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Uchod experiment. [Zarys encyklopedyczny. Suplement] 

Free Your Mind 

Four-zero-zero meters 

P. Plusnin 

 

      

1. Wprowadzenie: konwersacja Grzywna-Wosztyl a przylot PLF 031 na XUBS 

 

Poniżej “układanka z puzzli”, jakimi są “zapisy CVR” PLF 1011 – celem niniejszego opracowania jest 

odtworzenie choćby we fragmentach, tego, co zostało podczas „konstruowania zapisów” w Moskwie 

poprzestawiane, wycięte, doklejone etc. – zmodyfikowane. Zacząć należy od tego, co wydaje się w 

miarę pewne (tj. nie zniekształcone w postprodukcji) i stanowi jakiś szczątkowy obraz (wydarzeń z 10-

04), a wokół czego można „doczepiać” następne elementy układanki: od dialogów PLF 031 – PLF 101. 

Kolejność tychże rozmów prawdopodobnie nie została zmieniona (czy ilość i długość też, zobaczymy), 

                                                           
1
 Korzystam z narzędzi pragmatyki językowej (dyscypliny zajmującej się analizą struktur konwersacji i 

rekonstrukcją kontekstu/ów konwersacji) oraz z oficjalnych i nieoficjalnych, „apokryficznych” wersji 
„stenogramów rozmów z kokpitu PLF 101”, które zestawiałem w: 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport-cvr.pdf - okazjonalnie też z „zapisów z XUBS”, 
czyli „stenogramów” obejmujących pracę „kontroli lotów” smoleńskiego Siewiernego. Wszystkie analizy w 
niniejszym moim opracowaniu badawczym osadzone są w obszarze HWW, tj. hipotezy wcześniejszego wylotu 
„prezydenckiego tupolewa” z Polski. Jej zarys podałem w Uchod experimencie (w cz. 2): 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-uchod-experiment-1.pdf, 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-uchod-experiment-2.pdf (por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/582859,zlamac-kod-smolenski). Jeśli HWW jest prawdziwa, to podczas badań 
nad „zapisami rozmów z kokpitu” PLF 101 winien się wyłonić inny od oficjalnie podawanego przebieg zdarzeń, 
skorelowany ze zrekonstruowanymi (choćby fragmentarycznie) pierwotnymi konwersacjami. Tym niemniej, 
całość tego pierwotnego zapisu CVR na obecnym etapie jest nie do odtworzenia – z podstawowego powodu: 
część tego, co się nagrywało, została skasowana, stąd też rekonstrukcja tego, co skasowane, może być 
wyłącznie hipotetyczna. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport-cvr.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-uchod-experiment-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-uchod-experiment-2.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/582859,zlamac-kod-smolenski
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jednakże ich dystans czasowy (łączność radiowa jest wznawiana przez polskie załogi, a nie ciągła) jest 

odmienny od tego, jaki narzuca ruska narracja. Po czym to można stwierdzić? Po tej wypowiedzi ppłk 

R. Grzywny, pojawiającej się niedługo po rozmowie z por. A. Wosztylem: 

                                      

Gdyby (jak sugeruje to moskiewska legenda) Grzywna wypowiadał to dwie minuty po rozłączeniu się 

z Wosztylem, nie wyrażałby wątpliwości, co do tego, czy jeszcze załoga jaka-40 będzie przy radiostacji 

(ewentualnie na pokładzie); chyba, że dowódca PLF 031 oznajmiłby, że oto wychodzą gdzieś na płytę 

lotniska – z jakiegoś powodu. Wyraz jeszcze pojawia się ponownie – w wywołaniu Grzywny 

skierowanym do dowódcy PLF 031: Artur, jesteś tam jeszcze? 

                

Ale, jak wiemy, nie zgłasza się już Wosztyl, tylko chor. R. Muś. 

                                   

Wygląda na to, że odległość czasowa między rozmową Grzywna-Wosztyl a dialogiem Grzywna-Muś, 

jest większa aniżeli (oficjalne) dwie minuty2. Mało prawdopodobne, powtarzam, by dowódca PLF 

031 tak od razu odszedł od radiostacji i by jego miejsce niemal natychmiast zajął Muś – chyba że coś 

                                                           
2
 Sygnalizowałem to w Czerwonej stronie Księżyca (http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-

cz-2.pdf s. 39). Por. też wywiad z Wosztylem z maja 2010: http://www.youtube.com/watch?v=zdsqMfaDYGs   

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-2.pdf%20s.%2039
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-2.pdf%20s.%2039
http://www.youtube.com/watch?v=zdsqMfaDYGs
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dodatkowego przekazał Wosztyl, a zostało to wycięte (co także możliwe)3. Wrócimy zatem (za dłuższą 

chwilę) do konwersacji Wosztyla i Grzywny (jako tego wyjściowego elementu „puzzli”), gdyż może w 

niej się kryje coś, co wcześniej było przeoczane z tego względu, iż umiejscawiano tę rozmowę w takim 

czasie i okolicznościach, jakie narzucała od początku moskiewska legenda4. Rozmowę tę poprzedza 

włączenie się chor. R. Kowaleczki, drugiego pilota PLF 031, na częstotliwości przeznaczonej do 

korespondencji PLF 101 – „Korsaż”: 

          

O której godzinie (pol. czasu) jednak zachodzi to (pierwsze?) połączenie „Wosztyla” z „prezydenckim 

tupolewem” – nie wiadomo (tak jak i trudno ocenić, w jakim dystansie czasowym pozostaje w 

stosunku do rozmowy Grzywna-Wosztyl). Samo to zaś, że załoga PLF 031 włącza się w działania 

pilotów PLF 101, może jednak świadczyć, iż coś na linii „prezydencki tupolew” – „kontrola XUBS” jest 

nie tak. Co mogłoby być nie tak? Kowaleczko odzywa się (w oficjalnej wersji), gdy „kierownik lotów” 

P. Plusnin (KL) powtarza jak zacięta płyta gramofonowa: Na Korsażie tuman, widimost’ 400 mietrow. 

 

                                                           
3
 Zeznając 10 Kwietnia (http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch), 

Wosztyl stwierdza np.: powiedziałem mjr. Grzywnie, że jeżeli zdecydują się podejść raz czy dwa razy, to 
powiedziałem, żeby nie schodzili poniżej 50 m i odeszli na zapasowe. W „stenogramach CVR” nie pojawia się 
taka wypowiedź dowódcy PLF 031. Mówi on o próbowaniu, „drugim razie” i odlocie „do Moskwy albo gdzieś”, 
nawet nie używając określenia „lotnisko zapasowe”. W jednym z majowych (2010) wywiadów 
(http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mowilismy-uwazajcie-strasznie-potem-slyszalem-trzask-i-
huk,212008.html) z kolei Wosztyl twierdzi, że ostrzegali (czyżby więc on także?) załogę PLF 101, by strasznie 
uważali (Zasugerowaliśmy, żeby nie zniżali się poniżej jakiejś tam wysokości i ewentualnie, jeżeli zdecydują się 
podejść do lotniska, żeby uważali strasznie). Tego również brak w jego rozmowie z Grzywną. Możliwe że 
podczas nadzwyczajnych przesłuchań dowódca PLF 031 będzie mógł wyjaśnić wszystko. 
4
 Już w maju 2010 w tzw. wstępnym „raporcie MAK”, którego treść przytacza forpoczta „MAK-u” i ruskich 

specsłużb, doc. S. Amielin, mistrz dendrologii smoleńskiej, w swej książce (Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, s. 158-
164), zawarte jest odniesienie do rozmów PLF 031-PLF 101 jako swoistego fundamentu ofic. narracji.   

http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mowilismy-uwazajcie-strasznie-potem-slyszalem-trzask-i-huk,212008.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mowilismy-uwazajcie-strasznie-potem-slyszalem-trzask-i-huk,212008.html
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W CVR-1 jest to odnotowane dwukrotnie, a nawet i trzykrotnie, bo w drugiej wypowiedzi Plusnin 

jeszcze cedzi na koniec: 4-0-0 meters, ale niewykluczone, że KL tak „mantrował” dłużej (i wcześniej) – 

nie mogąc się dogadać z kpt. A. Ziętkiem, nawigatorem PLF 1015, który to Ziętas (zdaniem Wosztyla) 

jako pierwszy porozumiewał się z XUBS (co zostało przez ruskiego krawca wycięte z „nagrań CVR”) 6. 

O kilkakrotnym powtarzaniu ostrzeżenia o niepogodzie, a więc o mantrowaniu, jak to nazwałem i 

będę nazywał (mantra Plusnina), opowiadał 10 Kwietnia - już po „katastrofie” - wiceszef sztabu rus. 

sił powietrznych, co mogłoby potwierdzać tezę (wypracowaną na gruncie HWW), iż komunikacja 

między „Korsażem” a PLF 101 trwała dłużej niż to obrazują „stenogramy”.  

             

Z jedynego (opublikowanego) wywiadu Plusnina7 dla rus. portalu, wynika, że po pierwsze, „kierownik 

lotów” proponował załodze od razu udanie się na zapasowe lotnisko, a oni odmówili. Po drugie, iż on 

długo był połączony, czyli korespondencja trwała jakiś zapewne niestandardowy odcinek czasu (jak na 

zwykłe podejście do lądowania na XUBS). Po trzecie, oni najpierw informowali, a potem przestawali 

dawać jakąkolwiek informację. Po czwarte, nie podawali wysokości, na jakiej znajdował się samolot. 

Po piąte, mieli słabo znać rosyjski, a zwłaszcza ruskie liczebniki. [Po szóste, zrobił jedno podejście i 

tyle. Potem zaczął podejście do lądowania.8]  

 

Te pięć punktów może pasować do opisu (wyciętej) korespondencji Ziętas - XUBS. Plusnin nie mówi w 

wywiadzie wszystkiego. Zgodnie bowiem z relacjami członków załogi „Wosztyla”, pilotom PLF 101 

                                                           
5
 Por. też relację Plusnina o komunikacji z polską załogą http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-

swiata,2/odradzalem-ladowanie-mowili-ze-sprobuja,211552.html  
6
 Ziętek, wg ustaleń ZNE (por. Zbrodnia smoleńska, s. 225 przyp. 220), [p]rzed lotem do Smoleńska specjalnie 

nauczył się zwrotów korespondencji radiotelefonicznej w języku rosyjskim.  
7
 Ma ów wywiad znaczenie z tego względu, że Plusnin nie mógł mieć wtedy dostępu do zapisów CVR. Innymi 

słowy, nie mógł mieć pojęcia, jak zostaną skonstruowane. Wątpliwe, czy w ogóle przeprowadzano 
przesłuchania „kierownika lotów” XUBS połączone z odsłuchiwaniem przez niego nagrań korespondencji 
między PLF 101 a „Korsażem”, tak by KL mógł ocenić, czy czegoś nie brakuje, tj. czy „tak było 10 Kwietnia”. 
8
 Czyżby słowo potem nie znaczyło, że najpierw było próbne zajście PLF 101, a następnie czyjeś „lądowanie” 

(związane ze smoleńską maskirowką)? Parę wersji tłumaczenia wywiadu Plusnina omawiałem w Aneksie-3 do 
Czerwonej strony Księżyca (http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf s. 12-14).  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/odradzalem-ladowanie-mowili-ze-sprobuja,211552.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/odradzalem-ladowanie-mowili-ze-sprobuja,211552.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf
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miano proponować dodatkowo zejście na wysokość decyzji 50 m9, co w warunkach „widzialności 

400” narażałoby i załogę, i pasażerów na śmiertelne niebezpieczeństwo, biorąc pod uwagę 

„zadrzewienie” wokół lotniska (Rosjanie wszystko zadrzewiają, jak to opowiada polski montażysta S. 

Wiśniewski na posiedzeniu ZP). Ponadto, jak wspominałem w Uchod experimencie, „kontrola” miała 

przekazywać załodze „prezydenckiego tupolewa”, iż jeśli piloci nie zobaczą lotniska (z wysokości 50 

m), to winni odejść na zapasowe (po czym nie ma śladu w „zapisach CVR”). W „stenogramach” 

obrazujących to, co się miało dziać w grupie „kontrolerów” Siewiernego (ze wschodniej „wieży” – z 

zachodniej bowiem prezentowana jest garstka komunikatów), pojawia się również taka dziwna 

wymiana zdań między Plusninem a „anonimem”: 

Plusnin: Dawaj, dawaj, mów mu. 

A: (A co mu mówić?), kurde, wszystko jest w porządku. 

Plusnin: Ale wszystko jedno, mów, kurde. 

                               

W moskiewskiej legendzie stanowić to ma część dialogu toczącego się podczas sprowadzania 

polskiego jaka-40 – ale każdy, kto widział „zapisy z XUBS”, może też dostrzec, że załoga „Wosztyla” 

NIC nie mówi od momentu wejścia na ścieżkę podczas podchodzenia do lądowania.  

        

                                                           
9
 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html . Por. 

też http://www.rp.pl/artykul/465837.html?print=tak&p=0 (na temat łączności PLF 031 z PLF 101). 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
http://www.rp.pl/artykul/465837.html?print=tak&p=0
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Ani jednej wypowiedzi pilota PLF 031, choć, zapewne dla uwiarygodnienia swej wersji (radiowej 

łączności między „Korsażem” a jakiem-40), Ruscy powstawiali: A (niezr.) do pdf-u ze „stenogramem” 

– w ten sposób można odnieść wrażenie, że polska załoga odpowiada, tylko nieco „niewyraźnie”; 

może za cicho. W Załączniku 8 do „raportu Millera” zawierającym wersję KBWLLP natomiast, wcale 

nie jest zaznaczone, by „Wosztyl” nawiązywał łączność podczas zniżania wzdłuż ścieżki podejścia. 

Jasnoniebieski kolor poniżej w tabeli oznacza komunikację radiową (szary to rozmowy telefoniczne). 

Poza wypowiedziami dwóch „kontrolerów” i pilota „Frołowa” brak jakichkolwiek komunikatów ze 

strony jaka-40, co mogłoby sugerować, że wtedy tej łączności po prostu nie było: 

     

Ba, sam fakt wylądowania (posadka jaka-40-ogo) ogłasza (dwukrotnie) tylko Plusnin – nikt z polskich 

pilotów. 
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Czyżby więc cały ten długi fragment został zwyczajnie, na chama, dograny ex post (by coś skasować, 

nadpisać), a w rzeczywistości podejście „Wosztyla” było dużo wcześniej i/lub inaczej przebiegało? Nie 

dysponując nagraniami CVR z PLF 031 z 10-0410 ani danymi parametrycznymi (pomijam jakąkolwiek 

dokumentację wideo11) z ówczesnego lotu „dziennikarskiego” jaka-40 – trudno rozstrzygnąć 

definitywnie, choć z powodzeniem można przyjąć takie właśnie założenie (o dograniu „zapisu”). 

Dlaczego? Po pierwsze, Muś w (linkowanym już) wywiadzie dla rządowej telewizji, opowiada o 

korespondencji PLF 031 z „Korsażem” m.in. tak:  

Na początku, jak byliśmy jeszcze daleko, kontroler mówił trochę niezrozumiale. Ale jak kilka razy Artur 

powiedział mu, żeby powtórzył, zaczął mówić wyraźnie. Później wszystko już wyglądało normalnie.  

