerzy” od wschodniej strony, wpatrzeni w monitory 
„lotniskowego systemu radarowego” ustawionego na KM 
259/261? Na pewno nie „prezydenckiego tupolewa”. Polska 
załoga zaś, w momencie dostrzeżenia, iż „kontrolerzy” 
podają komunikaty kłócące się z aktualnym położeniem PLF 
101, przerwałaby zapewne i korespondencję

97
, i dalsze 

zniżanie.  

Warto nadmienić, że jednym z pierwszych, który 
zasugerował, iż załoga PLF 101 zniżając się (między 1000 m a 
kręgiem nadlotniskowym) mogła widzieć w okolicy XUBS 
inny statek powietrzny, był kpt. G. Pietruczuk, pilot tupolewa 
i 36 splt, który (na początku czerwca 2010, zatem niedługo 
po opublikowaniu) analizował CVR-1 dla rządowej telewizji

98
 

(por. ilustr. poniżej i obok): 

 

 

 

 

 

 

 

 

[tej zaznaczonej wypowiedzi Pietruczuk wprawdzie nie 
komentuje, ale warto ją przywołać w kontekście tych 
komunikatów i komentarzy obok – przyp. F.Y.M. – jak i tych 
dwóch zdań poniżej: 

 

jakby piloci widzieli na swoich wariometrach inny bort. Jak 
zresztą pisze „komisja płk. Latkowskiego” (OL-1, s. 175-
176): tupolew jest wyposażony w system antykolizyjny TCAS 
(…). Na ekranie urządzenia wyświetlane są informacje – 
znaczniki – samolotów znajdujących się w pobliżu, to znaczy 
nawet w odległości stu kilometrów. Piloci mogą określić, 
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 Ostatni komunikat ze strony PLF 101 to potwierdzenie włączenia reflektorów (ponoć o godz. 8:40:33). 
98

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

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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Pietruczuk zresztą w swojej analizie „stenogramów rozmów z 
kokpitu prezydenckiego tupolewa” popełnia zastanawiającą 
pomyłkę, odnosząc się do (cytowanej już w niniejszych 
Zapisach) wypowiedzi drugiego pilota PLF 101 (ponoć z godz. 
8:20), zastanawiającego się na głos nad możliwością 
podejścia od innej (niż zaplanowana, jak można sądzić), 
strony smoleńskiego północnego lotniska (por. ilustr. 
poniżej): 

 

Nie trzeba bowiem przypominać, że kurs 2-5-9 w przypadku 
Siewiernego to właśnie wschodni, a nie zachodni. Poza tym 
nawet gdyby „259” tyczyło się jakimś sposobem 
„zachodniego podejścia na XUBS”, to wtedy przecież 
oznaczałoby właśnie pod słońce, a więc nie takie podejście 
miałby na myśli powyżej Grzywna. Natomiast kurs zachodni – 
w warunkach gęstej mgły, nisko wiszących chmur, 
zadymiania

99
, „wypalania suszu roślinnego” i Bóg wie jeszcze 

czego jeszcze dziejącego się w okolicy XUBS 10 Kwietnia w 
godzinach porannych – jak najbardziej byłby lepszy i 
bezpieczniejszy, ponieważ pozwalałby załodze PLF 101 na 
szybsze zorientowanie się w sytuacji (z wysokości kręgu lub 
decyzji zgodnie z zapowiedzią Dowódcy – 8:26 1P (…) 
zrobimy jedno zajście) i skierowanie samolotu na 
„zapasowe”] 

czy te maszyny lecą poniżej, czy powyżej tupolewa. Gdyby 
jakiś samolot niebezpiecznie zbliżał się do prezydenckiego 
Tu-154M, to pojawiałby się na wskaźniku wizualny 
komunikat nakazujący pilotowi wznoszenie lub obniżanie. 
Gdyby pilot tupolewa nie reagował – w słuchawkach obu 
pilotów rozległby się komunikat głosowy nakazujący 
poderwanie lub obniżenie lotu. W czarnych skrzynkach 
prezydenckiego samolotu nie ma śladu po takich 
nagraniach – przyp. F.Y.M.]   

 

 

8:39:59-8:40:01 

A (niezr.)* 

A (niezr.)* 

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

przyp. F.Y.M.]           

 

 

 

8:39:59-8:40:13 

A Czietyrje. [Cztery.]                                           

A …czietyrje. […cztery.]*                                            

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi] 

A A on odpowiedział/zgłosił się? [A on 
otwietił?]**                                            

A I dodawaj odrobinę (niezr.) [I czut’-czut’ 
dobawljaj…]*** 
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 Por. „raport MAK”, s. 53, gdzie kilkakrotnie wymienia się dym w „prognozie pogody”. Por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html
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A Dawaj (niezr.) odległość (niezr.) [Dawaj… 
udalienije…]                                                                                         

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Nie wiadomo, czy to mówi 
jedna osoba, czy dwie – ewidentnie jednak ktoś powtarza 
zasłyszaną przez radio wypowiedź Protasiuka. Być może 
zapada na chwilę konsternacja, lecz nikt nie stawia głośno 
ani otwarcie sprawy, iż być może PLF 101 nie podchodzi z 
tej strony, z której „kontrolerzy” sądzą

100
. Kilkanaście 

sekund później Ryżenko powie, jakby nigdy nic, że samolot 
znajduje się właśnie 4 km od lotniska. Być może kofuzja 
będzie narastać i stąd się pojawi wnet polecenie Plusnina, 
by (polscy piloci) „włączyli reflektory”] 

[**Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”: Zapewne któryś z 
kontrolerów pyta się, czy załoga Tu-154M skwitowała 
informacje o przelocie nad dalszą radiolatarnią (OL-2, s. 
376) – czyżby więc i „kontrolerzy” odkrywali nagle, iż coś 
zachodzi nie tak jak powinno? – przyp. F.Y.M.] 

[***„Komisja płk. Latkowskiego” twierdzi tu, że: Paweł 
Plusnin lub Nikołaj Krasnokucki przypominają Wiktorowi 
Ryżence, żeby odległość od progu pasa podawał z pewnym 
wyprzedzeniem (OL-2, s. 376) – tym samym poniższy 
komunikat Ryżenki właśnie: 4, na kursie, ścieżce – byłby 
wypowiedziany zanim dubler (lub: znacznik maskujący) na 
monitorze radaru pojawiłby się jako zajmujący (lub: 
sygnalizujący zajmowanie) taką pozycję (lub: takiej pozycji 
przez „podchodzący od wschodu” statek powietrzny) – 
przyp. F.Y.M.]         