W „zapisach z XUBS” nie znajdziemy natomiast wypowiedzi kogokolwiek z załogi PLF 031 proszącego 

o powtórzenie jakiegoś komunikatu podczas zbliżania się „Wosztyla” do lotniska. Taka wypowiedź 

pojawia się dopiero po jego wylądowaniu: 

           
                                                           
10

 Warto mieć na uwadze i to, że jak-40 (z Wosztylem jako 1P) lądował w Smoleńsku 7-04-2010, zatem Ruscy 
dysponowaliby (do „uzupełnień zapisów”) korespondencją „kontrola” – załoga z tamtego dnia.  
11

 Dokumentację prezentującą wszystkie operacje lotnicze z 10-04 na Siewiernym, tak jak np. słynna i wciąż 
nieodnaleziona kaseta SONY miniDV moonwalkera Wiśniewskiego mająca być zapisem przylotów statków 
rządowych w dn. 7-04 (o której pisałem szerzej w Uchod experimencie).  
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Z kolei Wosztyl w majowym (2010) wywiadzie dla rządowej telewizji12 opowiada: 

Pierwszą informację, jaką otrzymaliśmy podchodząc do lądowania, była to widzialność (4 tysiące metrów 

bez chmur przy zamgleniu). Następna informacja nastąpiła po kilku minutach. Już wówczas 

poinformowano nas, że widać 1500 metrów. To była minimalna widzialność dla tego lotniska - mówi 

porucznik. - Zapytali się nas, jaka jest decyzja. Podjęliśmy decyzję, że będziemy kontynuować lot, 

ponieważ warunki do lądowania były spełnione. 

Jeżeli jednak zajrzymy do „MAK-owego” pdf-u ukv, to nie pada tam pytanie Plusnina dotyczące 

decyzji polskiej załogi: 

                             

2. Korespondencja „Korsaż”-PLF 031 a niezidentyfikowany, trzeci Bort 

 

Nie figuruje również (w „zapisach”) komenda „kontrolera” dotycząca ewentualnego odchodzenia 

jaka-40 z wysokości (decyzji) 50 metrów (vide cyt. wyżej wywiad Musia). Ponadto brak 

jakiegokolwiek komunikatu (Plusnina etc.), który podawałby załodze PLF 031 wysokość decyzji oraz 

warunki uzyskania zgody na lądowanie, typu „na tylu a tylu metrach, jeśli nie zobaczycie świateł lub 

pasa, odchodzicie na drugi krąg” (co załoga powinna potwierdzić „kontroli” przez radio)13. Pilot 

„Wosztyla” prosi o zezwolenie na lądowanie, a Plusnin odpowiada: Zezwalam, co pilot powtarza w 

literalnym brzmieniu, dodając symbol wywoławczy jaka-40, co z kolei powtarza Plusnin, 

przypominając „i kto to mówi” (Tu „Korsaż”) – ale i do kogo, tzn. do której załogi: 

                                                           
12

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mowilismy-uwazajcie-strasznie-potem-slyszalem-trzask-i-
huk,212008.html  Por. też http://www.youtube.com/watch?v=zdsqMfaDYGs  
13

 W korespondencji „Korsaż” – „Wosztyl” brak także pełnego opisu warunków panujących na lotnisku (takiego, 
jaki Plusnin przekazuje „Frołowowi”) uwzględniającego dwie temperatury, widoczność, siłę wiatru, jego 
kierunek, ciśnienie na progu pasa oraz informację o rodzaju systemu sprowadzania samolotu uwzględniającą 
wyposażenie radionawigacyjne XUBS; brak śladu po zgłoszeniu przez załogę, że „20 po” ma być „na kręgu” itd. 
Do tych kwestii jeszcze wrócę, natomiast tu dodam, że nie było do tej pory (czerwiec 2010) żadnej publicznej 
rozmowy z kimkolwiek z załogi PLF 031 na temat tego, czy ta właśnie korespondencja radiowa, jaka się pojawia 
w „zapisach z XUBS”, jest faktycznie tą samą (i tak samo wyglądającą, przebiegającą), jak ta, którą mieli piloci 
„Wosztyla” odbyć z „kontrolerami” smoleńskimi 10 Kwietnia. (Wiemy jednak, że nie po to się prowadzi oficjalne 
badania/śledztwa, by takie detale ustalać.)    

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mowilismy-uwazajcie-strasznie-potem-slyszalem-trzask-i-huk,212008.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mowilismy-uwazajcie-strasznie-potem-slyszalem-trzask-i-huk,212008.html
http://www.youtube.com/watch?v=zdsqMfaDYGs


9 
 

      

Nie tylko „Wosztyl” wszak ma być wtedy w strefie smoleńskiego wojskowego lotniska. I nie tylko 

„Frołow”, czyli ił-76. Jeszcze ktoś: 

                                        

 

Czy owym Bortem, czyli trzecim z samolotów, nie mógłby być PLF 101? Ta kwestia jeszcze wróci w 

Suplemencie. Zauważmy ponadto, że sam początek korespondencji PLF 031 z „Korsażem” jest 

przedziwaczny, tzn. wygląda tak, jakby czegoś (z jakiegoś poważnego - dla „konstruktorów zapisów” - 

powodu) wyraźnie ubyło (to po czwarte): 
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Pilot jaka-40 wywołuje moskiewską „kontrolę obszaru”, następnie w tabeli figuruje jakiś „niezr.” 

komunikat radiowy (nie wiadomo czyj/do kogo), po czym nagle zgłasza się „Korsaż” (nawiasem 

mówiąc, ze strony PLF 031 ani razu nie pada kryptonim „Korsaż”, tylko: Wyszka, „Wieża”). To tak 

miałoby być? Tak miałaby zostać zainicjowana radiowa korespondencja „Wosztyla” z Siewiernym – z 

pominięciem jakiejkolwiek wymiany zdań polskiego pilota z „Moskwą”? Oficjalnie tłumaczy się tę 

sytuację14 tak, że „Mińsk” miał podać załodze jaka-40 niewłaściwą częstotliwość (tę „Korsaża” 

zamiast tej „Moskwy”)15, dlatego „Wosztyl” miał od razu połączyć się z szympansami w Smoleńsku. 

  

Tymczasem to wcale nie musi być prawda. Równie dobrze mogło być tak, że „kontrolerzy” z XUBS 

mieli od samego początku u siebie w „wieży” odsłuch (radiowy) korespondencji polskich statków 

powietrznych z „Moskwą” (zgłaszających się na granicy białorusko-ruskiej w punkcie ASKIL). Nie 

byłoby to niczym nadzwyczajnym (skoro XUBS miało stanowić „docelowe lotnisko” dla „Polaków”) ani 

technicznie skomplikowanym (jeśli chodzi o zasięg odbiornika stacji dalekiego zasięgu, skoro ASKIL 

położony jest 70 km od lotniska). Innymi słowy, wypowiedź pilota PLF 031 skierowana do „Moskwy” 

byłaby odnotowana przez odsłuch na Siewiernym, natomiast nie stanowiłaby żadnego, powtarzam, 

żadnego, elementu radio-konwersacji z „Korsażem”. Tak więc to przedziwne „połączenie” między 

jakiem-40 a XUBS, to „następstwo komunikatów” (efekt polegający na tym, że Plusnin „odpowiada” 

pilotom PLF 031 na wywoływanie przez nich moskiewskiej „kontroli”) uzyskano by już podczas 

krawieckiej raboty z taśmami magnetofonowymi z XUBS. Poza tym to, iż zgłoszenie „Wosztyla” 

słychać przez głośniki „na wieży” (odnotowuje to pdf „MAK-u” open_micr zbierający to, co się miało 

zapisać przez mikrofon umiejscowiony wewnątrz budy z szympansami)  

                                                           
14

 Wynikałoby z niej bowiem, że wojskowy, natowski, polski statek powietrzny dostaje się do ruskiej przestrzeni 
powietrznej z pominięciem moskiewskiej kontroli obszaru, ot tak, nie niepokojony przez nikogo. 
15

 Taką interpretację podaje „komisja płk. Latkowskiego” (Ostatni lot. Raport…, s. 228). Zdanie fachowców 
wojskowych z ZNE (Zbrodnia smoleńska, s. 169) jest w tej sprawie jeszcze dziwniejsze: „Mińsk” nie przekazuje 
informacji „Moskwie”, ta zaś „nie wie”, co z „Wosztylem” zrobić, bo ten leci na niskim pułapie i jest spóźniony 
(w tabeli przelotów figurował pół godziny wcześniej). Co więcej: kontroler nie wiedział, co się dzieje. Może 
samolot ma problemy? Był na tyle zaskoczony, że powiedział po rosyjsku: „A wyście już Korsa[ż]a wywoływali?”  
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jest najlepszym dowodem na to, iż taki nasłuch Siewiernyj posiadało i prowadziło (do ustalenia 

pozostaje, czy czasem „kontrolerzy” nie nasłuchiwali również korespondencji PLF 101 z „Mińskiem” 

(tak jak PLF 031 zaparkowany nieopodal „wieży” – vide relacja Wosztyla w Anatomii upadku 2)16). Jak 

przy tym widzimy pod jednym z komunikatów jaka-40, o czym chwilę temu wspomniałem – jakiś 

jeszcze jeden statek powietrzny (Bort) jest wtedy słyszalny w „wieży” – „nie zidentyfikowany” w 

„stenogramach MAK-u” ani jako PLF 031, ani jako „Frołow”.  

 
                                                           
16

 Tylko przepadłoby to potem w ruskim montażu „zapisów z XUBS”. Pamiętajmy, że są obejmują one okres od 
godz. 8:38 rus. czasu, choć – zgodnie z danymi z „raportu MAK” (s. 81) – rejestracja „pracy kontrolerów” miała 
zachodzić od 7:15. Wycinka „zapisów” z nagraniem aż 83 minut tego, co się miało dziać na XUBS, może mieć 
taki m.in. powód: konieczność ukrycia nasłuchu korespondencji polskich załóg z „Mińskiem” i „Moskwą”. 
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3. Dlaczego „na wieży” XUBS nie słychać „moskiewskiego zgłoszenia” PLF 101? 

 

W związku z tym jednak – co także należy odnotować jako wyjątkową osobliwość „zapisów z XUBS” – 

zastanawiające jest to, dlaczego później (vide powyższa sytuacja z początkiem komunikacji PLF 031 – 

„Korsaż”) nie słychać w „wieży” (analogicznego) zgłoszenia PLF 101 skierowanego do „Moskwy”: 

       

Jak wiemy (od momentu upublicznienia „zapisów” przez KBWLLP, a następnie przez „MAK” – styczeń 

2011), Plusnin ma się najpierw dowiedzieć od „dyspozytora” Murawiowa, że PLF 101 się zbliża17, 

potem Murawiow ma wskazywać na „kontrolę” z Jużnego, jako na źródło tej informacji,  

                 

po czym… KL ma najpierw dopytywać – już nie tyle Murawiowa, co niejakiego Ignatowa o… nr 

telefonu na Jużnyj,  

                                                           
17

 PLF 101-ka orientacyjnie wylicza, że 21 po będzie na kręgu nadlotniskowym (w Zał. 8 ta „sentencja 
Murawiowa” podana jest jakoby chodziło o punkt ASKIL). Do tej kwestii jeszcze wrócę. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/577693,zagadka-murawiowa  

http://freeyourmind.salon24.pl/577693,zagadka-murawiowa
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a następnie panicznie wydzwaniać na południowe smoleńskie lotnisko, 1) by dowiadywać się o 

„polskij bort”, pod czyim kierownictwem idzie oraz, 2) by Jużnyj (!) przekazało (tak jakby sam Plusnin 

nie mógł przekazać załodze przez radio!), że u nas jest mgła, widzialność poniżej czterysta metrów, 

kurde18. Po co go do nas teraz pchać? I w trakcie tej ostatniej telefonicznej rozmowy ma się okazać 

nie tylko, iż Moskwa kieruje, ale i że ni stąd ni zowąd zgłasza się już mjr A. Protasiuk przez radio:  

                

Cała ta kołomyja z Murawiowem, Plusninem, Ignatowem oraz Jużnym wygląda więc (w świetle 

HWW) na „ulepioną” ex post i dołączoną w postprodukcji do „zapisów”. Ulepiona już post factum 

(tzn. po „katastrofie”, rzecz jasna) kołomyja ta ma za zadanie 1) ukryć/zakryć prowadzenie przez 

XUBS nasłuchu korespondencji PLF 101 z „Moskwą”, jak też 2) skasować/nadpisać korespondencję 

Ziętasa z „Korsażem” poprzedzającą tę doskonale nam znaną Protasiuka z Plusninem – i 3) zmienić 

parametry czasowe poszczególnych połączeń radiowych. Ostateczny rezultat ma być taki, jaki 

                                                           
18

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/583527,kotwica-smolenska  

http://freeyourmind.salon24.pl/583527,kotwica-smolenska
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przedstawiano podczas pierwszej publicznej prezentacji fragmentów „nagrań z wieży” (przez 

KBWLLP), kiedy to cyrk szympansów (już od momentu przybycia „Frołowa”) interpretowano nad 

Wisłą jako zmagania „kontrolerów” z Siewiernego z opornymi przełożonymi i z moskiewską Logiką. W 

tej narracji „kontrolerzy” dążą: 1) by za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by na XUBS przyleciał i 

próbował na nim lądować PLF 101, a więc 2), by „Polaka” od razu skierowano na zapasowe – tak 

jakby dopiero miał przebyć drogę przez białoruską przestrzeń powietrzną – a nie jakby już 

przebywał wysoko nad chmurami w okolicy smoleńskiego wojskowego lotniska. Ten wątek powróci 

w niniejszym Suplemencie.  

                        

 

4. Kwestia „mińskiego zawiadomienia” skierowanego do PLF 101 rzekomo o godz. 6:14 UTC 

 

Wcześniejsza, pozornie dygresyjna, opowieść o losach jaka-40 PLF 031, pozwala nam odtworzyć 

pewien kontekst (połączeń radiowych załogi „jaczka” z załogą tupolewa) i uprawnia do twierdzenia, iż 

„zapisy z XUBS” z przylotem „Wosztyla” stoją pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o ich rzetelność i 

kompletność. Co dokładnie usunięto z magnetofonowych nagrań i co w ten sposób schowano w 

„dokumentacji” – to na razie zagadka – ale chyba można zasadnie przypuszczać, że coś związanego 

zarówno z 1) działaniami „kontrolerów”, z 2) sytuacją na lotnisku, jak i z 3) tym, co się działo w 

przestrzeni powietrznej, więc i przede wszystkim z 4) PLF 101 (zgodnie z HWW). Ze „stenogramów” 

rozmów prowadzonych przez załogę „prezydenckiego tupolewa” można by wnioskować, iż nie 

dochodzi do kontaktu między PLF 101 a PLF 031, gdy jak-40 pozostaje w powietrzu. Pewne wydaje 

się (na tle tego, co mówione jest w kabinie tego pierwszego), że piloci tutki zrazu nie wiedzą nic ani o 

tym, czy „Wosztyl” wylądował19, ani o tym, czy przeczekuje złe warunki atmosferyczne w powietrzu – 

inaczej nie pojawiłyby się te kwestie w dialogach załogi Tu-154M.  

                                                           
19

 Trzymając się przez chwilę ofic. danych, to PLF 031 wylądowałby kilkanaście minut przed startem 
„prezydenckiego tupolewa”, zatem istniało mnóstwo czasu na przekazanie na Okęcie (a więc także i do załogi 
PLF 101) informacji o tym lądowaniu (oraz o panujących na Siewiernym warunkach).  
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A propos niepogody, o której ma rozmawiać Grzywna z dowódcą PLF 031, a która może stanowić inny 

istotny element „puzzli”, to w kontekście przywołanej na początku mojego tekstu mantry Plusnina 

(Na Korsażie tuman, widimost’ 400 mietrow), zwłaszcza Plusninowej frazy: 4-0-0 meters, z której 

uczyniłem motto Suplementu – można by się zastanawiać, czy… doskonale nam znany komunikat 

„Mińska” (skierowany do PLF 101 - ponoć o godz. 8:14 pol. czasu i ponoć dotyczący stanu z godz. 