8:40:14* 

Ryżenko 4, na kursje, glissadie.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:40:13,5] 
 
[**W przypadku komunikatu Czietyrje wypowiedzianego 
przez Dowódcę PLF 101 o godz. 8:39:54, a więc 20 sekund 
temu, wypowiedź Ryżenki odnosi się do innego zupełnie 
samolotu, ewentualnie do znacznika na monitorze, który 
stanowi tylko „wirtualny”, maskujący obraz przylotu 
„głównego Polaka”. Niemożliwe bowiem, by samolot po 20 
sek. lotu w kierunku XUBS z prędkością jakichś 300 km/h

101
 

znajdował się nadal w odległości 4 km od progu pasa (por. 
ilustr. obok z „raportu Millera”, s. 264) – przyp. F.Y.M.

102
] 

 

8:40:17 

Ryżenko Cztery, na kursie, ścieżce. 
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 Trudno ostatecznie ustalić, kto z wojskowej obsługi lotniska jest wtedy w pełni wtajemniczony w maskirowkę na XUBS. 
Poza tym, jak to w ruskim wojsku – zbędnych pytań się „nie zadaje” podczas militarnej operacji, żeby z nadmiernej 
ciekawości nie wylądować „na śmietniku historii”. Wszystko wszak wtedy dzieje się błyskawicznie i „nie ma czasu na zbędne 
myślenie” (na nie przyjdzie pora dopiero „po katastrofie”). O tym jednak, że ktoś mógł być niewtajemniczony i z ropędu 
zaczął pleść coś „niedorzecznego” a propos tego, co się stało na XUBS 10 Kwietnia, świadczyć mogły te wypowiedzi 
(niektórych rus. mundurowych), które głosiły, iż samolot odleciał (tego typu relacje stały w całkowitej sprzeczności z 
narracją katastrofologiczną uruchomioną wraz z inscenizacją wypadku na polance samosiejek za murem lotniska). 
101

 Por. „raport Millera”, s. 228. 
102

 Jak zwraca uwagę KBWLLP [Ryżenko]: nie informował załogi samolotu o przelocie piątego kilometra, co było niezgodne z 
zasadami prowadzenia korespondencji radiowej (pkt 6.4.4.2.): „Na prostej do lądowania informacja o odległości statku 
powietrznego od progu pasa jest przekazywana – do przelotu DRL – nie radziej niż co 2 km, po przelocie DRL – nie rzadziej 
niż co 1 km” („raport Millera”, s. 263).     
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[Jako ciekawostkę można w tym miejscu dodać tę 
wizualizację (związaną z 10-04): 

 

dalsza wschodnia NDB usytowana jest tu w odległości 4 km 
od wschodniego progu pasa – co  nie jest prawdą – przyp. 
F.Y.M.] 

8:40:17* 

PLF 101 Na kursje, glissadie.** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:40:16,7] 
 
[**Przedostatnia wypowiedź przypisywana w „zapisach” 
Dowódcy PLF 101 podczas podejścia „prezydenckiego 
tupolewa” na XUBS. Może ona jednak być, jak już pisałem 
wyżej, fragmentem poprzedniej, zaczynającej się od Czietyrje 
[i dalej byłoby: na kursje, glissadie], a jedynie podczas 
konstrukcji „nagrań”, przesuniętym przez fachowców 
wojskowych od montażu nagrań w to miejsce, by (fragment 
ten) spełniał funkcję (fikcyjnego) kwitowania komunikatów 
Ryżenki – przyp. F.Y.M.] 

8:40:20 

PLF 101 Na kursie, ścieżce. 

8:40:27* 

Ryżenko 3, na kursje, glissadie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:40:26,6] 
 

8:40:30 

Ryżenko Trzy, na kursie, ścieżce.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak jakiejkolwiek reakcji 
załogi PLF 101]   
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8:40:28 

Krasnokucki Fary wkljuczi.* 

[*W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Reflektory 
włącz (OL-2, s. 377), co by znaczyło, iż chodzi o APM-y. 
Plusnin jednak zaraz skieruje takie polecenie do polskiej 
załogi – przyp. F.Y.M.] 

 

 

 

8:40:32-8:40:33 

Krasnokucki Reflektory niech włączy. [Fary pust’ 
wkluczit’.] 

PLF 101 (niezr.)* 

 

[*Komunikat-zagadka. Brak go w „zapisach” sporządzonych 

przez „MAK” (zarówno w open_micr, jak i ukv, por. ilustr. 

obok). Co więcej, w CVR-1 przed komendą włączenia 

reflektorów pojawia się tylko czyjaś anonimowa wypowiedź 

(nie jest ona oznaczona jako komunikat radiowy PLF 101): 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Z kolei w CVR-2 jest jakiś analogiczny komunikat, lecz o 

8:40:32,5: 

 

A w CVR-3 o 8:40:32, 8 

 

Nigdzie jednak, jak widać, nie zostało „odczytane”, co 

wtedy przez radio zakomunikował „kontrolerom” Dowódca 

PLF 101 po dwóch wypowiedziach Ryżenki dotyczących 

odległości 4 i 3 km „na kursie, ścieżce” – przyp. F.Y.M.] 

8:40:31* 

Plusnin Fary wkljuczitie. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:40:31,2] 

8:40:34 

Plusnin Reflektory włączcie. 

8:40:34* 

PLF 101 Wkljucziony. 

 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 ten ostatni komunikat 
pochodzący z PLF 101 jest o 8:40:34* - pełna synchronizacja 
w dokumentacji „MAK”] 

8:40:37-8:40:40 

PLF 101 Włączone. [Wkljucziony. (sic!)]* 

A (niezr.)         
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[Ilustr. powyżej to kadry z wizualizacjami z filmu National 
Geographic

103
, jak łatwo dostrzec. Być może przypadek 

sprawił, iż samolot pokazany jest jako lecący na XUBS od 
zachodu – przyp. F.Y.M.] 

 

[*KBWLLP w tej sytuacji dostrzega tylko rażące naruszenie 
zasad wymowy (przez 1P), ale chyba sprawa jest o wiele 
poważniejsza – „kontrolerzy” nie mogą dostrzec 
reflektorów zbliżającego się samolotu. Ani Plusnin, ani 
Ryżenko nie przypominają też załodze, że powinna 
zameldować, iż widzi pas lub światła zbliżania, tak jak 
choćby ostrzegano „Frołowa” w ostatniej fazie lotu podczas 
pierwszego podejścia: 

 

„Kontrolerów” zresztą nie dziwi, że załoga nie podaje 
wysokości ani nie powtarza odległości, tak jakby łączność z 
PLF 101 ulegała zakłóceniom/zanikała, co w tak trudnych 
warunkach atmosferycznych tym bardziej powinno skłaniać 
„wieżę” do dopytywania pilotów o sytuację, a nawet 
skłaniać do nakazania niezwłocznego przerwania podejścia 
(choćby ze względu na brak łączności) - przyp. F.Y.M.] 

8:40:39*-8:40:50 

Ryżenko 2, na kursje, glissadie. 

Plusnin (niezr.) 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:40:38,7] 
 

8:40:42-8:40:53 

Ryżenko 2, na kursie, ścieżce. 

A (niezr.)         

 

8:40:53* 

Ryżenko Gorizont, 101. 

[*tak w oryg. W CVR-1 komunikat z 8:40:52,4. Zdaniem 

8:40:55 

Ryżenko Horyzont, sto jeden. 
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 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
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„komisji płk. Latkowskiego”: Ryżenko nakazuje załodze 

natychmiast przerwać zniżanie i wyrównać lot. Samolot jest 

już tak nisko, że symbolizująca go plamka na ekranie radaru 

co najmniej kilka sekund wcześniej zniknęła kontrolerowi 

wśród jasnych plam (odbić sygnału od koron drzew). [Por. 

ilustr. poniżej z „raportu Millera”
104

, s. 263 – przyp. F.Y.M.] 

 

Kontroler podaje tę komentę w ciemno. Trzeba koniecznie 

pamiętać o tym, że obraz na ekranie takiego typu radaru, jak 

ten na wieży, zmienia się (jest odświeżany) raz na mniej 

więcej trzy sekundy (OL-2, s. 377).  

Prawdziwy cyrk w „wieży szympansów” jednak dopiero teraz 

się zaczyna, bo to nie koniec historii na „wieży” – przyp. 

F.Y.M.] 

8:40:55 

Plusnin Kontrol wysoty, gorizont. 

8:40:58 

Plusnin Kontrola wysokości, horyzont. 

 
8:40:59 

Plusnin Skolko żdat’?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin nawet nie wywołuje 
natychmiast PLF 101, tylko wpada w nastrój zadumy] 

 

8:41:01 

A Kurwa. [Bljad’.] 

Plusnin Ile czekali/czekaliśmy? [Skolko żdali?]* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tak jakby Plusnin się 
zastanawiał na głos, czy wystarczającą ilość czasu 
„odczekano” w „wieży”] 

A Ale nie ma go (niezr.) wszystko (niezr.) [Da 
niet jego… wsjo…] 

 

 

                                                           
104

 Oczywiście nie jest to zdjęcie pracującego monitora na XUBS w dn. 10-04. 
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8:41:02* 

Plusnin Uchod na 2-j krug!** 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W CVR-1 komunikat z 8:41:02,0 

– pełna synchronizacja (w dokumentacji „MAK”-u, ale tylko 

w open_micr, bo w ukv ten komunikat pojawia się o 8:41:03) 

 

 

Ten ostatni komunikat „słyszalny” ma być w kokpicie PLF 101 

podczas „katastrofy”, na tle szumu w wyniku „zderzenia z 

leśnym masywem”: 

 

co jednak słychać w „wieży”? No właśnie nic. Ani odgłosu 
tratowanych drzew, ani rumoru koziołkujących przez 
pobojowisko, lotniczych części (nie mówiąc o jakichś 
detonacjach). Cicho jak makiem zasiał. Ta cisza zresztą jest 
całkiem zrozumiała na tle dalszych rozmów „kontrolerów”, 
którzy najpierw mają problem z ustaleniem tego, co się w 
ogóle z samolotem stało (A chuj go wie, gdzie on jest!) – z 
tego też chyba powodu nie nagrały się odgłosy syren 
alarmowych, które to syreny w sytuacji wypadku powinny 

8:41:05 

Plusnin Odejście na drugi krąg!* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin nie kieruje komunikatu 
wprost do PLF 101. Poniżej ilustr., jak długo jeszcze będzie 
on wywoływał „prezydenckiego tupolewa”] 
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byłyby być natychmiast uruchomione. 

  

Ale jak się okaże, „kontrolerzy” domyślą się jakoś po chwili, 
że spadł, tylko jeszcze nie wiedzą, gdzie – choć największe 
szczątki „tupolewa” miały „spaść” zaraz za murem lotniska, a 
więc kilkaset metrów od „wieży”. Najwyraźniej nie tylko nic 
nie było widać i słychać we mgle, ale nawet ziemia się nie 
zatrzęsła (a z nią szyby w pomalowanej na maskujące kolory 
budce). Tak czy tak jeszcze do godz. 8:42:48 (!), a więc przez 
prawie dwie minuty Plusnin wywołuje przez radio PLF 101 
(ilustr. w rubryce obok) – tak jakby… widział go gdzieś jeszcze 
na jakimś radarze (albo jakby nie wiedział, że „doszło do 
katastrofy”). Co zaś najciekawsze, jeszcze o godz. 8:46:30 w 
wersji-2

105
 

 

pojawia się ślad jakiegoś radiowego połączenia – nie 
wiadomo: kogo z kim]  

8:41:07 

Plusnin Uchod na 2-j krug. 

8:41:09 

Plusnin Odejście na drugi krąg. 
8:41:09-8:41:11 

Plusnin Uchod na 2-j krug. 

Plusnin Gdie on?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Brak tej wypowiedzi w wersji-2. 
Czyżby więc została dograna, czy skasowana?]   