8:11) w ogóle załodze Tu-154M przekazywano, gdy przebywała w białoruskiej przestrzeni 

powietrznej20. Wprawdzie „lektura stenogramów” zdaje się wykluczać w tym miejscu jakiekolwiek 

(paranoiczne) wątpliwości – nie ma jednak nic bardziej zdradliwego w oficjalnym moskiewskim 

przekazie niż to, co wydaje się „całkowicie oczywiste” i „absolutnie niepodważalne”. Zerknijmy tedy 

do CVR-1 i momentu „przekazania smoleńskiego komunikatu” przez „Mińsk” – przyglądając się 

głównie lakonicznemu feedbackowi nawigatora: 

                

W CVR-3, jak wskazywałem w Uchod experimencie, brak nawet słowa Roger: 

                                                   

a ponadto, jak informuje wyżej na skanie opis w kwadratowym nawiasie, brak wyraźnego [dźwięku – 

przyp. F.Y.M] radio on – czyli nie „zapisał się” na taśmie magnetycznej moment rozpoczęcia (tej) 

komunikacji radiowej ani pierwsze słowo/słowa odpowiedzi Ziętasa. Nawigator nie powtarza 

literalnie treści zdania wypowiedzianego (ponoć) przez mińskiego „kontrolera” – równie dobrze 

więc (nawet jeślibyśmy pozostali przy komunikacie o kształcie: Roger, Polish Air Force one-zero-one, 

podanym w CVR-1 i CVR-2) ta niejednoznaczna wypowiedź Ziętka może dotyczyć zupełnie innego 

                                                           
20

 Kwestię tę stawiałem najpierw w Uchod experimencie, następnie w notce: 
http://freeyourmind.salon24.pl/583527,kotwica-smolenska. Tu, w Suplemencie, staram się ją już 
udokumentować możliwie najdokładniej. 

http://freeyourmind.salon24.pl/583527,kotwica-smolenska
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komunikatu. Także takiego niezwiązanego z pogodą. Gdyby wszak już nad białoruską stolicą załoga 

PLF 101 została powiadomiona o fatalnych warunkach w Smoleńsku, to winna zostać podjęta od razu 

korespondencja z pilotami, co do wyboru – i przez nich, i przez instytucje koordynujące działania 

załóg lotniczych – dalszej strategii działania (z ustaleniem zapasowego lotniska włącznie)21. Tu zaś 

przedstawiana jest nam do wierzenia taka sytuacja, w której „Mińsk” ma przekazywać polskiej 

załodze, że na docelowym ruskim aeroporcie panują nielotne warunki – i nic. Załoga ma to 

przyjmować ze stoickim spokojem i lecieć sobie beztrosko dalej.  

 

Nikt o nic nie dopytuje „kontrolera” (np. jak długo mają/mogą potrwać takie złe warunki), piloci nie 

proszą go o powtórzenie danych (wszak przed startem nikt z załogi „prezydenckiego tupolewa” nie 

otrzymuje tak fatalnej prognozy), nikt z pilotów nawet nie ogłasza „Mińskowi”, że w takim razie 

sprawa warunków pogodowych zostanie jeszcze omówiona za chwilę podczas komunikacji z 

„Moskwą” i wtedy podejmą oni decyzję, co dalej (tj. czy przeczekują gdzieś niepogodę, czy np. 

planują międzylądowanie na którymś z zapasowych lotnisk etc.), o czym zawiadomią „Mińsk”. Po 

informacji o widzialności 4-0-0 (mającej panować już od 3 minut, nawiasem mówiąc)22 załoga PLF 101 

właściwie nie ma po co kierować się na Siewiernyj – a jak najbardziej leci. Leci. Co więcej, „Mińsk” 

podaje chwilę później już tylko namiary na „Moskwę” (nawigator je powtarza), z którą załoga ma się 

skontaktować, przechodząc ASKIL, a „Moskwa” przekazuje namiary na „Korsaża”, z którym 

„prezydencki tupolew” ma się połączyć po zejściu na 3600 m (to również Ziętas powtarza).  

 

Sprawa smoleńskiej mgły, widzialności 4-0-0 itd. – znika więc błyskawicznie z korespondencji 

„Mińsk” – PLF 101 i w ogóle nie pojawia się na linii: PLF 101 – „Moskwa”. Załoga nie podejmuje tego 

wątku z moskiewską „kontrolą obszaru” – choć przecież powinna, gdyby (np. zamiast wracać do 

białoruskiej przestrzeni powietrznej) rozważała/zamierzała wybrać jakieś nieodległe od Smoleńska, 

ruskie lotnisko, do międzylądowania. W ofic. narracji, zaraz po połączeniu z „Korsażem” piloci PLF 101 

nie będą z „kontrolerami” ustalać choćby możliwości przeczekiwania niepogody poprzez 

pozostawanie na jakimś pułapie nad XUBS (tak bardzo mają się spieszyć do lądowania). Nie jest ten 

ciąg zdarzeń nie tylko „niestandardowy”, lecz i nienaturalny, nierealny? Ktoś może w tym miejscu 

wtrącić: zaraz, zaraz, „przecież” w kabinie załogi toczy się, jak najbardziej, rozmowa po „mińskim 

zawiadomieniu” (ponoć z 6:14 UTC). W CVR-1 pojawiają się wypowiedzi: (Grzywna) Co? (Ziętka) To 

tak nie za dużo, co? (Grzywna) A nie wiesz, czy (niezr.) z pogodą w kraju, co? Ale dziesiąta i mgła? – 

jak też odnotowana jest rozmowa Protasiuka z szefową pokładu B. Maciejczyk23 (i „anonimem”): 

                                                           
21

 „Komisja płk. Latkowskiego” przypomina, komentując ten komunikat „Mińska”: Minimalna widzialność dla 
Tu-154M na lotnisku takim jak Siewiernyj, przy podejściu według dwóch NDB (…), to 1200 metrów poziomo i 
100 metrów w pionie. „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP (RL-2006)” – dokument opisujący zasady 
wykonywania lotów w polskim lotnictwie wojskowym, obowiązujący w 2010 roku – wymienia mgłę jako 
zjawisko niebezpieczne, przy którym nie wykonuje się lądowania. Dowódca, zgodnie z §19 pkt 24 ww. 
regulaminu, ma obowiązek przerwać w takiej sytuacji podejście do lądowania (Ostatni lot. Raport…, s. 409).  
22

 Komunikat w „stenogramach” jest rzekomo z 6:14 UTC, a dotyczyć ma 6:11 UTC, jak wiemy. 
23

 W CVR-2 ta rozmowa zawiera jeszcze dwie frazy po pytaniu/zdziwieniu stewardessy: Tak? Są to: Yhy – 
wypowiadane przez Protasiuka oraz Trudno wypowiadane przez Maciejczyk. Jak wyjaśnia to ostatnie zdanie 
„komisja płk. Latkowskiego”: Barbara Maciejczyk, mówiąc „trudno”, raczej nie miała na myśli „no, cóż, nic się 
nie da zrobić, trudno, nie wylądujemy”, lecz fakt, że będzie musiała o tej sytuacji powiedzieć osobom z otoczenia 
prezydenta (Ostatni lot. Raport…, s. 414). Jest to wyjaśnienie absurdalne – pomijając już to, jak wiele ze słowa 
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Basiu. Nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo, czy wylądujemy. Stewardessa: Tak? (niezr.) A: A jak 

nie wylądujemy, to co? 1P: Odejdziemy. W CVR-3 dialog między Protasiukiem a Maciejczyk jest 

dłuższy (choć czy kompletny, to osobna sprawa): 

 

Mgła wobec tego, owszem, staje się tematem rozmów w kokpicie, ale, podkreślam, nie pojawia się w 

ogóle, jak wskazywałem wyżej, ani w (dalszej, po godz. 6:14 UTC) komunikacji z „Mińskiem”, ani w 

nieodległej czasowo korespondencji z „Moskwą”. Mgła staje się także pretekstem do nawiązania 

łączności z „Wosztylem” – w CVR-1 (tu o godz. 10:18 rus. czasu) – i to jeszcze zanim dochodzi do 

połączenia „prezydenckiego tupolewa” z „Moskwą” oraz z „Korsażem”. Protasiuk w pewnym 

momencie poleca Grzywnie, by ten nawiązał kontakt radiowy z PLF 031: 

 

ale… Grzywna tego (wg CVR w żadnej z wersji, nie tylko CVR-1) nie robi. Chyba, że za taką próbę 

łączności weźmiemy tę wypowiedź („anonimową”) z CVR-1: Remek (niezr.), wiesz? 

                                                                                                                                                                                     
trudno udało się „komisji” wywnioskować. Równie dobrze owo Trudno może znaczyć po prostu, by Dowódca się 
nie martwił. Jednak w CVR-3 w ogóle nie pojawia się Trudno, za to jest Nie zdążą. Możliwe, że Maciejczyk 
powiedziała: Trudno. Nie zdążą – jeśliby jednak PLF 101, zgodnie z HWW, wystartował ze sporym zapasem 
czasu (koło 6:30 pol. czasu; 6:23?), to Nie zdążą – nie odnosiłoby się do kwestii rozpoczęcia uroczystości, a np. 
tej ze zorganizowaniem kolumny prezydenckiej na innym lotnisku. 
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(która może być taką próbą24, ale wcale nie musi, szczególnie, że w tej formie ten komunikat się nie 

zachował w innych wersjach „stenogramów rozmów z kokpitu PLF 101”)25. Zaraz bowiem drugi pilot 

„prezydenckiego tupolewa” mówi (w odniesieniu do tego, co stwierdza Protasiuk: A później 

podejdziemy i zobaczymy)26: Podejdziemy, zobaczymy, po czym… tenże 2P wspomina mgielne 

podejście w Gdańsku i stwierdza: Tu jakby było 2-5-9, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce. 

 

Gdzie zatem podziało się połączenie z PLF 031, które przed chwilą Grzywnie zlecił Protasiuk? 2P nie 

połączył się najwyraźniej. Grzywna się nie połączył – w związku z tym nic o braku połączenia swemu 

Dowódcy nie mówi. Konwersacja pilotów PLF 101 schodzi znów na mgłę, a nawet na… kierunek 

podejścia na XUBS – i nagle pojawia się w dialogu… słońce, którego zwykle przy gęstej jak mleko mgle 

nie widać, i którego raczej by pilot nie uwzględniał, gdyby już wiedział o „widzialności 4-0-0”.  

Grzywna mówi: Jakby było 2-5-9, a więc wschodnie podejście – z czego można wnioskować, że załoga 

przygotowana jest na zachodni kurs lądowania – i leci jak dotąd przy dobrej pogodzie. Plusnin (w 

komunikacji z „prezydenckim tupolewem”, wg ofic. danych) ani słowem jednak nie zająknie się o 

„posadocznym 2-5-9”27, o którym mówi wcześniej, jak to prezentowałem, do „Wosztyla”: 

                                                           
24

 Mjr G. Pietruczuk komentujący CVR-1 (czerwiec 2010) twierdzi w tym miejscu, że: niezidentyfikowany 
rozmówca z Tu-154 nawiązuje kontakt z technikiem pokładowym Jaka-40, który lądował w Smoleńsku 
kilkanaście minut przed Tu-154 (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-
skrzynki,212113.html). To wczesne połączenie radiowe nie jest wykluczone, aczkolwiek żaden dalszy jego ciąg 
się „nie zachował” w „stenogramach”. Druga ciekawa w tej uwadze rzecz, to kilkunastominutowa odległość 
między lądowaniem jaka-40 a przybyciem PLF 101.  
25

 W CVR-2 brak frazy: dowiedz się, czy jest mgła – Protasiuk ma mówić: Może wylądował, może zdążył przed 
tymi mgłami. Tak samo brzmi wypowiedź 1P w CVR-3. Tym samym polecenie nawiązania łączności znika z tego 
fragmentu, co jednak wcale nie znaczy, że takiego polecenia by Protasiuk nie wydał, skoro wątek tego, co się 
dzieje z „jaczkiem”, w kokpicie tupolewa się pojawia.  
26

 Ta właśnie wypowiedź Protasiuka implikuje to, iż dopiero od ustalenia faktycznego stanu rzeczy z załogą PLF 
031 dowódca „prezydenckiego tupolewa” uzależnia dalsze zniżanie i ewentualny rekonesans nad Siewiernym, 
po którym zostanie podjęta ostateczna decyzja, co dalej. Komunikat: A później podejdziemy i zobaczymy 
świadczy też (zgodnie z HWW), po drugie, że załoga PLF 101 ma spory zapas czasu do wykorzystania – wcale się 
nie musi nigdzie spieszyć. Po trzecie zaś (znów zgodnie z HWW), iż jakaś część radiowych konwersacji na linii 
PLF 101 – PLF 031 odbywa się, gdy „prezydencki tupolew” krąży wysoko nad chmurami.   
27

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod
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I który ustala, rzecz jasna, z „Frołowem”:   

                                   

To tak dokładam do „układanki z puzzli” na marginesie, choć warto także o tym drobnym elemencie 

pamiętać28. Polecenie Protasiuka skierowane do Grzywny (dowiedz się, czy jest mgła) „zawisa w 

próżni” konwersacyjnej, wątek ten się urywa bez śladu (nie tylko w CVR-1; w następnych edycjach 

„stenogramów” także). 1P ma je wypowiedzieć – znów wg legendy – w  chwili, kiedy jeszcze nie 

zakończyła się korespondencja z „Mińskiem” i nie zaczęła ta z „Moskwą”. Dlaczego miałby się w 

takiej sytuacji odwoływać akurat do załogi „Wosztyla”? Załóżmy, że Protasiuk chce wiedzieć 

wcześniej, jednak Grzywna nie łączy się z PLF 031, a kwestia tego połączenia zwyczajnie „znika” z 

rozmów (ani 2P nic o nim nie wspomina – np. że nie udało się go uzyskać, ani Protasiuk nie pyta go, 

co z tym połączeniem), ot tak. Sprawa połączenia nie wraca jednak też, gdy na częstotliwości 124,0 

pojawia się w końcu Muś. Grzywna, przystępując jakiś czas później do rozmowy z Wosztylem, nie 

nadmienia, że próbował/chciał/zamierzał się połączyć z PLF 031 (ale np. nie udało się, nie wyszło itp.). 

Załóżmy, by nie ułatwiać sobie zadania z udowadnianiem HWW, że Grzywna zapomniał lub przestało 

być to dla pilotów „tutki” ważne. (Można sprawę zbagatelizować również tak, iż błędnie odsłuchano 

frazę z poleceniem Protasiuka29).  

                                                           
28

 Podstawowym (i tajnym) zadaniem „kontrolerów” z Siewiernego jest bowiem niedopuszczenie do lądowania 
PLF 101. Dlaczego? Dlatego że za wschodnim murem wojskowego lotniska czeka zainscenizowane, 
przygotowane z wyprzedzeniem, „miejsce katastrofy”.  
29

 Aczkolwiek takie postawienie sprawy wydaje się nieuzasadnione. Piloci tak czy tak, dyskutując między sobą o 
tym, czy „Wosztyl” wylądował/wisi i jakie on zastał warunki na XUBS, muszą brać pod uwagę możliwość 
rychłego, radiowego skontaktowania się z załogą PLF 031. 
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Wróćmy do mgły; nie w kontekście rozmów przytaczanych wyżej, a w zestawieniu z tą wypowiedzią 

kogoś spoza załogi, brzmiącą w CVR-1 następująco: 

                                                                

Pojawia się ona jeszcze przed połączeniem z „Korsażem”, a po zakończonej korespondencji z 

„Mińskiem” i „Moskwą”. Abstrahując od tego, że 1) wypowiedź wygląda na sklejkę różnych 

komunikatów, jak i od tego, że 2) (tak jak wątek polecenia Protasiuka, by Grzywna skontaktował się z 

„Wosztylem”) zawisa w próżni (nie pada pytanie, które jest tu zapowiadane) – to skoro w kokpicie 

zjawia się ktoś niebędący członkiem załogi, to dlaczego piloci nie dzielą się nim wiedzą o warunkach 

w Smoleńsku, uzyskaną (kilka minut temu, ponoć) od „Mińska” (typu: wie pan, właśnie nam 

przekazano, że pogoda jest fatalna)? A może wiadomość tę podała dalej szefowa pokładu (z którą 

chwilę temu miał zamienić słowo Dowódca PLF 101)? Ale gdyby tak rzeczywiście było, to tym bardziej 

fraza: czy jak już wylądujecie, by się w takiej wypowiedzi „gościa w kokpicie” nie pojawiła – pytałby 

on raczej pilotów: jak kiepskie są warunki (i czy lądowanie się nie opóźni). Cała ta posklejana 

wypowiedź nie pasuje zatem do sytuacyjnego kontekstu, jaki skonstruowali spece od montażu 

zapisów – zwłaszcza że w wersji „stenogramów” autorstwa CLK wokół „mińskiego zawiadomienia” 

(tego z 6:14 UTC rzekomo) osnutych jest wiele wypowiedzi w kabinie załogi. Mgła zaczyna być 

„tematem nr 1” dialogów w kokpicie, a zarazem powoduje poważną zmianę nastrojów. Po śmiechu 

zaskoczenia: 

             

pojawia się irytacja, jeśli nie - złość: 
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choć i inne tematy się z tą mgłą „mieszają”, mianowicie Ziętas wtrąca – lub jest to wypowiedź z 

zupełnie innej rozmowy – Nie mamy paliwa/to musi być tutaj/będziemy musieli gdzieś usiąść:   

    

 

W CVR-2, czyli wersji „stenogramów” KBWLLP, jak wiemy, osobą wchodzącą do kabiny pilotów ma 

być dyr. protokołu dyplomatycznego (poniżej jako DPD) M. Kazana: 
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I uwaga – nie ma tu mowy ani o lądowaniu, ani o pytaniu o coś (jak to było w CVR-1) – ale zarazem… 

nie ma w ogóle mowy o mgle – wygląda to więc raczej na sytuację, w której pozostaje wciąż mnóstwo 

czasu do decydowania o jakimkolwiek podchodzeniu tupolewem30. Kazana jeszcze nic nie wie o mgle 

ani o jakichkolwiek problemach z ewentualnym lądowaniem31 (żartobliwa forma jego wypowiedzi 

skierowanej do Dowódcy PLF 101 świadczy, że zadający je DPD ma dobry, może nawet świetny, 

humor) – zaś Protasiuk ani o mgle, ani o innych problemach nie wspomina. Mimo że niedawno w 

kokpicie „huczało” od uwag na temat „naszego meteo” oraz niepokojącej sytuacji.  

                                               

                                                           
30

 Wosztyl, pytany o kwestie „sterylności kokpitu”, wyjaśnia (maj 2010): Na pokładzie są sprawdzeniu 
pasażerowie, nie zamyka się kabiny. Ale nie każdy może tam wejść. Jeżeli ktoś chce, prosi kogoś z personelu i ta 
osoba pyta kapitana. I jeżeli są odpowiednie warunki, czyli np. nie podchodzimy do lądowania, kiedy musimy 
być skupieni, kapitan zaprasza.  http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=3  
31

 Przypomnijmy sobie relacje świadków z Katynia podających, że zrazu krążyła po Cmentarzu informacja o 
problemach z lądowaniem PLF 101 (por. też film J. Kruczkowskiego 10.04.10 Na własne oczy, w którym pojawia 
się migawka właśnie z Katynia i kilka osób dzieli się tego rodzaju wiadomością). J. Sasin w książce Mgła 
opowiada: W pewnym momencie podszedł do mnie mój współpracownik Adam Kwiatkowski, który rozmawiał 
wcześniej z Tadeuszem Stachelskim, pracownikiem protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, i mówi do mnie: „Słuchaj, rozmawiałem przed chwilą ze Stachelskim i on mi mówi, że może być 
jakiś problem z lądowaniem, bo ponoć na lotnisku jest mgła i nie wiadomo, czy samolot wyląduje, być może 
będzie musiał lecieć na jakieś inne lotnisko.” Najprawdopodobniej do Moskwy i z Moskwy trzeba będzie 
delegację przerzucać tutaj. Na gorąco zacząłem myśleć o tym, co będziemy robić tutaj przez te kilka godzin, bo 
ta informacja oznaczała, że będziemy musieli kilka godzin czekać na przyjazd delegacji (s. 41). Por. też relację 
Kwiatkowskiego tamże, który twierdzi, że M. Wierzchowski zatelefonował do nich mówiąc, że coś jest nie tak, 
że: była jakaś awaria (s. 88). Niestety, ani Kwiatkowski, ani Stachelski nie zostali przesłuchani przez ZP (choć z 
perspektywy czasu i strategii „szefa ZP” wydaje się to zrozumiałe: nie chodziło o to, by do prawdy dotrzeć).  

http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=3
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5. Informacja o widzialności 4-0-0 i mgle jako komunikat „smoleński”, a nie „miński” 

 

W takim razie zwróćmy uwagę na ten jeden, drobniuteńki kawałek „puzzli”, stanowiący swoisty punkt 

wyjścia do powyższych rozmów (o niepogodzie i braku prognoz przed wylotem) charakteryzujących 

się wzrastającym podenerwowaniem pilotów PLF 101. Ktoś z nich, zapewne Ziętas, powtarza w 

pewnym momencie32: 

                     

Tylko tyle. Nie brzmi to zestawienie słów znajomo? Jak coś a la… mantra Plusnina, o której 

wspomniałem na początku Suplementu? Czy nie jest możliwe, by komunikat: Four-zero-zero meters 

fog – był informacją przekazaną załodze PLF 101 dopiero przez „kontrolera” XUBS, a nie przez 

żaden „Mińsk” (ani nawet przez „Moskwę”)33? O, to by zdecydowanie zmieniało postać rzeczy, jeśli 

chodzi o pewien tajemniczy lot do Katynia z 10-04. Brzmi to zapewne „niesamowicie”, lecz istnieją 

całkiem mocne przesłanki, które za takim rozwiązaniem przemawiają. Po pierwsze, jak wspomniałem, 

(w przypadku ofic. narracji i „mińskiego zawiadomienia”) załoga PLF 101 nie zmienia planów 

dowiedziawszy się o niepogodzie w Smoleńsku, nie omawia żadnych alternatywnych wariantów 

działania ani z „Mińskiem”, ani z „Moskwą” i nawet nie rozważa z „kontrolerami” XUBS 

przeczekiwania mgły. Po drugie, wprawdzie rozmowy z kokpitu (przywoływane wyżej) krążą wokół 

„tematu mgły”, lecz NIKT nie wymienia „Mińska” jako (poważnego) źródła informacji o tym, jak ma 

się sytuacja z widzialnością na Siewiernym. Nikt nie mówi: „właśnie kontroler miński nam 

przekazał…” ani „w Mińsku dostali informację ze Smoleńska…” – nic z tych rzeczy34. Po trzecie, co 

sygnalizowałem, Ziętas po „mińskim zawiadomieniu” nie powtarza literalnie całego jego brzmienia, 

nie prosi o powtórzenie, by się upewnić, co do treści (niezwykle ważnej w końcu dla pilotów) 

informacji i by rozwiać jakiekolwiek potencjalne wątpliwości (w CVR-1 i CVR-2 nawigator ma mówić 

                                                           
32

 Celowo abstrahuję od danych czasowych, by nie wracać do moskiewskiej konstrukcji „zapisów”. 
33

 Dogranie takiej wypowiedzi „wyglądającej”, jakby komunikowano coś przez radio – byłoby banalnie prostym 
technicznie zabiegiem. Można by tego dokonać nawet w domowych warunkach, a co dopiero w studio. 
34

 Jeśliby ktoś w tym miejscu chciał stwierdzić, że przecież polscy piloci nie powołują się w tych rozmowach 
także na żadnego smoleńskiego „kontrolera”, to taki kontrargument byłby bezzasadny z dwóch przynajmniej 
powodów. Trudno, po pierwsze, by będąc nad Mińskiem uzyskali taką informację wprost od przedstawicieli 
„Korsaża”. Nawet, jeśliby takie wypowiedzi (o „Korsażu”) wśród załogi PLF 101 padły, to podczas konstrukcji 
„zapisów” musiałyby być skasowane (jako demaskujące oszustwo w „zapisach”), skoro dialogi przestawiono 
by w montażu chronologicznie tak, by znalazły się po „mińskim zawiadomieniu”. Co innego natomiast, gdyby 
rzeczywiście załoga tupolewa otrzymała komunikat od mińskiego „kontrolera” i gdyby tego informatora się w 
swych poirytowanych wypowiedziach powoływała. Wtedy żaden ruski montażysta nie miałby powodu do 
kasowania takich uwag z nagrań, ponieważ wzmacniałyby te uwagi ofic. legendę dot. 10-04. Legenda wszak 
głosiła i głosi od 4 lat, że polscy piloci byli z dużym wyprzedzeniem zawiadomieni o złych warunkach w 
Smoleńsku, a mimo to po głupiemu udali się na wojskowe lotnisko, by we mgle, w pośpiechu i zdenerwowaniu, 
nie zważając na wskazania przyrządów i polecenia „kontrolerów”, nie podając wysokości, ignorując alarmy 
TAWS-a, a nawet nie umiejąc użyć przyciska UCHOD (co „potwierdzono eksperymentalnie”, jak pisałem w 
Uchod experimencie), wylądować „tutką” na drzewach i polance samosiejek „w położeniu plecowym”.    
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Roger…itd., w CVR-3 Ziętek nawet słowa Roger nie wypowiada, tylko podana jest zdefragmentowana 

wypowiedź). Po czwarte, miński „kontoler” (ozn. jako WM2), który wedle ofic. danych (z CVR-3), nie 

tylko ma przekazać info o niepogodzie w Smoleńsku, ale i odebrać telefon (od nie wiadomo kogo – 

nikt się nie przedstawia, nie podaje instytucji, która stoi za przekazem informacji) z tą wiadomością 

(na minutę przed, więc rzekomo o 6:13 UTC), ma prowadzić też część innej korespondencji z polską 

załogą. Tu używa określenia: three thousand nine hundred meters, mówiąc o wysokości, do której ma 

zejść PLF 101: 

        

Jeśli więc w rozmowie telefonicznej powiedziano by „mińskiemu kontrolerowi” czietyriesta mietrow: 

                                                         

to dlaczego nie miałby użyć – w komunikacji z polską załogą – jako ktoś, kto sobie radzi z liczebnikami 

angielskimi, zwrotu: four hundred meters? Czemu też (stosownie do powyższych danych z 

„rozmowy” telefonicznej dołączonej jako bonus track do CVR-3) ów WM2 nie mówi pełnego 

komunikatu, a więc nie dołącza również tej kwestii o przewidywanej godzinie utrzymywania się 

takich a nie innych warunków pogodowych bez zmian35? Po piąte, minutę wcześniej (przed „mińskim 

zawiadomieniem”) pojawia się wymiana zdań między pierwszym i drugim pilotem, wskazująca, jakby 

wnet miało dojść do połączenia z XUBS, właśnie: 

                                                           
35

 Osobiście wydaje mi się niemal pewne, że cała ta „rozmowa” to materiał „bonusowy” w CVR-3 także w tym 
sensie, że dograno go po to, by wzmocnić/uwiarygodnić tezę, iż to właśnie „Mińsk” podaje polskim pilotom 
„fatalną wiadomość” (a ukryć fakt, że zrobiłby to dopiero „Smoleńsk”) – jednakże, jak to zwykle u 
zakłamanych Rusków bywa, z rozpędu w dezinformowaniu ktoś przedobrzył, tj. uszczegółowiając dezę, dorzucił 
swoisty „ornament”, który ją i całe fałszerstwo (mimowolnie) demaskuje. Ornament w postaci: i na czas biez 
izmienienij dajut. Ta wiadomość nie zostaje wszak „dołączona” do formuły przekazywanej przez „mińskiego 
kontrolera”, a powinna. Sytuacja byłaby jeszcze bardziej klarowna: warunki katastrofalne i mają takie pozostać 
przez godzinę – wobec tego należy już myśleć o lądowaniu w Mińsku lub kierować się do Witebska. Ponadto w 
„rozmowie” anonim wyjaśnia: za szest’ czasów odinnadcat’ minut – wprasowując się dokładnie w „steogramy” 
– nie dodaje „UTC” (http://freeyourmind.salon24.pl/583527,kotwica-smolenska). Nie powinien, skoro 
międzynarodowy lot „polskiego oznaczonego literą” odbywa się w różnych strefach czasowych? 

http://freeyourmind.salon24.pl/583527,kotwica-smolenska
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Przyjmując zatem (paranoiczne założenie), że żaden „miński kontroler” nie przekazuje pilotom 

„prezydenckiego tupolewa” żadnej niepokojącej wieści o widzialności 4-0-0 meters i mgle w 

Smoleńsku – działania polskiej załogi, która po prostu zmierza na tamtejsze północne lotnisko, 

pokonawszy białoruską przestrzeń powietrzną i nie rozważając na razie zmian w planie lotu – stają się 

całkowicie racjonalne. Całkowicie. Nie ma „pogodowego” zagrożenia, lecimy na XUBS. Z punktu 

widzenia zamachowców taki stan rzeczy jest także uzasadniony – PLF 101 ma pojawić się w okolicach 

Siewiernego, by jakaś korespondencja pilotów z „kontrolerami” (do późniejszej montażowej obróbki 

skrawaniem) się nagrała i by można było oczekującym na płycie opowiadać o tym, co „dalej załoga 

zamierza” (a wariantów pojawi się wiele: poczynając od różnych „lotnisk zapasowych” na „jednak 

decyzji o lądowaniu” kończąc36). Gdyby zaś od razu do Smoleńska (i Katynia) dotarła wiadomość, że 

„prezydencki tupolew” kieruje się z Warszawy na któryś z białoruskich aeroportów – to przecież nie 

tylko nie czekano by na niego na XUBS z oficjelami, samochodami i autokarami, ale też nie sposób 

byłoby uruchomić maskirowki z „katastrofą we mgle”. Piloci, lądując na Białorusi, nie mogliby się 

„rozbić w Smoleńsku” – bez względu na to jak wielu smoleńskich leśnych dziadków by „to widziało”.  

 

Przenieśmy się wobec tego (z „puzzlami” i ich układaniem) na „wieżę” Siewiernego, na której, jak 

pamiętamy, w pewnej chwili Plusnin urządza sobie przyspieszoną English lesson, której zawartością 

„merytoryczną” mało kto pewnie się do tej pory zajmował. Ale jest w tej lekcji coś intrygującego.  

               

Sporo tu użytecznych, lotniczych zwrotów – z których (wg ofic. danych) Plusnin w ogóle nie będzie 

korzystał podczas rozmowy z PLF 101 (tu wyłącznie z Protasiukiem – konwersacji radiowej KL z 

                                                           
36

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf
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Ziętasem „nie ma” w żadnym „stenogramie”). Zadziwiający jest zaś w owym „słowniku angielsko-

ruskim” brak jednego, prostego w wymowie i pisowni, i zarazem najważniejszego dla sytuacji mającej 

panować wtedy na północnym smoleńskim lotnisku, słowa. Jakiego? Odgadnąć łatwo. FOG. Plusnin 

nie potrzebuje tego przede wszystkim wyrazu do komunikacji z załogą „nierozumiejącą ruskiego”, dla 

której to załogi „cyfry to czarna magia”? Nawet w komunikacie rusko-angielskim, o którym już 

wspominałem, jako elemencie pewnej mantry Plusnina, ów „kierownik lotów”, oprócz najprostszych 

„cyfr” (po angielsku), które zna niemal każdy przedszkolak, KL z Siewiernego właśnie nie używa 

słówka fog, choć pasowałoby ono znakomicie jako dopełnienie „tłumaczenia” rus. frazy: Na Korsażie 

tuman, widimost’ czietyriesta mietrow. Pal diabli termin visibility, który mógłby być dla ruskiego 

mundurowego „kontrolera” ze Smoleńska za trudny i niepotrzebnie komplikujący sprawę – fog 

jednak nie powinno byłoby stanowić najmniejszego problemu w przekazaniu drogą radiową. 