8:41:11-8:41:14 

Plusnin Kurwa, (niezr.) [Bljad’,…] 

Plusnin Odejście na drugi krąg. 
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 A więc już po „zdjęciu szpul” z magnetofonów P-500 w „wieży” XUBS – te miały bowiem, wg „raportu MAK” (s. 81) 
pracować tylko do 8:45 (pol. czasu). 
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8:41:14 

Plusnin Bljad’, nu gdie on? 

8:41:17 

Plusnin Kurwa, a gdzie on? [Bljad’, a gdie on?] 
8:41:16 

Ryżenko A chuj jego znajet, gdie on.* 

[*Zauważmy, że od godz. 8:40:53, kiedy to Ryżenko nakazał 
„101-ce” lot horyzontalny ani razu (do godz. 8:41:18, rubryka 
poniżej) nie jest wprost wywoływany PLF 101. To przedział 
25 sekund, a więc prawie pół minuty – przyp. F.Y.M.] 

8:41:18 

Ryżenko A chuj go wie, gdzie on! 

8:41:18/8:41:20 

Plusnin 101*. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin nikomu nie zgłasza 
utraty łączności z PLF 101. Wywołuje wprawdzie teraz (może 
pro forma, tj. by się nagrało

106
) „101”, ale na jednym 

wydechu ze stekiem przekleństw (poniżej) – przy czym, co 
warto odnotować… „coś” się (w odpowiedzi?) po… drugiej 
stronie linii radiowej zaczyna nagle odzywać, choć w pdf-ie 
ukv jest to rozmówca „A”] 

A (niezr.)** 

[**Komunikat tylko w ukv – przyp. F.Y.M. W wersji-2 ten i 
poniższe „anonimowe” „niezr.” wypowiedzi, wyglądające na 
„odzewy” na wywołania Plusnina

107
, nie są odnotowane]      

8:41:21 

Plusnin Sto jeden! [Sto odin!] 
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 Z drugiej strony jednak, skąd miałby wtedy znać dokładną godzinę „katastrofy”? Ba, skąd miałby wtedy Plusnin 
wiedzieć, że „101-ka” nie odeszła na drugi krąg? Czy nie pamiętamy tych wersji z pierwszych godzin i dni „po katastrofie”, 
jak to PLF 101 miał cztery razy podchodzić do lądowania? Czy „Frołow” nie zrobił 10 Kwietnia na XUBS dwóch (jeśli nie 
więcej) podejść, mimo warunków „nielotnych”? Jeśliby więc po komendzie Ryżenki nie było słychać żadnego rumoru, 
wybuchów, odgłosów łamania się drzew, to czy sytuacja nie wyglądałaby tylko na utratę radiowej łączności? Przecież PLF 
101 nie podawał Ryżence, w jaki sposób się zniża – ani razu „na ścieżce” nie była komunikowana wysokość PLF 101. Skąd 
by więc było wiadomo (przy tak nieprecyzyjnych radarach), że „tupolew” zszedł „za nisko”?  
107

 Gdyby to nie były „odzewy”, to zaznaczono by, że słychać tylko szum zakłóceń radiowych. Fachowcy wojskowi jednak 
zadbali o to, by te wypowiedzi nie dały się „dosłyszeć”. Nie muszę wszelako dodawać, iż gdyby doszło do rozbicia się 
samolotu, to Plusninowi nikt przez radio (z tego „samolotu”) już nie mógłby na żadne wywołanie odpowiedzieć. 
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8:41:20 

Plusnin Job twoju maaaaaat’! 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusninowi (i Ryżence) wtóruje 
od razu w chórze szympansów Krasnokucki] 

8:41:22 

Plusnin Kurwa twoja maaaaaać! 

8:41:21 

Krasnokucki Jebanyj ty w rot, bljaaaa. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Po czym Plusnin znowu poleca 
„101-ce”… Odejście na drugi krąg (poniżej)] 

8:41:23 

Krasnokucki Ty w mordę jebany, kurwaaaaaaa! 

8:41:24 

Plusnin Uchod na 2-j krug, 101.* 

 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Po co to potwórne polecenie? 
Czemu Plusnin nie dopytuje, czy jest przez kogokolwiek 
słyszany? Tak jak wywoływał „Frołowa” (o godz. 7:53), gdy 
ten odleciał „na Wnukowo”?]   

8:41:25 

Plusnin Odejście na drugi krąg, sto jeden. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      
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8:41:27 

A (niezr.)*/Krasnokucki Po-mojemu, bljad’…** 

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

[**W tłum. „komisji płk. Latkowskiego”: Według mnie, 
kurwa… [Krasnokucki zaczyna podejrzewać, że samolot 
uderzył w ziemię gdzieś przed lotniskiem]  

(OL-2, s. 378).  

Wprawdzie nic takiego Krasnokucki otwarcie nie mówi, ale 
samo to, że miałby tak szybko podejrzewać – nie mając 
żadnych innych danych poza utratą łączności (nie ma huku, 
pożaru, dymu widocznego z oddali etc. – por. ilustr. w 
rubryce obok

108
) – iż doszło do wypadku lotniczego wydaje 

się przejawem prekognicji, z jaką już w Zapisach w przypadku 
właśnie Krasnokuckiego mieliśmy nieraz do czynienia. To on 
wszak wiedział, że „wykona kontrolne podejście”, nim 
„główny Polak” nawiązał łączność z „Korsażem”.  

Patrząc jednak w tej chwili z boku na tę sytuację, to mamy 
następujący obraz: o godz.: 8:40:34 padł ostatni komunikat 
ze strony PLF 101, mija minuta czasu, a „kontrolerzy” (poza 
wywoływaniem Plusnina i sypaniem przekleństwami) 
właściwie nie robią kompletnie nic. Nie zrywają się z miejsc, 
nie wszczynają alarmu, nie stawiają na nogi straży ani 
pogotowia, nikomu niczego nie meldują, choć jeszcze nie tak 
dawno „wykonywany” był telefon za telefonem, aż linia 
Smoleńsk-Moskwa-Smoleńsk się przegrzewała. Czekają. 
Plusnin z Krasnokuckim nie nawiązują nawet połączenia z 
zachodnią „wieżą”, by ustalić, czy może jej pracownicy nie 
mają jakichś informacji, czy nie widzieli czegoś, nie słyszeli 
etc.  