               

A jeśli końcówka tego Plusninowego komunikatu (skan powyżej) brzmiała, dajmy na to: 

 

– tylko w tym właśnie miejscu moskiewski krawiec nieco przykroił taśmę magnetofonową, 

zapobiegliwie pilnując, by nie powtórzył się zwrot z „mińskiego zawiadomienia” (ponoć z 6:14 UTC), 

gdyż podobieństwo semantyczne i syntaktyczne między tym, co podaje Plusnin, a tym, co „podaje 

WM2” z „Mińska” (ponoć 10 minut wcześniej, wg CVR-1), mogłoby się jakiemuś baranowi 

niepotrzebnie rzucić w oczy podczas lektury? 

 

Ktoś może zaprotestować teraz, twierdząc, że nawet jeśliby KL Plusnin rzeczywiście powiedział do 

załogi „prezydenckiego tupolewa”: 4-0-0 meters, fog (a nie np. four hundred meters, fog37), tak jak 

mówi do pilotów „Wosztyla” o widzialności 1500  (rzekomo z godz. 7:07 pol. czasu), czyli: one five 

zero zero, 

                                                           
37

 Four hundred jako odpowiednik czietyriesta, naturalnie. Po rusku Plusnin nie cedzi przecież: czietyrje, nol, nol 
(po słowie widimost’), co odpowiadałoby późniejszemu: four-zero-zero. 
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 – to po pierwsze, KL mógł tak właśnie się wysławiać za pomocą prostych liczebników, by precyzyjnie 

oddać stan rzeczy, jeśli chodzi o trudne warunki pogodowe, tak by piloci polscy nie mieli 

najmniejszych wątpliwości, jak katastrofalna jest na XUBS sytuacja. A po drugie, i tak (takie 

powiedzenie KL Plusnina) nie musiałoby wykluczać „faktu” przekazania przez „Mińsk” takiego 

komunikatu jakiś czas wcześniej, jeszcze gdy leciano tupolewem wysoko nad białoruską stolicą. OK. 

No problemo. Podejdźmy zatem do zagadnienia („i kto to mówi?”) z jeszcze innej strony.  

 

 

6. W poszukiwaniu śladu po „mińskim zawiadomieniu” 

 

Cofnijmy się w czasie, pozostając zarazem w „wieży” Siewiernego. Zgodnie ze „stenogramami” 

szympansów, o 9:41 (rus. czasu38) Krasnokucki ma się dowiedzieć od „operacyjnego” Kurtinca z 

„Logiki”, że „tuszka wyszła 27 po”. Trzymając się parametrów czasowych obowiązujących w 

moskiewskiej narracji, powinniśmy bez trudu znaleźć w dokumentacji „MAK-u” jakiś ŚLAD po 

przekazaniu między 9:41 a 10:13 (telefonicznie39) informacji do Mińska o widzialności na Siewiernym 

(4-0-0 meters), mgle i tym, że taka niepogoda ma się utrzymać przez najbliższą godzinę. 

Zainteresowanych odsyłam do przestudiowania rus. „stenogramów” (tel_per, open_micr oraz ukv) 

pod tymże kątem, wers po wersie – a nie chcąc już wklejać poszczególnych skanów, powiem krótko: 

brak takiego śladu. Nie ma żadnego połączenia nikogo z „funkcjonariuszy mundurowych” z 

Siewiernego z „Mińskiem”40. Tematyka meteo, co jasne, występuje (w owym przedziale czasowym, 

                                                           
38

 Jak starałem się wykazać w Uchod experimencie, dane czasowe w ofic. dokumentacji, zwłaszcza tej 
moskiewskiej, wcale, podkreślam, nie muszą oznaczać tego, co z pozoru oznaczają. Rus. parametry czasowe nie 
muszą i pewnie nie powinny być odczytywane jako „+2” w stosunku do polskich. Przypominam o tym, choć w 
akapicie powyżej kwestia manipulacji czasem jest drugorzędna. 
39

 Zgodnie ze „stenogramem” telefonicznej „rozmowy” włączonym do CVR-3 na s. 25.  
40

 Nie ma, mimo że… w dialogach szympansów pojawia się wątek „zawiadomienia Mińska”. Niejaki „Pierwszy” o 
7:52 ma (przez radio) mówić do Plusnina: Zrozumiałem (niezr.) przyjdzie, na razie nie ma warunków, jeżeli coś 
będzie potrzebne, przekażcie przez Mińsk. Na co Plusnin: Tak, tak.  
Ktoś może w tym miejscu stwierdzić, że oto pojawia się ślad wskazujący na możliwą korespondencję między 
„Korsażem” a „Mińskiem”. Pytanie więc: czemu brak zapisu rozmowy Plusnina (lub kogokolwiek z Siewiernego) 
z jakimś „mińskim kontrolerem” o niepogodzie na XUBS? Ruscy nie mieliby żadnego powodu, by ją „wycinać”, 
wszak wzmacniałaby moskiewską legendę (o informowaniu PLF 101 o TWA z dużym wyprzedzeniem). 
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jaki zakreśliłem, tj. 9:41-10:13 rus. czasu), aczkolwiek „meteo Radgowskij” prognozuje pogodę nieco 

odmiennie od KL Plusnina: 

     

                                      

Po powyższej „żołnierskiej rozmowie na temat pogody”, że tak ją ujmę, „kierownik lotów” Plusnin 

odbywa skrócone korepetycje z angielskiego, a niedługo po nich dzieli się własną prognozą z… załogą 

przelatującego (pasażerskiego w ofic. narracji) TSO 331, kiedy KL mówi, m.in. mgła, widzialność rzędu 

czterystu, jakieś nie więcej niż czterysta metrów: 
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Ktoś może powiedzieć: o!, taż i o to właśnie chodziło, bingo! Może nie tyle dzwoniono z Siewiernego 

do Mińska, lecz (kontynuowałby swój wywód „ten ktoś”) ważny i pilny komunikat Plusnina przekazała 

do kontroli obszaru w białoruskiej stolicy załoga statku powietrznego TSO 331 – w końcu to właśnie 

TSO 331 pozostaje w kontakcie radiowym z XUBS 10 Kwietnia o godz. 10:10-10:11 (rus. czasu), 

zgodnie ze „stenogramami” szympansów: 

 

zaś telefon do Mińska (dotyczący informacji z 10:11 rus. czasu – tej zamieszczonej w bonusowym 

„stenogramie” w CVR-3) ma być o 10:13. Wszystko by się zgadzało41.  

 

Pojawia się jednak jakieś drobne „ale”. Ale czy w takim wypadku pilot TSO 331 (oficjalnie rus. 

samolotu pasażerskiego lecącego trasą z Moskwy do Barcelony) telefonowałby z pokładu do 

mińskiego „kontrolera” – zamiast użyć radia? Czy zgłaszając się chwilę później w ASKIL właśnie 

„mińskiej kontroli”, nie mógłby ów pilot przekazać tej wiadomości, by była słyszalna też dla załogi PLF 

101, jak powyższa wymiana zdań (z CVR-1)? Wydaje się, że tak byłoby najprościej. TSO 331 

tymczasem ani słowem nie odnosi się do sytuacji z XUBS, choć chwilę temu miała odbyć się 

                                                           
41

 To nie żart. Tak absurdalne wyjaśnienie podają autorzy Zbrodni smoleńskiej (por. s. 179). 
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korespondencja Plusnina z załogą tego statku powietrznego. Może więc pilot TSO 331 dzwoni 

wpierw do Moskwy, a potem ktoś z Moskwy telefonuje migiem do Mińska, by jak najszybciej ostrzec 

polskich pilotów42? Możliwe. Kto wie? Tylko w takim razie, czemu „kontrola” moskiewska w ogóle nie 

wraca do tak gorącego, alarmującego tematu, gdy w ASKIL zgłasza się parę minut później (oficjalnie o 

10:22 rus. czasu) Ziętas i PLF 101? Czyż „Moskwa” nie powinna choćby spytać, co w takiej sytuacji (po 

„mińskim zawiadomieniu” sprzed 8 minut) zamierza polska załoga? 

 

 

7. Rozmowy w kabinie PLF 101 po „mińskim zawiadomieniu” jako rozmowy po komunikatach 

z XUBS 

 

Może zatem (co jest rozwiązaniem „paranoicznym”, ma się rozumieć – katastrofologia tego nie jest w 

stanie tego uznać ze względów dendrologicznych i wielu innych) nie przekazywano z Siewiernego do 

Mińska żadnego komunikatu „na godzinę 6:11” o widzialności 4-0-0 i mgle i żadnego „mińskiego 

zawiadomienia” nie było? Taki scenariusz zmieniałby postać rzeczy, jeśli chodzi o 10-04. Krasnokucki, 

rozmawiając z „Logiką”, mówi wszak o tym, że (w domyśle „Polak”)  

 

tak jakby ruski pułkownik z góry wiedział (dopiero co usłyszawszy ze zdumieniem o starcie „dużej 

tutki”), że załoga PLF 101 nie ma (i nie będzie mieć) zamiaru zmienić planu lotu bez względu na 

warunki meteo – po drodze. Po co w takim razie szuka on (z Kurtincem z „Logiki”) „Wnukowa” na 

„zapasowe”? Może tupolew jakoś wyląduje na XUBS albo będzie choćby próbował przyziemiać – i to 

od wschodniej strony w gęstej mgle nad zdradliwym jarem, nad którym „wysiadają 

wysokościomierze”? Żaden z „kontrolerów” nie zgłasza przecież (ani „Moskwie”, ani w rozmowach 

„na wieży”) propozycji zamknięcia lotniska lub choćby wstrzymania przyjęć jakichkolwiek statków 

powietrznych – do czasu zmiany „katastrofalnych” warunków atmosferycznych – tak jakby PLF 101 

jednak musiał, mimo „nielotnych warunków”, przylecieć. Do tego jednak, by „prezydencki tupolew” 

nie tylko musiał przylecieć, ale i przyleciał w okolice Smoleńska i nawiązał z tamtejszą mundurową 

„kontrolą” łączność „jakby nigdy nic”, wymagane byłoby „bezproblemowe” podróżowanie biało-

czerwonego Tu-154M przez białoruską przestrzeń powietrzną i pozostawienie (przez „kontrolerów” z 

                                                           
42

 Równie dobrze korespondencja owego TSO 331 z XUBS może być po prostu dograna na potrzeby 
„uzupełnienia zapisów”, stąd pilot TSO 331 słyszalny w kokpicie PLF 101 „nie wraca do tematu”. 
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XUBS) „wiadomości” o widzialności 4-0-0 meters i mgle – na ostatnią chwilę. Tak, na ostatni moment. 

Jako „wiadomość-niespodziankę”, którą przekazuje ta mundurowa „kontrola” smoleńska w 

momencie, gdy po przejściu ASKIL polska załoga wywołuje „Korsaża” przez radio. Taki scenariusz 

znakomicie tłumaczyłby całkowite zaskoczenie pilotów PLF 101 przechodzące w irytację (widoczne 

w cytowanych wcześniej fragmentach). W takim scenariuszu – do momentu wylotu – nie otrzymują 

oni od nikogo (od załogi „Wosztyla” także) żadnych alarmujących informacji meteo. W drodze nad 

Białorusią również nic takiego nikt pilotom „prezydenckiego tupolewa” nie przekazuje. Dopiero, 

powtarzam, dopiero na granicy między białoruską a ruską przestrzenią powietrzną, zapewne już po 

wymianie standardowych komunikatów z „Moskwą”, a więc na 70 km od „docelowego lotniska” – 

ma się pojawić zdumiewająca i zgoła niewiarygodna (na tle dotychczasowej pogody w trakcie lotu) 

wiadomość o warunkach uniemożliwiających bezpieczne przyziemienie. Wiadomość, którą nie 

wiadomo jak traktować, czy jako żart, czy coś poważnego. Plus, dajmy na to, propozycja 

„kontrolerów”, by delegacja wylądowała sobie może w Moskwie albo Mińsku43, zgodnie z tym, co 

cytowałem na początku Suplementu z wypowiedzi ruskiego generała, ale przypomnę: 

      

Podsumowując krótko i obrazowo powyższy, zgodny z HWW, scenariusz: PLF 101 mija granicę 

białorusko-ruską, a „kontrola” docelowego lotniska nie chce wpuścić „prezydenckiego tupolewa” 

(gdy ten znajduje się między ASKIL a XUBS).  

 

Nie trzeba wielkich psychologów/psychoanalityków lotniczych – tych od rekonstrukcji stanów 

świadomości pilotów „sprzed katastrofy”, z którymi to wybitnymi ekspertami mieliśmy do czynienia 

w „raporcie MAK” i „raporcie Millera” – by wczuć się w tak przygotowaną sytuację-pułapkę. 

Właściwie po wiadomości o TWA (trudnych warunkach atmosferycznych) należałoby załodze 

niezwłocznie skierować rządowego tupolewa na lotnisko zapasowe (białoruskie lub „proponowane” 

ruskie). Siewiernyj jest zarazem tak blisko, że wypadałoby pilotom upewnić się jakoś, czy rzeczywiście 

nie da się na nim usiąść, czy też „kontrolerzy” jedynie (np. po pijanemu) utrudniają polskiej delegacji 

życie, chcąc opóźnić rozpoczęcie zaplanowanych uroczystości. Wariantem optymalnym jawi się 

                                                           
43

 Wedle relacji D. Górczyńskiego z MSZ (oczekującego na płycie lotniska), Ruscy najpierw podają, że PLF 101 
ma lecieć do Moskwy, a jakiś czas później, iż do Mińska (http://www.rp.pl/artykul/544614.html).  

http://www.rp.pl/artykul/544614.html
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wobec tego przeczekiwanie ewentualnej niepogody, np. na 3600m44, na razie bez zniżania (ale i bez 

kierowania się do jakiegoś innego miasta), by uzyskać precyzyjne informacje – najlepiej z różnych 

źródeł – i by w razie utrzymywania się TWA móc odejść na zapasowe lotnisko. Skoro zaś 

komunikacja z „kontrolą” XUBS zaczyna się, jak można sądzić, swoistym falstartem (Ziętas nie tyle nie 

może się dogadać, co podejrzewa, iż błędnie rozumie komunikaty smoleńskiej „kontroli” – 

ewentualnie: polska załoga w swym gronie dochodzi do wniosku, że Ruscy kręcą, gdyż np. 

wyolbrzymiają zagrożenie pogodowe i nie chcą też podać, jak długo będą się utrzymywać „tak złe” 

warunki), to nawiązana zostaje w końcu łączność między PLF 031, czyli jakiem-40 stojącym już na 

płycie smoleńskiego, wojskowego lotniska  

                                              

a PLF 101 utrzymującym się gdzieś wysoko nad chmurami45.  

 

                                                           
44

 Zgodnie z poleceniem wydanym przez „Moskwę”. 
45

 Por. relację red. M. Pyzy, który miał 10 Kwietnia słyszeć, jak tupolew krąży nad chmurami – nim wyjechał do 
Katynia z telewizyjną ekipą: http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni  

http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
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8. Rozmowa Grzywna-Wosztyl w kontekście różnych relacji Wosztyla 

 

Najpierw odzywa się na częstotliwości „Korsaża” Kowaleczko. Jakiś czas później dochodzi do (szeroko 

komentowanej od momentu jej upublicznienia w CVR-1) wymiany zdań (na odrębnej częstotliwości) 

między Grzywną a Wosztylem46. Ten właśnie dialog świadczy, że załoga PLF 101 (gdziekolwiek się 

wtedy znajduje) ma spory zapas czasu:  

2P: Artur.
47

 Artur, jestem. 

1P PLF 031: No witamy ciebie serdecznie. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, to pizda tutaj jest. Widać jakieś 

400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów grubo. 

2P: A wyście wylądowali już? 

1P PLF 031: No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować.  

[Wosztyl nie podaje dokładnej godziny lądowania ani przedziału czasu, jaki minął od momentu 

wylądowania do owego połączenia z PLF 101, typu „10 minut temu”, „20 minut temu”, „pół godziny 

temu” itd. – przyp. F.Y.M.
48

].  