Gdyby tego było mało, to nikt nie wbiega do „wieży” (w 
panice, zdenerwowaniu itp.), by oznajmić, że widać/słychać 
było jak „samolot spada” albo że gdzieś się pali, a przecież do 
wypadku miało dojść o ca. 8:41, zaś na płycie lotniska sporo 
osób oczekiwało – przyp. F.Y.M.] 

8:41:31 

Krasnokucki Moim zdaniem, on, kurwa… 

 

 

                                                           
108

 To fragment artykułu M. Kazikiewicz, J. Sulikowskiego z Faktu (spec. wydanie z 11-04-2010) – por. 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf s. 16. Wbrew pozorom, wcale nie musi być 
nieprawdą to, że dopiero po kilkunastu minutach od „katastrofy” (sytuując tę w „godz. Morozowa”, a więc o 8:41:05,4 
zgodnie z CVR-1) zaczęło się na chwilę „dymić” nad polanką samosiejek. Wzniecenie ognia na podmokłym terenie trwa 
jednak trochę czasu. Na szczęście szybko ogień ugaszono („raport MAK” na s. 102-103 podaje, że już o 8:59 „zlikwidowano 
otwarty ogień”, zaś o 9:03 nastąpiła „pełna likwidacja pożaru”), bo „miejsce katastrofy” w końcu znalazła straż, której 
funkcjonariusze (wg relacji S. Wiśniewskiego przed ZP) zrazu sądzili, jak pamiętamy, że „wypadek zdarzył się na szosie”. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
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8:41:31 

Plusnin Bljad’! 

8:41:32 

Plusnin/Krasnokucki Kurwa! 
8:41:34 

Plusnin 101. 

8:41:35 

Plusnin Y, sto jeden. [A, sto odin] 
8:41:38 

A (niezr.)* 

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

8:41:38 

Plusnin/Krasnokucki Kurwa! [Bljad’!] 

8:41:41 

Plusnin 101. 

8:41:45 

Plusnin Sto jeden. 
8:41:48 

Krasnokucki Bljad’, dawajtie pożarku tuda, kuda 
bljad’!* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Krasnokuckiego coś 
najwyraźniej wytrąca z odrętwienia. Ta reakcja zresztą 
odnotowana jest nawet w polskich Uwagach do „raportu 
MAK” (skan poniżej), choć z pewną dozą krytycyzmu i 
sceptycyzmu]  

  

8:41:49-8:41:57 

Krasnokucki Kurwa, dawajcie tam straż (przyp. 
tłum: pożarną), dokąd, kurwa!* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. No właśnie: dokąd?, 
Krasnokucki przecież nie mówi: w jakie miejsce, w jaki 
rejon, którędy etc. ma ta straż być dawana. Przy tej 
wypowiedzi zresztą nie jest zaznaczone, by była ona przez 
radio/telefon – czyżby więc Krasnokucki stał w drzwiach 
„wieży” i krzyczał? Czemu jednocześnie nie wzywa/wysyła 
pogotowia? Już wie, że wsje pogibli?] 

A (niezr.) 

Plusnin/Krasnokucki Kurwa! [Bljad’!] 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

8:42:16* 

A (niezr.)*/Krasnokucki Job twoju mat’. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. 28 sekund luki w 

8:42:13* 

Krasnokucki Kurwa twoja mać! 

[*Różnica między „zegarami” -3sek – przyp. F.Y.M.]   
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„stenogramach”]   

 
8:42:18 

Krasnokucki Nu, bljad’. 

8:42:16* 

Krasnokucki No, kurwa! 

[*Różnica między „zegarami” -2sek – przyp. F.Y.M.]   
8:42:21 

Plusnin 101, PLF. 

 

8:42:21* 

Plusnin Sto jeden, PLF.  

[*Różnica między „zegarami” zeszła ponownie do 0sek – 
przyp. F.Y.M.]   

8:42:22 

A (niezr.)*/Krasnokucki Bljad’! 

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

8:42:23 

Krasnokucki Kurwa! 

 
8:42:30 

Plusnin PLF, 101.* 

 

8:42:30* 

Plusnin PLF, sto jeden.  

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

[*Różnica między „zegarami” ponownie 0sek – przyp. 
F.Y.M.]   

8:42:38 

A (niezr.)*/A Chot’ uznaj dolietieł on ili niet do 
priwoda, gdie on.** 

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

[**tak w oryg. – przyp. F.Y.M. W tłum. „komisji płk. 
Latkowskiego”: Dowiedz się chociaż, czy doleciał do 
radiolatarni [prowadzącej – przyp. F.Y.M.], czy nie. Gdzie on 
jest? (OL-2, s. 378) „Komisja” oznacza też tę wypowiedź jako 
nadaną przez radio, ale w pdf-ie ukv jej nie ma]   

8:42:34-8:42:37 

[sygnał telefonu komórkowego]   

A Kurwa! [Bljad’!] 

A Radiolatarnia/prowadząca (niezr.) 
[wywołuje(?)] [Priwod… (wyzywajet?)…] 

A (niezr.) tam. […tuda.] 

A No do ciebie on doleciał, czy nie, na 
radiolatarnię/na prowadzącą, do 
radiolatarni/do prowadzącej? Gdzie on teraz 
jest? 
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8:42:42 

A Priwod proszioł, da?* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. O, i już powoli się okazuje, że 
wiadomo, gdzie on jest] 

8:42:42* 

A Radiolatarnię/prowadzącą minął, tak? 

[*Różnica między „zegarami” na moment ponownie 0sek – 
przyp. F.Y.M.]   

8:42:45 

A (niezr.)*/A Wsje, priwod bliżnij proszioł, 
liewieje… wozlje dorogi, gdie-to.** 

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

[**W przekładzie „komisji płk. Latkowskiego”: Tak, bliższą 
przeszedł, po lewej, gdzieś z boku drogi. [Informacje o tym, że 
tupolew przeleciał nad bliższą radiolatarnią, podał ktoś z 
obsługi radiolatarni] (OL-2, 379). Mimo to, jak widać poniżej, 
Plusnin nadal wywołuje PLF 101 – przyp. F.Y.M.]  

8:42:44-8:42:54 

A Gdzie on? [Gdie on?] 

A Radiolatarnię/prowadzącą minął, po lewej i 
przy drodze gdzieś.* 
 
[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Najwyraźniej widoczność 
musiała się błyskawicznie poprawić, skoro telefonujący wie, 
że „po lewej i przy drodze gdzieś”. Nie wspomina on jednak 
ani o pożarze, ani o dymie – tak jakby doszło do awaryjnego 
lądowania. Nikt z „wieży” zresztą nie pyta, co z ludźmi na 
pokładzie, tak jakby panowało przekonanie, że nie ma o co 
pytać, a Plusnin znów wzywa załogę „prezydenckiego 
tupolewa”] 

8:42:48 

Plusnin PLF, 101. 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Plusnin wywołuje, ale oto 
zjawia się w smoleńskiej mgle długo nie widziany (wcześniej 
kręcący się przy APM-ach) w Zapisach „Judin” – jego, nieco 
okrojona, wypowiedź w ukv zamyka ten „zapis” – dalszych 
połączeń przez radio na XUBS w dokumentacji „MAK”-u po 
prostu „nie ma”, por. ilustr. poniżej] 

 

8:42:48* 

Plusnin PLF, sto jeden. 

[*Różnica między „zegarami” ponownie 0sek – przyp. 
F.Y.M.]   

8:42:49 

Judin Poslie bliżniego upał, liewieje dorogi.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Tak dokładna lokalizacja 
dokonana przy widoczności 200-150 m przez kogoś, kto miał 
być na płycie lotniska przy APM-ach wygląda imponująco. 
Może ona jednak wiązać się z tym, iż ktoś „już dotarł” na 
„miejsce katastrofy” i stamtąd „wykonuje telefon”. Może 
nawet nie tyle „dotarł”, co już czekał, by zadzwonić do 
„wieży”.]   

8:42:49-8:42:54 

A Spadł za bliższą, na lewo od drogi.* 

A Tak. [Da.] 

A Kurwa. [Bljad’.] 

A [No na lewo?] [Nu liewieje…?] 

[*„Wiadomo” już w „wieży”, że (sprowadzany ponoć 
jeszcze dwie minuty temu statek powietrzny) spadł za 
bliższą radiolatarnią, a więc w odległości kilkuset metrów 
od lotniska – mimo to nikt nie wydzwania, by w to 
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(ustalone właśnie) miejsce ruszały karetki smoleńskiego 
pogotowia.  

Nikt też nie pyta, czy ktokolwiek po tym upadku się 
uratował, czy widać ludzi ani nawet w jakim stanie jest 
samolot (!). Tak jakby beznamiętnie opowiadano sobie jakiś 
wypadkowy epizod z odległej przeszłości lub… jakby ten 
fragment rozmów po prostu dograno ex post, by 
„nadpisać” to, co rzeczywiście wtedy mówiono na „wieży” – 
przyp. F.Y.M.] 

8:42:56 

A Na wtoroj krug uchodit’ naczał, potom 
propał.* 

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Bardzo zastanawiająca uwaga – 
niestety, nieznanego „autora”. Skąd to bowiem komuś już 
wiadomo, skoro załoga nie podawała wysokości (i skoro nie 
było żadnych reakcji na polecenie Gorizont, 101), że na drugi 
krąg zaczął odchodzić, a nie np. pikował prosto w ziemię?

109
]   

8:42:55* 

A Zaczął odchodzić na drugi krąg, potem zniknął 
(niezr.)** 

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

[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Czy „A” ma na myśli to, iż 
widać było wznoszenie się samolotu przed jego 
„zniknięciem” z radarów?]   

8:43:03 

Plusnin Bljaaaad’!!!* 

8:43:04*-8:46:59/8:47:00 

Plusnin Kurwa!!! 

[*Jak będzie widać poniżej, historia smoleńska się dla 
KBWLLP jeszcze wcale nie kończy i oto otrzymujemy bonus 
tracks, a więc dodatkowe parę minut. W jaki sposób te 
nagrania zdobyto „komisja Millera” nie podaje. Nie 
wiadomo więc też, czy tego rodzaju zapisów, choć 
niekoniecznie z „magnetofonów P-500”, polska strona 10 
Kwietnia nie posiadła więcej. Przypomnę dla porządku, że w 
„raporcie MAK” (s. 81) praca „P-500” kończy się o godz. 
8:45 pol. czasu, wtedy bowiem w „wieży” wschodniej XUBS 
miano „zdjąć szpule”. Jak zaś wiemy już po zamknięciu pdf-
ów „MAK”-u, ostatni zapis to Bljaaaad’!!! Plusnina z godz. 

                                                           
109

 Na szczęście dla konstruktorów tej „końcóweczki nagrań” nikomu z rozmówców nie przyjdzie jeszcze do głowy, by mówić 
o położeniu plecowym „samolotu”. W Zbrodni smoleńskiej tłumaczenie tej wypowiedzi jest następujące: Zaczął odchodzić i 
się rozbił (s. 183). 
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[*tak w oryg. – przyp. F.Y.M. Ostatnie słowo należy więc do 
Plusnina, choć nasuwa się zdumiewająca analogia z 
„ostatnim słowem” zaprezentowanym w CVR-1.  

 

Pozostając jednak jeszcze na XUBS (10 Kwietnia), sięgniemy 
zaraz do „apokryficznej” wersji „dalszego ciągu” – taką udało 
się wszak zdobyć fachowcom wojskowym, którzy napisali 
Zbrodnię smoleńską. Anatomię zamachu. Oni to niejako 
dopowiadają, co działo się już „po nagraniu”

110
 – ale o tym za 

moment. Wcześniej zajrzyjmy do „raportu MAK”, który też 
stara się podać „dalszy ciąg” (s. 102) (dla uproszczenia 
wprowadzam czas warszawski

111
):  

8:42 - otrzymanie informacji o utracie łączności radiowej ze 
statkiem powietrznym przez dyżurnego Regionalnej bazy 
poszukiwawczo ratowniczej (RPSB) od dowódcy jednostki 
wojskowej 06755; 
8:43 - ogłoszenie alarmu przez kierownika RPSB i wydanie 
rozkazu do wyjazdu zmiany dyżurnej; 
8:46 - wyjazd samochodu Kamaz-43108 oddziału 
pożarniczego jednostki wojskowej 06755 na miejsce 
zdarzenia lotniczego; 
8:48 - wyjazd samochodu GAZ-4795 NPSG (3 ludzi) RPSB z 
lotniska Smoleńsk „Południowy” na lotnisko Smoleńsk 
„Północny”; 
8:50 - otrzymanie informacji o zdarzeniu lotniczym przez 
dyżurnych operacyjnych MCZS okręgu Smoleńskiego od 
naczelnika RPSB… 

8:43:03, zatem jeszcze ze dwie minuty, by się „zapisały”, ale 
najwyraźniej przez te dwie minuty po prostu starannie 
zdejmowano szpule – przyp. F.Y.M.  