     

                                                           
46

 Wydaje się mało prawdopodobne, by Ruscy nie mieli odsłuchu tych połączeń (między PLF 031 a PLF 101) i 
zarazem kogoś z biegłą znajomością polskiego, by śledzić i analizować na bieżąco treść rozmów (w ramach 
przygotowywanej operacji). Pozostaje jednak do wyjaśnienia, czy załodze „Wosztyla” nie towarzyszyli (od 
momentu wyjazdu polskich dziennikarzy z lotniska Siewiernyj) ruscy funkcjonariusze podczas komunikowania 
się PLF 031 z PLF 101, pilnujący „właściwego” (z punktu widzenia operacji) przebiegu łączności; pilnujący, by 
załoga „Wosztyla” nie zaalarmowała w jakiś sposób pilotów tupolewa, że coś jest ewidentnie nie tak na XUBS, 
że w ogóle coś niebezpiecznego się szykuje i że najlepiej dla PLF 101 byłoby opuścić w ogóle ruską przestrzeń 
powietrzną (zawracając do Polski lub udając się np. do krajów nadbałtyckich, typu Litwa, Łotwa, Estonia).  
47

 Zauważmy, że Grzywna wywołuje Wosztyla, mimo że (wg danych czasowych, które podsuwają „stenogramy”) 
dosłownie chwilę temu zgłosił się Kowaleczko. 
48

 W wywiadzie dla Czerskiej Prawdy (gdy A. Kublik z W. Czuchnowskim podają za „MAK-iem”, czyli Moskwą, 
oficjalne „parametry czasowe” poszczególnych połączeń: „8:25, 8:30 i 8:37”) twierdzi wymijająco, że nie 
spoglądał na zegarek. http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html  

http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html
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No, natomiast powiem szczerze, że możecie spróbować, jak najbardziej. Dwa APM-y są, bramkę zrobili, 

tak że możecie spróbować, ale… Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na 

przykład do Moskwy albo gdzieś.  

Gdyby PLF 101 nie miał pokaźnego zapasu czasu, Wosztyl od razu proponowałby załodze tupolewa 

odejście na zapasowe (bez zniżania nawet na wysokość kręgu) i na pewno nie mówiłby o 

dwukrotnym49 podchodzeniu, które taki odlot (na zapasowe) miałoby poprzedzić, a które 

pochłonęłoby co najmniej 20-25 minut czasu (vide podejścia „Frołowa”). W majowym (2010) 

wywiadzie dla Czerskiej Prawdy, gdy jeszcze „stenogramy CVR” nie są upublicznione50 – Wosztyl, 

nieco półgębkiem, ujawnia treść rozmowy z Grzywną:  

przekazałem informacje o warunkach meteorologicznych i ostrzegłem go, że są nieciekawe. Przekazałem 

swoje sugestie. Nie powiem, jakie to były sugestie. Powiedział: „dzięki, porozmawiam z Arkiem”. I 

zapytał, jak my wylądowaliśmy. Lądowaliśmy przy widzialności 1500 m, a dla nas to minimum 

pogodowe, odpowiedziałem, że nam się udało.  

– co by znaczyło, iż kolejność poszczególnych wypowiedzi mogła być odmienna niż w CVR-1. Nie 

wiadomo jednak, czy dowódca PLF 031 podaje owe dane (widzialność przy lądowaniu na XUBS) na 

potrzeby wywiadu, czy faktycznie przekazał Grzywnie takie wieści (tylko ruski krawiec je „przyciął”, 

by nie kolidowały z legendą o „katastrofalnych warunkach” typu: 4-0-0 meters fog). Pech jakiś zresztą 

sprawił, że nie zapisała się na magnetofonie w jaku-40 radiowa korespondencja PLF 101 z 

„Korsażem”, gdyż po odejściu „Frołowa” załoga „Wosztyla” miała wyłączyć magnetofon ze względu 

na konieczność oszczędzania prądu podczas postoju na Siewiernym. Otwarcie o tym opowiada w 

wywiadzie dla rządowej telewizji (początek lipca 2010) Muś: 

               

                                                           
49

 Użycie frazy za drugim razem implikowałoby, iż zaszedł jakiś pierwszy raz – nawiasem mówiąc. Czyżby więc 
łączność między PLF 101 a PLF 031 została nawiązana po przerwaniu zniżania pilotów przez tego pierwszego i 
odesłaniu „prezydenckiego tupolewa” na jakiś pułap, by załoga czekała na dalsze decyzje „kontroli” z 
Siewiernego? Przypomnę, że „raport MAK” podaje (s. 128), iż 7 kwietnia 2010 owa „kontrola” odesłała PLF 102 
na wysokość 500m po samowolnym zejściu załogi do pułapu 300 m. 
50

 Wosztyl zaś brał udział w „odsłuchiwaniu zapisów” rozmów pilotów PLF 101 (por. 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html). 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
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Wygląda to zarazem na takie zrządzenie losu, jakie przytrafiło się także 10 Kwietnia 1) „kontroli” na 

smoleńskim północnym lotnisku, jeśli chodzi o rejestrację foto-wideo prac „kontrolerów” i radarów, 

2) Okęciu z monitoringiem, 3) kamerze na parapecie hotelu Nowyj „filmującej mgłę” (a „niefilmującej 

upadku samolotu”), 4) warsztatowi samochodowemu, którego okna i obiektyw kamery wychodziły na 

polankę samosiejek i na „teren katastrofy”51 – i paru jeszcze innym instytucjom oraz miejscom, w 

których technika XXI wieku wyjątkowo zawiodła 10 Kwietnia. Brak zapisu korespondencji PLF 101 z 

XUBS, którą to rejestrację umożliwiał magnetofon w „jaczku” (pomijam takie detale, jak brak nagrań 

CVR „Wosztyla”, które „nadpisano” w drodze jaka-40 ze Smoleńska do Warszawy), uniemożliwia 

przeprowadzenie weryfikacji zarówno „zapisów rozmów z kokpitu” (PLF 101), jak i zeznań 

członków załogi PLF 031 dotyczących przebiegu ich korespondencji z załogą tupolewa. Czuć w tym 

niezwykłym zbiegu okoliczności neurochirugiczną precyzję jakiegoś mundurowego specjalisty, 

niekoniecznie od medycyny wojskowej.   

 

Wosztyl w cytowanym wywiadzie twierdzi, że kontroler winien był przekazać jednoznacznie, 

otwarcie: zabraniam podejścia52. Najwyraźniej taka komenda 10 Kwietnia nie pada w korespondencji: 

„Korsaż”–PLF 101. To wyjaśniałoby przebywanie „prezydenckiego tupolewa” (wiszenie) gdzieś nad 

chmurami i deliberowanie jego załogi nad dalszymi działaniami. I Wosztyl, jeśli chodzi o 

korespondencję „wieża”–PLF 101, relacjonuje: z tego, co wiem, wieża podała pilotom te same dane, 

co my. Pytała o zapas paliwa, zapasowe lotniska, dawała ciśnienie, widzialność. Tyle mogę ujawnić. 

Tyle może ujawnić i ujawnia dowódca PLF 031 w maju 2010, choć zarazem dodaje, że „nie pamięta, 

jakie ciśnienie podała wieża” oraz: mnie podała prawidłowe. Z czego by wynikało, iż 1) dość szybko, 

bo w ciągu miesiąca, zapomniał jedną z najistotniejszych lotniczych informacji z 10-04 i że 2) właśnie 

on prowadził korespondencję z „Korsażem”. Czy także załoga PLF 031 informowała pilotów PLF 101 o 

TWA na XUBS przed „kontrolerami” Siewiernego (wieża podała pilotom te same dane, co my)? Brzmi 

to zagadkowo, tak jakby piloci jaka-40 połączyli się z PLF 101 jeszcze zanim doszło do kontaktu 

załogi tutki z „Korsażem” (po czym znów „ślad by zaginął” w „zapisach”)53. Chyba że Wosztylowi w 

tym enigmatycznym stwierdzeniu chodzi o komunikację pomiędzy (połączeniem Ziętasa z XUBS, a 

tym późniejszym Protasiuka z Plusninem), kiedy warunki pogodowe może nie były „katastrofalne” 

(np. z punktu widzenia załogi tutki) – co wydaje się bliższe prawdy. Tak czy tak należałoby w tej 
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 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/widok-z-warsztatu.html  
52

 Kontroler zawsze może zabronić, w każdym momencie. Kieruje ruchem na lotnisku. Jest panem i władcą. 
Kontroler powinien dać jednoznaczną informację. Podać „zabraniam podejścia” – mówi Wosztyl.  
53

 W zeznaniach z 21-04-2010 Wosztyl także twierdzi, iż najpierw doszło do połączenia PLF 031 z PLF 101 (i 
rozmowy Grzywna-Wosztyl), a dopiero potem do połączenia „prezydenckiego tupolewa” z „Korsażem” – co stoi 
w całkowitej sprzeczności z ofic. narracją (mantra Plusnina pojawia się w CVR-1 dwukrotnie, nim rozpocznie 
swą wypowiedź Wosztyl – nie mógłby więc słyszeć jej po zakończeniu konwersacji z Grzywną):  
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. (…). Ja nie słyszałem rozmów pomiędzy załoga tupolewa, tzn. 
pomiędzy nimi. Później słyszałem korespondencję prowadzoną pomiędzy TU-154M a wieżą w Smoleńsku. 
Słyszałem, iż kontroler lotniska poinformował załogę tupolewa o widzialność 400 m i jeszcze słyszałem jak 
mówił do nich, żeby nie schodzili poniżej 50 m i jak nie zobaczą lotniska żeby odeszli na zapasowe. Ta 
korespondencja odbywała się w języku rosyjskim (http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-
nich-zeby-nie-sch). 
Rozwiązanie tej zagadki może być takie, że albo Wosztyl miesza różne rzeczy w swych zeznaniach – albo „zapisy 
CVR” montowane były wraz z dogrywaniem poszczególnych kwestii (np. tych przypisanych do „kontrolerów”). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/widok-z-warsztatu.html
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
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sprawie bardzo skrupulatnie przesłuchać dowódcę jaka-40, który wie o wiele więcej niż mówi. Być 

może stwierdzenie, iż wieża podała te same dane, co my stanowi tylko lapsus językowy, a nie 

sprawozdanie obejmujące faktyczną chronologię połączeń radiowych.  

 

Wracamy do „zapisów CVR”, łączności PLF 101–PLF 031 i rozmowy Grzywna-Wosztyl. Czym różni się 

ona od późniejszych rozmów Grzywny z Musiem? Nie ma w niej wzmianki o dwóch podejściach 

ruskiego transportowca. Dowódca „jaczka” słowem nie wspomina o tych incydentach lotniczych, 

choć wyglądały one (przynajmniej w oczach świadków takich jak Muś) niebezpiecznie, jakby załoga 

„Frołowa” o włos uniknęła wypadku (Ił „doginał” (…) dosyć brawurowo. Skrzydła nad trawą były na 

wysokości około 3 metrów i to z dużymi przechyleniami. W końcu zrezygnował i odszedł. To pierwsze 

podejści[e] wyglądało dosyć dramatycznie – według Musia). Pytanie zatem, czy połączenie Grzywna-

Wosztyl nie zaszło czasem – owszem (jak w wywiadzie nadmienia dowódca PLF 031), po 

wylądowaniu „jaczka”, ale – przed manewrami „Frołowa”? W moskiewskiej legendzie takie 

rozwiązanie nie wchodzi w grę, lecz w obrębie HWW nie byłoby to nic nadzwyczajnego. Pomijając 

fakt, że informacja o „Frołowie” stanowić musiała ważny element przekazu o aktualnej sytuacji na 

Siewiernym, to wydaje się, że nawet na zasadzie „żołnierskiej ciekawostki” lub zwykłego 

towarzyskiego dzielenia się nowinkami Wosztyl winien się odnieść w rozmowie z Grzywną do tego, co 

mieli widzieć piloci „jaczka” (wraz z dziennikarzami) np.: „wiesz, dopiero co Ruscy próbowali 

dwukrotnie iłem przyziemiać, ale szło im ciulowo – omal się nie wypieprzyli”. Poza tym Protasiuk za 

jakiś czas nie mówiłby Grzywnie: Spytaj, czy Rosjanie już przylecieli – gdyby o tym (komukolwiek z 

załogi PLF 101) opowiedział dowódca jaka-40; szczególnie, gdyby rozmowa Grzywna-Wosztyl 

odbywała się w czasie planowanego przylotu „Rosjan”. Dwa manewry iła to z kolei jakieś, licząc 

oszczędnie, 20-25 minut dodatkowego czasu. Czy w takim razie dopiero po takim czasie (wiszenia) 

nastąpiło ponowne połączenie PLF 101 z PLF 031? To pytanie także to (żyjących) członków załogi 

„Wosztyla”. Muś już nie może w tej materii złożyć zeznań54. 

                                                           
54

 Natomiast Wosztyl miał zeznać (21-04-2010) następująco: 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 (http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-
nie-sch). Jak widać tak skonstruowane są te zeznania, iż nie wiadomo, które ich elementy należy traktować jako 
faktyczne. Wosztyl zarówno 21-04, jak i 10-04, ma zeznawać, że rozmowę z Grzywną odbywa już po odejściach 
iła-76, ale, jak pamiętamy, zrazu lokowano przylot PLF 101 od 10 do 15 minut po „Frołowie”, co kłóciłoby się ze 
scenariuszem rysującym się w zeznaniach Wosztyla (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). Jak poza tym zaznaczałem, Wosztyl twierdzi, że komunikację z „wieżą” ze strony PLF 101 prowadził 
Ziętas, a „katastrofa” wydarzyła się „około 8:35” – co z kolei kłóci się z ofic. narracją. Gdyby tego było mało, 
Wosztyl 21-04 dodaje: Jeżeli chodzi o rozmowy pomiędzy TU-154 a wieżą to słuchałem tego do trzeciego 
zakrętu TU-154 czyli do momentu jak oni byli na wysokości 500 m. Nie słyszałem komunikatu z wieży, że TU-154 
może lądować. Tak jak zeznałem wyżej, słyszałem tylko to co podałem wcześniej. Chciałbym jeszcze dodać, iż 
przed podaniem przez kontrolera widoczności kontroler pytał się załogę TU-154 jakie mają lotniska zapasowe i 
jaką pozostałość paliwa. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto odpowiadał wieży na te pytania. A z jego zeznań 

http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
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Za takim (ostrożnym, zaznaczam) rozwiązaniem, postulującym 20-25-minutowy dystans między 

rozmową Grzywny i Wosztyla a tą Grzywny i Musia, przemawiałoby to, co pisałem na początku 

Suplementu i „układania puzzli” z pociętych „taśm”: po rozmowie z Wosztylem Grzywna (proszony 

przez Protasiuka, by spytał o grubość chmur nad XUBS) wyraża wątpliwość, czy piloci PLF 031 

„jeszcze będą” – tak jakby minęło dużo czasu (a nie dwie minuty). Wywołując Wosztyla, 2P pyta, czy 

ten jeszcze jest. I wtedy zgłasza się Muś, do którego niebawem znów wrócimy.  

 

Co mogłoby się dziać przez te 20-25 minut (wiszenia PLF 101)? Po pierwsze, jak pamiętamy, w 

„zapisach CVR” pojawia się relacja Grzywny z konwersacji z dowódcą jaka-40, która jest 

komentowana w kokpicie tupolewa (vide CVR-3): 

2P: Areczku, y, Artur mówi tak: na ich oko jakieś czterysta widać, pięćdziesiąt metrów podstawy. 

1P: Ile? 

2P: Czterysta metrów widać, pięćdziesiąt metrów podstawy [chmur/w górę]. 

1P: Ale oni wiszą czy nie? 

2P: Nie. No im się udało. Mówił tylko, że, że jak za drugim razem, to gdzie by było. Kombinuje.  

 

W CVR-2 ta ostatnia część wypowiedzi Grzywny wygląda odmiennie i bardziej sensownie (niż w wersji 

zaproponowanej przez IES/NPW): jak za drugim razem nie usiądziemy to… On mówi, że na Moskwę. 