Przenosimy się więc ponownie do „wieży”, w której już 
wiadomo, że spadł – ostatnie minuty „nagrań” KBWLLP 
zdominowane są przez opowiadającego komuś (do 
telefonu/przez radio) Plusnina] 

 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Plusnin Kurwa, podchodził, kurde?! 

Plusnin Podchodził, kurwa, we mgle spadł? 

A Spadł, kurde?!       

A Spadł, kurde?! 

Plusnin Spadł, kurwa!      

Plusnin Polski samolot!** 

[**Czyżby Plusnin jeszcze próbował wywoływać PLF 101? – 
przyp. F.Y.M.] 

Plusnin No gdzieś. 

Plusnin Tak. 

Plusnin Gdzieś obok bliższej. 

Plusnin Tak. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]        

Plusnin Cała informacja: (niezr.) spadł (niezr.) 
drugi (niezr.)*** [Wsja informacija: …upał… 

                                                           
110

 Nawiasem mówiąc, na „nagraniach” nie pada niczyje polecenie, by „wyłączyć rejestrację” lub „przerwać zapisywanie”. 
„Stenogramy” więc urywają się nieoczekiwanie i nagle, jakby rozwijająca się „po upadku samolotu” sytuacja „nie miała być” 
dokumentowana. W przypadku więc „apokryfów” a la „ZNE” i Zbrodnia smoleńska, trudno powiedzieć (bez kolejnych, pod 
specjalnymi rygorami, przesłuchań świadków), czy faktycznie tak było, jak podają autorzy. 
111

 Zgodnie z całymi Zapisami z XUBS. 
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I tak dalej. Co w większości tych komunikatów się powtarza? 
Oczywiście skrót „RPSB” oznaczający „Regionalną Bazę 
Poszukiwawczo-Ratowniczą”, a więc ludzi 
wyspecjalizowanych w akcjach, które się uruchamia, gdy 
dochodzi do lotniczego wypadku. Jak pisałem i 
prezentowałem na zdjęciach w Czerwonej stronie Księżyca

112
, 

RPSB dysponuje i samolotami,  
 

 
i śmigłowcami                                             

 
– i nawet trenuje na/nad smoleńskim Siewiernym  

 
(na/nad zresztą Jużnym również)                                                      

 
przeprowadzanie akcji poszukiwawczych i 
przeciwpożarowych 

 
oraz ratowniczo-medycznych 

wtoroj…] 

[***Spadł… drugi... – bardzo zastanawiająca wypowiedź. 
Czyżby Plusnin przyznawał w ten sposób mimochodem, że 
miał do niedawna znaczniki dwóch bortów na radarze? – 
przyp. F.Y.M.] 

 

Plusnin Właśnie teraz samochód (niezr.) jest 
mgła.  

Plusnin Ja mu powiedziałem: „Sto metrów, 
odejście na drugi”**** [Ja mu skazał: „Sto 
mietrow, uchod na wtoroj”, blin.] 

[****Takiej wypowiedzi Plusnina nie było pod koniec 
korespondencji z PLF 101. Nie mogło jej zresztą być, skoro 
załoga nie podawała swojej wysokości po komunikatach 
dotyczących odległości (od wschodniego progu pasa) – 
przyp. F.Y.M.] 

 

                                                           
112

 W rozdziale II. wysyp smoleńskich leśnych dziadków, por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf s. 34-38.  

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

                                       
 
- dlatego tego typu strażaków, których sfilmował podczas 
swojej księżycowej wędrówki polski montażysta S. 
Wiśniewski, trudno traktować jako przedstawicieli 
smoleńskiej RPSB (por. ilustr. poniżej): 
 

 
 
Jeśliby RPSB miała faktycznie zostać uruchomiona zaraz po 
„otrzymaniu informacji o utracie łączności ze statkiem 
powietrznym”, to wysłano by natychmiast śmigłowiec (na 
poszukiwanie oraz ewakuowanie poszkodowanych) 
 

 
                                           

 
a nie wozy strażackie, grzęznące w błotnych koleinach. 
Ponadto, jak czytamy w polskich Uwagach (s. 56-57) do 
„raportu MAK”:   

 

A (niezr.) czterdzieści pięć? […sorok 
piat’?]***** 

[*****Komunikat przez radio? – przyp. F.Y.M.] 

Plusnin Normalnie, kurwa, powiedziałem 
(niezr.) „Horyzont, horyzont”, kurwa (niezr.) 

Plusnin Tak. 

Plusnin Dawaj. 

[kilka niezrozumiałych wypowiedzi]      

Koniec nagrania 

 

 

 

Aneks do wersji-2. Tłum. wywiadu z Plusninem 
przeprowadzonego przez Life Newsi: 

Jak wyglądała wasza rozmowa z ekipą?  
- Sugerowano im lądowanie na zastępczym lotnisku. Nie 
zgadzali się na to.  
Pan im to zaproponował?  
- Tak.  
Z jakiego powodu?  
- Zobaczyłem, że pogoda pogorszyła się.  
Jaką dostał Pan odpowiedź?  
- Odpowiedź brzmiała: Paliwa wystarczy, podejście i 
skieruję się na inne lotnisko, jeśli się nie powiedzie.  
Podobno były też propozycje lądowania w innych 
miastach?  
- Tak, to też proponowałem.  
Dlaczego odmówił?  
- Jego należałoby o to zapytać.  
Dlaczego oni podjęli taką decyzje? Kłócili się, czy może byli 
tak uparci, że Pan nie zdołał ich przekonać.  
- Taka była decyzja dowódcy ekipy.  
Co nastąpiło dalej? On powiedział, że zrobi jeszcze jedno 
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w Raporcie brak jest jakichkolwiek informacji na jakiej 
podstawie sporządzono opis czynności ratowniczych na 
miejscu wypadku.  
 