                          

Po drugie, co również ważne – dopiero w tym momencie – tzn. po dialogu Grzywny z Wosztylem – 

Protasiuk ma przekazać informację o niepogodzie i możliwym nielądowaniu (nie damy rady usiąść 

(…) prawdopodobnie nic z tego nie będzie) dyr. Kazanie: 

                                                                                                                                                                                     
wynika, iż dobrze znał Protasiuka. I najdziwniejszy element zeznań Wosztyla – 10-04 twierdzi on: W pewnym 
momencie słyszeliśmy, że kontroler z wieży wektoruje ich i dostają zgodę na podejście do lądowania. 
Natomiast 21-04: Jeżeli chodzi o rozmowy pomiędzy TU-154 a wieżą to słuchałem tego do trzeciego zakrętu TU-
154 czyli do momentu jak oni byli na wysokości 500 m. Nie słyszałem komunikatu z wieży, że TU-154 może 
lądować. Por. też http://www.rp.pl/artykul/465837.html?print=tak&p=0 (art. z 23-04-2010). 

http://www.rp.pl/artykul/465837.html?print=tak&p=0
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O Kazanie też nie zapominajmy. Zgodnie z moskiewską legendą, wchodzi on do kokpitu rzekomo trzy 

minuty wcześniej (o 10:23:01 rus. czasu; Panie kapitanie, czy jak już wylądujecie (niezr.), czy ja mogę 

się spytać). W wersji CVR-2 Kazana nie tylko wchodzi do kabiny pilotów (o 6:23:00,5 UTC), ale i 

żartobliwie prosi Protasiuka o pozwolenie, by sobie mógł usiąść; w CVR-3 Kazana wchodzi zaś (o 

8:23:04,6 pol. czasu), by posłuchać: 

                             

Tak czy tak, wszystkie te „wejścia” dyrektora protokołu dyplomatycznego (DPD) odbywają się tuż 

przed połączeniem PLF 101 (tu Protasiuka) z „Korsażem” i przed rozmową Grzywny z Wosztylem. 

Kazana musiałby więc błyskawicznie się ewakuować z kokpitu i to zakrywając sobie uszy, by nie być 

świadkiem tych dwóch konwersacji. Tymczasem cała długa wypowiedź Protasiuka do DPD55 

implikowałaby, że Kazany w ogóle nie było w kabinie pilotów, gdy (zaledwie dwie minuty temu) 

toczyła się rozmowa 1P z Plusninem (jego mantra meteo pojawia się o 10:24 rus. czasu w CVR-1) 

oraz 2P z „jakiem-40” (informacja Wosztyla o widzialności także o 10:24) – tzn., że Kazana nie 

słyszał tychże dialogów56. Czyżby zatem kolejny „ubytek taśmy”? Niewykluczone. A z jakiego powodu 

byłby taki ubytek i w jakim celu? Generalnie, by (w montażu) skrócić czas, czyli by wywołać u 

odbiorców – czytelników „stenogramów” – wrażenie pośpiechu panującego w kabinie PLF 101. Tu 

bowiem w tle zniżają do lądowania i Protasiuk „równocześnie” prowadzi korespondencję z Plusninem 

                                                           
55

 W CVR-1 o 10:26 rus. czasu, w CVR-2 o 6:26 UTC, w CVR-3 o 8:26 pol. czasu. 
56

 Gdyby Kazana towarzyszył pilotom podczas tych dwóch połączeń: Protasiuk-Plusnin i Grzywna-Wosztyl, to 
albo DPD sam by podjął temat mgły i problemu z lądowaniem, albo Protasiuk by zaczął rozmowę od: „jak pan 
słyszał, panie dyrektorze, sytuacja wygląda…” tak a tak.   



39 
 

i konwersację z Kazaną, tu też szybko potrzebna decyzja Prezydenta itd. itd. Sytuacja (tak 

skonstruowana przez moskiewskich fachowców wojskowych zajmujących się preparowaniem 

materiału dowodowego) jest o tyle intrygująca, że przecież (zgodnie z ofic. danymi) Dowódca PLF 101 

informację (o widzialności 4-0-0 i mgle) miał otrzymać z „Mińska” o 6:14 UTC, więc nawet jeszcze 

wcześniej (gdybyśmy pozostawali na osi czasu zgodnej z moskiewską narracją) powinien Kazanę o 

problemach powiadomić. Nie tylko zresztą Kazanę. Otrzymawszy „mińskie zawiadomienie” o 6:14 

UTC Protasiuk powinien przekazać wieść (np. za pośrednictwem Kazany) Prezydentowi (np. Ruscy 

właśnie przekazali przez „Mińsk”, że w Smoleńsku nie ma warunków do lądowania – dokąd mamy 

lecieć?). Jeśli nawet nie Prezydentowi, to (obecnemu ponoć na pokładzie) Dowódcy Sił Powietrznych: 

Panie generale, Ruscy przekazują, iż na Siewiernym widzialność 400, mgła – gdzie kierować 

tupolewa? A tak się nie dzieje. Dyskusje załogi po „four-zero-zero meters fog” nie wychodzą poza 

kokpit, jakby nie otrzymano tego komunikatu od jakichś poważnych instytucji (typu taka a taka 

kontrola obszaru) i jakby nie do końca dowierzano, iż komunikat jest prawdziwy (bo może 

„kontrolerzy” są np. pijani)57. Dopiero rozmowa Grzywna-Wosztyl ma ostatecznie potwierdzać 

fatalne warunki na XUBS i wykluczać lądowanie.  

 

9. „PLF 101 dwadzieścia jeden po.”- komunikat Murawiowa do Plusnina 

Przenieśmy się teraz na moment do „wieży” XUBS, gdy „dyspozytor Murawiow” ogłasza, że „PLF 101 

dwadzieścia jeden po” orientacyjnie szacuje swe wejście na nadlotniskowy krąg. Wiemy, że takiego 

komunikatu nie wypowiada wcześniej Ziętas, aczkolwiek w trakcie komunikacji z „Mińskiem” 

Protasiuk mówi (zapewne do nawigatora): Zaraz się spyta, o której będziemy -  

 
                                                           
57

 Być może „kontrolerzy” zwyczajnie przesadzili z „piętrzeniem trudności” związanych z możliwym lądowaniem 
(podawanie „wysokości decyzji 50 m” itd.) – stąd wydało się to załodze PLF 101 podejrzane i chciała się upewnić 
u pilotów PLF 031, jak sytuacja wygląda naprawdę na Siewiernym.  
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tak, jakby podpowiadał prowadzącemu korespondencję z „Mińskiem” i później z „Moskwą” Ziętkowi, 

na co nawigator powinien się ze strony „mińskiej kontroli” przygotować.  

 

Informacja o tym, o której załoga PLF 101 przewiduje pojawienie się tupolewa w okolicy XUBS, 

mogła więc zostać podana „Mińskowi” (a tą drogą i „Korsażowi”) przez polskiego nawigatora. 

Czemu jednak miałaby „zniknąć” z zapisów magnetofonowych? Dlaczego ruski krawiec miałby ją 

odkroić? Taka informacja zawierałaby moment czasowy odmienny od późniejszej ofic. narracji. Gdyby 

Ziętas zapowiedział (w okolicach Mińska), iż o 6:21 UTC (co znaczyłoby 8:21 pol. czasu, 10:21 rus. 

czasu) PLF 101 pojawi się na kręgu nadlotniskowym smoleńskiego Siewiernego, to eksperci musieliby 

się nieco nagimnastykować, by zwykłym zjadaczom chleba wyjaśnić, że dopiero o 6:41 UTC (tu 8:41 

pol. czasu, 10:41 rus. czasu) „prezydencki tupolew spadł” na polankę samosiejek. Ale pewnie daliby 

radę z pomocą pożytecznych idiotów, których nawet w nauce znajdzie się na pęczki – nie tylko w 

dziennikarstwie i wśród „liderów opinii”. O wiele trudniej byłoby ekspertom wyjaśnić „katastrofę 

smoleńską”, gdyby „6:21 UTC” oznaczało wyjątkowo, bo w związku z ruskimi czasowymi 

manipulacjami, godz. 7:21 pol. czasu a 9:21?/10:21? rus. czasu (diabli moskiewskie wiedzą)58. Albo 

jeszcze prościej rzecz ujmując (a zgodnie z HWW i w kontekście wylotu z EPWA gdzieś po 4-tej UTC 

(4:27 UTC?) – gdyby Ziętek podał z wyprzedzeniem (czyli np. ca. o 5:06 UTC) „Mińskowi” po prostu 

godz. 5:21 UTC, a PLF 101 (dotarłszy nad XUBS) byłby o owej porze (5:21 UTC, czyli 7:21 pol. czasu) na 

jakimś pułapie nad Siewiernym, to eksperci mieliby poważny problem z wyjaśnieniem, jak to się stało, 

iż dopiero o godzinę i 20 minut później „prezydencki tupolew spadł”.  

 

Ktoś powie, ucinając ten powyższy wywód, że sentencja Murawiowa i „godzina Murawiowa” (21 po – 

odnoszące się do PLF 101) może być zupełnie nieistotna59. Ruski dyspozytor coś zamotał – w 

rzeczywistości chodziło jedynie o 10:22 rus. czasu i punkt ASKIL, kiedy to w ofic. narracji PLF 101 mija 

białorusko-ruską granicę. Proste. Taką też interpretację proponuje (paranoikom) KBWLLP (jak 

pokazywałem na skanach w Uchod experimencie) – i wypadałoby ugiąć się pod ciężarem 

niekwestionowanego instytucjonalnego autorytetu i racjonalnego argumentu. Pytanie, czemu zatem 

„MAK”, czyli znakomici radzieccy eksperci i wojskowi – zamiast podać u siebie w bumagach (pdf-y) z 

„zapisami z XUBS”, iż „dyspozytor Murawiow” ogłasza (KL Plusninowi o 10:21 rus. czasu) 21 po na 

kręgu (tu: w dwadcat’ pierwuju minutu na schiemu) – nie wpisali/dograli po prostu: 21 po w ASKIL – a 

propos orientacyjnego przylotu PLF 101?  

                                                           
58

 O „zegarku Krasnokuckiego” wskazującym tę samą godzinę jako „dziewiątą” i „dziesiątą” pisałem w Uchod 
experimencie (cz. 2). Kwestia ‘czasu’ jeszcze wróci w Suplemencie. 
59

 Kontrargumentację można by rozwijać następująco: w jakim celu załoga PLF 101 miałaby „Mińskowi” 
podawać orientacyjną godzinę pojawienia się na kręgu XUBS? Otóż cel byłby oczywisty – obsługa docelowego 
lotniska informowana byłaby z kilkunastominutowym wyprzedzeniem o zbliżaniu się tupolewa i mogłaby się na 
to nadejście rządowego statku powietrznego z Polski spokojnie przygotować. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, zaś Protasiuk, będąc w Smoleńsku trzy dni wcześniej, mógł świetnie poznać trasę, także, jeśli 
chodzi o dystans czasowy wymagany do pokonania poszczególnych jej odcinków. Naturalnie, taka informacja 
podana przez PLF 101 „Mińskowi” musiałaby w jakiś sposób zostać przekazana „Smoleńskowi”. W ofic. 
narracji to Buriełom, czyli smoleńskie „Jużnyj”, ma dysponować tą ekskluzywną wiedzą (o PLF 101) – równie 
dobrze jednak „Jużnyj” może być narracyjną „zasłoną dymną”, legendowaniem faktycznej 
telefonicznej/radiowej łączności z 10-04 pomiędzy „Mińskiem” a XUBS, która to łączność musiała być 
prowadzona w ramach antypolskiej operacji. 
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Czy nie pasowałby do ofic. narracji taki właśnie, w takim kształcie wypowiedziany, komunikat, no, 

może z lekkim zaokrągleniem czasowym w stosunku do CVR-1, gdzie o 10:22 rus. czasu „prezydencki 

tupolew” zgłasza „Moskwie”, że przechodzi ASKIL? 

                

Zaledwie „minuta różnicy”, jak widać. Murawiow mówi: 21 po, w CVR-1 jest „22 po”. Minuta w 

historii smoleńskiej nie powinna mieć najmniejszego znaczenia, szczególnie przy uwzględnieniu 

różnych stref czasowych, w których, jak wiadomo, niejedna minuta może się zgubić. Problem polega 

na tym, że swe „stenogramy” doszlifowała pod tym względem KBWLLP (zaginając wypowiedź 

Murawiowa pod kątem „przechodzenia ASKIL”, a więc wprasowując ją w moskiewską opowieść), ale 

wcale nie „MAK”, dysponujący w końcu oryginalnymi szpulami z Siewiernego z 10-04, a tym samym 

możliwościami „krawiecko-montażowymi”. Dlaczego? Ktoś powie: hm…, może po prostu przeoczono 

tę wypowiedź i „zachowała się” w dokumentacji „MAK-u” w wyniku ruskiego bajzlu. Całkiem 

możliwe. Tak jak zachował się (choć w CVR-3 już niezbyt) dialog między załogami rus. statków 

dotyczący wybroski, którą żadna katastrofologiczna komisja badawcza się nie zajęła, i po dziś dzień60 

żaden lotniczy ekspert nie wyjaśnił, co/kto/gdzie/w jakim celu miałby z jakiegoś samolotu 

transportowego 10 Kwietnia zrzucać.  

 

Istota rzeczy z „sentencją/godziną Murawiowa” (PLF 101 21 po na kręgu) nie polega jednak na tym, 

że ta sentencja (i godzina) się gdzieś w ruskim pdf-ie uchowała, lecz na tym, co ona głosi. Biorąc pod 

                                                           
60

 Czerwiec 2014. 
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uwagę to, że 10 Kwietnia mamy do czynienia z komunikacją wojskową (zarówno na „wieży”, jak i na 

linii „kontrola”–załogi), a jeśli nie zakładamy, że dana wypowiedź jest dograna61 lub pochodzi z innego 

roku, to informacja smoleńskiego „dyspozytora”, że PLF 101 przewiduje wejście na krąg 

nadlotniskowy Siewiernego „21 po”, nie mogła się wziąć znikąd62. Jakiś nadawca musiał ją 

przekazać, by jakoś dotarła do Murawiowa. Najpierw takimi szacunkowymi wyliczeniami (co do 

przewidywanego znalezienia się na kręgu XUBS) winna się podzielić z jakąś instytucją (mińską lub 

moskiewską) sama załoga PLF 101, potem zaś ta instytucja przekazałaby wyliczenia do „dyspozytora” 

XUBS. Nic takiego jednak się nie dzieje, gdy zajrzymy do „stenogramów CVR”.  

 

 

10. Komunikat Murawiowa jako przeklejka w „zapisach z XUBS” 

 

„Sentencja Murawiowa” nie znajduje też odzwierciedlenia w dalszych działaniach „wieży”, jak 

wskazywałem w Uchod experimencie. Wygląda więc ta wypowiedź „dyspozytora” na „przeklejkę” rus. 

montażysty z jakiejś wcześniejszej godziny, przeklejkę mającą służyć zaciemnieniu sprawy. Jakiej 

sprawy? Sprawy wcześniejszego przybycia PLF 101 do strefy smoleńskiego północnego lotniska, 

zgodnie z HWW. Przybycia nie po 8-mej 23 pol. czasu – lecz dobrą godzinę wcześniej. Jeślibyśmy 

bowiem znów cofnęli się w czasie, tym razem do 8:59 rus. czasu (trzymając się „parametrów MAK” ze 

„stenogramów” szympansów), to rozgrywa się wtedy taki dialog między owym Murawiowem a 

Plusninem - dotyczący dwóch samolotów mających się pojawić na nadlotniskowym kręgu w tym 

samym czasie, tj. dwadzieścia po: 

                       

W legendzie moskiewskiej konwersacja ta dotyczy jaka-40 i „Frołowa”, ale zauważmy, że tylko załoga 

iła-76 podaje (z wyprzedzeniem) w „stenogramach”: dwudziesta minuta, schemat, a więc, że „20 

po” ma być na kręgu. „Wosztyl” takiego komunikatu nie przekazuje żadnej „kontroli” (ni „Moskwie”, 

                                                           
61

 Po co miano by dogrywać komunikat, który kłóci się z moskiewską legendą? Jeśli już to dograno by taki, który 
by do niej świetnie pasował. 
62

 Mogła zajść manipulacja, jeśli chodzi o moment czasowy przekazywania komunikatu przez Murawiowa – w 
rus. „dokumentacji” wypowiedź „dyspozytora” pojawia się o 10:21 rus. czasu i zarazem dotyczy 10:21 rus. 
czasu. Jak zajrzymy do korespondencji „Frołow” – XUBS, rus. załoga podaje orientacyjny moment wejścia na 
krąg nadlotniskowy już o 8:47 rus. czasu, a więc minutę po nawiązaniu łączności (podczas gdy pierwsze 
podejście ma wykonać dopiero  o 9:25 rus. czasu).  
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ni „Smoleńskowi”). Ktoś tu może wtrącić: może przekazywał, tylko Ruscy wycięli w montażu? Może. 