Co więcej: 
 
Strona polska nie otrzymała stenogramów prowadzonych 
korespondencji radiowych i telefonicznych, planów 
sytuacyjnych, udokumentowanych relacji wszystkich 
uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, dokumentacji 
fotograficznej, w tym materiałów filmowych, co ma ogromny 
wpływ na ocenę poziomu zabezpieczenia lotniska Smoleńsk-
„Północny” w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 
medycznej oraz przebiegu akcji ratowniczej.

113
  

 

 
 
Innymi słowy, opowieści z „raportu MAK” o udziale RPSB w 
działaniach (10-04) na polance samosiejek, można włożyć 
między bajki. Jeśli już to zwyczajnie wykorzystano emblemat 
„RPSB” do przesłonięcia tego, co na polance wyrabiali 
rozmaici „strażacy”, „ratownicy” oraz tragarze/ładowacze 
trumien.  
 

 
 

 
Mówiąc krótko, żadnej autentycznej akcji poszukiwawczo-
ratowniczej 10 Kwietnia przy XUBS, poza makabryczną 
maskaradą, nie było. 
 
Przejdźmy jednak teraz do „apokryfów” (autorstwa „ZNE”) 
mających stanowić dalszy ciąg „nagrań” (z budki Plusnina i 
Krasnokuckiego). Autorzy Zbrodni smoleńskiej przywołują od 

koło i poleci na zapasowe lotnisko?  
- Nie, on powiedział, że jeśli nie wyląduje, to poleci na 
zapasowe lotnisko.  
I co pan zrobił?  
- Tak jak już mówiłem. Nie mogę więcej powiedzieć.  
No ale co było dalej? Straciliście łączność?  
- Nie, dlaczego? Łączność była jeszcze długa.  
Co mówili?  
- Rozmawiali o moich komendach. Na początku 
informowali, potem przestali.  
Oni przestali słuchać Pana komend?  
- Oni powinni byli potwierdzać, a nie robili tego.  
Jakie potwierdzenia?  
- Odnośnie wysokości przy próbie lądowania.  
Nie dostawał pan takiej informacji?  
- Nie.  
Czy to się wiązało z niebezpieczeństwem?  
- Z ekipą prowadzi się wymianę radiową, tutaj jej nie było.  
Ale dlaczego oni nie potwierdzali?  
- A skąd ja mam wiedzieć? Dlatego, że słabo znali rosyjski.  
Na pokładzie nie było nikogo, kto znał rosyjski?  
- Byli, ale dla nich cyfry to czarna magia. 

 

 
 

To znaczy, że nie miał Pan żadnej informacji o ich 
wysokości?  
- Żadnej.  
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, on jeszcze raz podszedł do 
lądowania, nie usiadł, poleciał na zastępcze lądowisko? 
Czy inaczej?  
- Nie nie, inaczej. Zrobił jedno podejście i tyle. Potem zaczął 
lądować.  
Zrobił to lądowanie, którego Pan mu zabronił?  
- Nie, ja niczego nie mogłem mu zabronić. Ja mu 
rekomendowałem, żeby tego nie robił. 

 

                                                           
113

 Por. też „raport Millera”, s. 70-72. 
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razu całą plejadę wybitnych postaci z XUBS – pojawia się i 
załoga „Wosztyla”, i „Judin”, i „kontrolerzy” z „wieży” (i to już 
będzie zamknięcie „magnetofonowych” opowieści z 
Siewiernego): 
 
Według relacji świadków ppłk Plusnin po katastrofie nie był 
w stanie przypalić zapalniczką papierosa ze względu na 
objaw drżenia rąk, które było rezultatem stresu lub lekkiej 
intoksykacji alkoholowej (inżynier pokładowy PLF 031 
podkreślał z całą stanowczością, że nie czuł woni alkoholu od 
Plusnina) (s. 415, przyp. 359). 
 
 
I nieco dalej (s. 422): 
 

    
 
[Przypomnę, że nie odnotowano żadnego takiego 
komunikatu (Dokąd?) w „nagraniach z XUBS” skierowanego 
„po katastrofie” do „płk. Judina” przez Krasnokuckiego. Nie 
ma też w dokumentacji „MAK”-u śladu po pobycie „płk. 
Judina” we wschodniej „wieży” Siewiernego 10 Kwietnia. Jak 
widać zresztą w opisie sporządzonym przez „ZNE”, „płk. 
Judin” wyrasta nagle na kogoś zlecającego przeróżne dziwne 
zadania: „nagrywanie telefonem mgły”, a nawet „zmienianie 
karty pamięci w kamerze Sony” (por. fragment poniżej).  
 
Ile w tym wszystkim prawdy, jedynie „ZNE” wie – przyp. 
F.Y.M.] 
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Dobre i to, można by powiedzieć, choć na pewno jakieś 
uczucie niedosytu po lekturze „siewiernieńskich apokryfów” 
pozostaje.  
 

 
 
                         [fot. z manewrów AT na XUBS] 
 
 
 
 
Gwoli uzupełnienia dorzucam więc na koniec Zapisów z XUBS 
(także końcowy) fragment majowego

114
 (2010) wywiadu z 

por. Wosztylem: 
 
 

                                                           
114

 Jeszcze przed opublikowaniem CVR-1. 
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W kontekście Zapisów z XUBS należy dodać, że nie ma „na 
nagraniach” wypowiedzi: Odleciał - skierowanej do załogi 
„Wosztyla”. Ani wycia syren alarmowych – przyp. F.Y.M.] 
 
Koniec 

Załącznik do Raportu: Zapisy z XUBS 

[W formie foto-suplementu – przyp. F.Y.M.] 

 

[Zdjęcie sat. z 10-04 z godz. 8.45 pol. czasu – Zał. 6 do 
„raportu Millera”, s. 24] 

 

 

 

 

Free Your Mind  

[wrzesień/październik 2013] 
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Załączniki dodatkowe: 

 

 

http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736  

http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736
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[u góry fragment „nieaktualnej” karty podejścia na XUBS, mającej być w posiadaniu polskich załóg lecących 7-04 i 10-04] 

 

I na sam już koniec zastanawiająca relacja świadków przywoływana przez autorów Zbrodni smoleńskiej: 

 



141 
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 http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736  

http://www.tvp.info/informacje/swiat/rozmawiali-z-wieza-po-rosyjsku-mieli-problemy/1645736