Tylko, jeśliby przekazywał i przekazał, to nie byłoby żadnego powodu do  wymazywania tego z 

magnetofonowych taśm. Komunikat taki uzupełniałby moskiewski przekaz starannie ukrywający 

pobyt „trzeciego Borta” w rejonie Siewiernego. Pamiętajmy, że załoga PLF 031 nie odzywa się ani 

słowem podczas „ścieżki podejścia”, tak jakby lądowanie/sprowadzanie jaka-40 – to oficjalnie o 9:15 

rus. czasu – było na nagraniach sfingowane, a nie zarejestrowane. (W rzeczywistości wykonano by je 

15, 20, 25, 30 minut wcześniej - na przykład). Zeznając 10 Kwietnia przed wojskowymi prokuratorami, 

dowódca PLF 031 ma twierdzić, że na 10-15 min. przed lądowaniem nawiązuje łączność ze 

Smoleńskiem, a do lądowania dochodzi o 7:25 pol. czasu/9:25 rus. Jak wiemy z katastrofologicznej 

dokumentacji, jak-40 ma przyziemić na Siewiernym o 7:15/9:1563, a pierwszy kontakt z tamtejszymi 

„kontrolerami” załoga ma nawiązać o 6:53/8:53. To już dawałoby „rozciągnięcie odcinka czasu” do 22 

min. - w przeciwieństwie do 10-15 min. wspomnianych przez Wosztyla. Tak podaje „raport MAK” (s. 

153), nie uwzględniając jakby tego wywołania „Moskwy” z godz. 8:52:   

           

Ale mniejsza z tym. Ważne jest co innego. O ile bowiem w wersji Wosztyla - z jego zeznań z 10-04 

(lądowanie PLF 031 miało zajść o 7:25 pol. czasu) - znalezienie się na kręgu można by dopasowywać 

jakoś z grubsza do cytowanej wyżej zapowiedzi (KL Plusnina z rozmowy z „dyspozytorem 

Murawiowem”) „ten 20 po”, o tyle w przypadku lądowania „jaczka” już o godz. 7:15, nie za bardzo. 

Jeśli natomiast do tego lądowania na Siewiernym doszłoby jeszcze wcześniej, bo np. o 6:50 (pol. 

czasu), to w ogóle nie można by mówić o żadnym „20 po” jako określeniu odnoszącym się do PLF 

03164. Na tym tle „przesunięcie lądowania jaka-40 w zapisach z XUBS” na kwadrans po siódmej pol. 

                                                           
63

 Jak sygnalizowałem chwilę temu w Suplemencie, być może przesunięto w czasie lądowanie „Wosztyla” na 
„kwadrans po” 9-tej rus. czasu, by zbiegało się ono z podchodzeniem „Frołowa” i z rozmowami „kontrolerów” o 
„Polaku”/„Polakach” (tak, by one były traktowane jako odnoszące się do jaka-40, a w żadnym wypadku nie do 
PLF 101). 
64

 Wosztyl podaje w zeznaniach z 10-04, że wylot (z Okęcia) nastąpił dopiero o 5:25 pol. czasu. Z kolei (a 
pamiętajmy, że mowa o dniu, kiedy trąbiono, że do „katastrofy” doszło o 8:56) okoliczności „wypadku 
tupolewa” sytuuje on czasowo „około 8:35”. 21 kwietnia 2010 zaś Wosztyl zdaje się twierdzić, że jak-40 
wystartował o 5:15: jeszcze przed startem około godz. 5.15 po zamianie samolotów, za pośrednictwem DKL 
drogą radiową otrzymałem aktualną informację o pogodzie w Smoleńsku. Ta pora pasowałaby z grubsza do 
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czasu, a na godz. 9:15 rus., może stać się o wiele bardziej zrozumiałe niż do tej pory, zwłaszcza że 

planowo (przynajmniej wg KBWLLP) „Wosztyl” miał przyziemić w Smoleńsku około 7:00/9:00 rano, 

czyli 5:00 UTC). 

 

W takiej sytuacji radiowa łączność między „Wosztylem” a XUBS pojawiłaby się kilkanaście minut 

wcześniej niż się oficjalnie podaje, a dialog KL Plusnina z „dyspozytorem Murawiowem” o „tym 

Polaku 20 po”, wcale nie dotyczyłby jaka-40 i tym samym wskazywałby na obecność „prezydenckiego 

tupolewa” w rejonie wojskowego smoleńskiego lotniska (zgodnie z HWW). Niewykluczone zatem, że 

z tego właśnie powodu, tj. by przede wszystkim „schować” PLF 101, przesunięto w narracji przybycie 

„Wosztyla” na Siewiernyj na późniejszą godzinę i skorelowano z 7:15 pol. czasu, by ewentualne 

skojarzenia, co do „Polaka” - o którym czasem mowa w dialogach szympansów na długo przed 

informacjami o „wylocie tutki” - wiązały się (mniej lub bardziej trafnie) z „dziennikarskim jakiem-

40”, a w żaden sposób nie z „prezydenckim tupolewem”. Ten „jeszcze nie wyleciał” (oficjalnie) i nie 

mógł się znaleźć w okolicach Smoleńska „godzinę wcześniej” (niż moskiewska legenda głosi), bo 

wtedy załoga PLF 101 w ogóle „nie spieszyłaby się z lądowaniem we mgle”.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
relacji red. W. Cegielskiego: o piątej wystartowaliśmy z lotniska Okęcie (…). Wtedy, kiedy wchodziliśmy do tego 
samolotu, Tu-154M już, jak mówią piloci, grzało silniki (http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka).  
Być może więc, że jak-40 wyleciał po prostu w okolicach 5-tej rano, a cała legenda z opóźnieniem powstała już 
na potrzeby ofic. narracji. Tym samym lądowałby np. koło 6:50 pol. czasu, a łączność z „kontrolerami” XUBS 
piloci PLF 031 nawiązaliby koło 6:35. P. Świąder nie podaje dokładnej godziny startu „jaczka”, którym miał 
lecieć, ale za to pisze, że poinformowano dziennikarzy, iż „godzinę po nich” wystartuje tupolew 
(http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-
polski,nId,272706). To tak dodaję w nawiązaniu do HWW. Świąder w innym wspomnieniu stwierdza, że lot 
„Wosztylem” trwał ca. 1h30min (http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-
reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012).  

http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
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11. Specyficzne cechy komunikacji między załogami a XUBS w dn. 10-04 

 

W rozmaitych opracowaniach, nawet tych trzymających się opowieści o „katastrofie”, jak choćby 

książki „komisji płk. Latkowskiego” czy dokumentacja KBWLLP, zwraca się uwagę na to, że 

komunikacja (zarówno w obrębie załogi „prezydenckiego tupolewa”, jak i z „kontrolerami”) wygląda 

– najoględniej rzecz ujmując – niestandardowo:  

1) brakuje poszczególnych kwitowań (np. podczas checklisty),  

2) pewne komunikaty wypowiadane są albo „za wcześnie”, albo „za późno”, albo w ogóle ich 

brak,  

3) ktoś z załogi mówi coś, co powinien w danym kontekście powiedzieć ktoś inny,  

4) niektóre wypowiedzi świadczą o „samowoli” pilotów (czyli np. ktoś komunikuje coś 

„kontroli”, zamiast poczekać na uzyskanie pozwolenia na wykonywanie danego manewru).  

 

Nie uwzględnia się w tym wyliczaniu „wad komunikacji” załogi PLF 101 z 10-04 takiego scenariusza, 

zgodnie z którym to same „zapisy” są pokiereszowane (ex post), a w związku z tym, sztucznie 

pozbawione pewnej naturalności, płynności, logiczności i spójności charakterystycznej dla 

(zarejestrowanych) rozmów. Nie szukając zresztą daleko: korespondencja Dowódcy „prezydenckiego 

tupolewa” z „kierownikiem lotów” z XUBS rozpoczyna się tak, jakby jakaś wymiana komunikatów już 

zaszła, tylko ją wycięto: 

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

XUBS: Polski 101, Korsaż odpowiedział. 

1P: Na dalszą prowadzącą, zniżamy, 3600 metrów. 

XUBS: Polish Foxtrot 101, pozostałość paliwa, ile macie paliwa? 

1P: Zostało 11 ton. 

                                                   

Dla porównania/przypomnienia, niżej powitanie i pierwsze ustalenia (10 Kwietnia) między załogą 

„Frołowa” a KL Plusninem: 
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Załoga rus. transportowca podaje, o której będzie na kręgu nadlotniskowym (20 minut po, schemat), 

Plusnin potwierdza (kwituje), pyta też: zapiszemy warunki?, na co pilot prosi jedynie o magnetyczny 

kurs podejścia do lądowania i oznajmia „kontroli”, że za 5 minut ponownie nawiąże radiowe 

połączenie. Na poniższym skanie natomiast, omawiana już w Suplemencie, „wymiana komunikatów” 

między PLF 031 a „Korsażem”: 

 

 

Pilot jaka-40 na pytanie, czy wywoływał „Korsaża”, nie potwierdza, że wywoływał); w dodatku 

oznajmia, że schodzą na 3300m, mimo że taki komunikat załogi powinien być poprzedzony 

poleceniem ze strony moskiewskiej kontroli obszaru lub „Korsaża”. Brak też standardowej wymiany 

komunikatów na początku radiowej korespondencji (między „Wosztylem” a „wieżą”). Gdy zaś 

„Frołow” nawiązuje znów łączność z Plusninem, to tenże KL podaje rus. załodze cały zestaw danych 

niezbędnych do lądowania, które pilot sobie odnotowuje (co w swej odpowiedzi zaznacza: zapisałem 

pogodę), po czym „Frołow” kwituje najważniejsze elementy przekazu „kontrolera”: kurs podejścia do 

lądowania 2-5-9, ciśnienie 7-4-5, poziom przejścia 1500, OSP z RSP - i żegna się do następnego 

radiowego połączenia: 
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Tego wszystkiego całkowicie brak w komunikacji (tak PLF 031, jak i PLF 101) z „Korsażem”. Jak to 

wyjaśnić? W pierwszym przypadku, tj. odnośnie do PLF 031, można tak np. iż Plusnin nie dyktował po 

rusku tego obszernego zestawu danych załodze „Wosztyla”, bo ona nie znała ruskiego, a gdyby 

podyktował, to i tak by się w nich pogubiła. Takie uzasadnienie proponuje „komisja płk. 

Latkowskiego” w swych analizach. Jest to jednak wyjaśnienie nonsensowne. Nie tylko tego rodzaju 

komunikacja (jak ta z „Frołowem”) należy do psich obowiązków każdego kontrolera, ale też KL 

Plusnin nie może (przed rozpoczęciem wymiany komunikatów z „jaczkiem”) wiedzieć, kto siedzi na 

sterami jaka-40 ani że załoga „nie jest w stanie zapisać pogody”. Co więcej, nawet zakładając, że coś 

takiego w trakcie korespondencji radiowej „Korsaża” z „pierwszym Polakiem” wyszłoby na jaw – to 

powinno to być widoczne podczas pierwszych rozmów na linii PLF 031 – Siewiernyj (czyli np. KL 

podaje załodze pełny zestaw danych do lądowania, a polski pilot „ani me, ani be” i prosi o bardzo 

wolne mówienie albo parokrotne powtórzenie jakichś komunikatów). Tego nie ma. 

 

Podobnie też dzieje się w przypadku PLF 101 i „Korsaża”. Abstrahując od tego, że Protasiuk świetnie 

znał ruski, to przecież - jak cytowałem wyżej - po powitaniu winno dojść do tego rodzaju ustaleń, jak 

w przypadku „Frołowa”: orientacyjny czas pojawienia się na kręgu, kurs podejścia do lądowania, 

system podejścia, warunki meteo etc., tymczasem Plusnin „z marszu” pyta załogę o to, ile paliwa jej 

pozostało. (Wygląda więc po raz kolejny na to, że „przepadła cała komunikacja” zawierająca te dane i 

niewykluczone, że była to właśnie korespondencja Ziętasa z XUBS.)65 Ktoś może tu zaprotestować, iż 

przecież „smoleńskiej kontroli”, jeśli właśnie nie podaje na początku kompletu danych do lądowania, 

to może w ten sposób chodzić o odesłanie PLF 101, a nie o zezwolenie na podejście. Jest to kolejny 

nonsens (związany zresztą z moskiewską legendą o 10-04), bo gdyby rzeczywiście o to chodziło 

mundurowym „kontrolerom”, to by od razu to Protasiukowi przekazali, nie zezwalając jednocześnie 
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 Jej zniknięcie byłoby całkiem uzasadnione, gdyby się okazało, iż w momencie nawiązania łączności między PLF 
101 a „Korsażem” warunki jeszcze nie były tak fatalne, jak „miały być”. Mogło poza tym być tak, iż Plusnin 
mówił za szybko i Ziętas nie za bardzo sobie radził z tłumaczeniem (na bieżąco) tego, co ruski „kontroler” 
komunikuje. Ale też mogło być i tak, że – jak już sygnalizowałem – z „wieży” zaczęły płynąć zupełnie 
zaskakujące dla pilotów PLF 101 komunikaty, kłócące się z prognozami otrzymanymi w kraju oraz po drodze, 
co nakazało załodze pozostać na jakimś pułapie i ustalać nie tylko w swoim gronie, lecz z Delegatami, z PLF 031, 
no i „kontrolą”, co dalej. 
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na dalsze zniżanie, nakazując ponowne skontaktowanie się z „kontrolą obszaru” w Moskwie i 

ustalenie lotniska zapasowego. Tymczasem z ofic. narracji doskonale wiemy, że Plusnin i spółka 

sprowadzają PLF 101 do lądowania (tu niby do wysokości decyzji) mimo nielotnych warunków a la 4-

0-0 meters fog. 

 

Ale i to nadal nie wszystkie osobliwości komunikacji między KL a 1P „prezydenckiego tupolewa” – w 

przypadku „Wosztyla” bowiem KL, jak wspominałem, podaje po jakimś czasie pilotom „posadocznyj 

2-5-9”, czyli kurs podejścia ze wschodu na XUBS. W przypadku zaś dziwacznej korespondencji z 

Protasiukiem - NIE66. I nie tylko Plusnin NIE podaje „Polakowi” kursu podejścia do lądowania, ale 

także Protasiuk o żaden „posadocznyj” Plusnina wcale NIE prosi. Co z tego wynika? Mianowicie to i 

tylko to, że NIE ma (i nie będzie) mowy w korespondencji PLF 101-„Korsaż” o podchodzeniu do 

lądowania67. Wybrakowana wymiana zdań Protasiuk-Plusnin prezentuje się zatem tak, powtarzam, 

jakby już odbyły się jakaś komunikacja miedzy „kontrolą” Siewiernego a załogą.  

 

Ktoś może tu znów się wtrącić i dodać, że przecież KL Plusnin jakiś czas później przekazuje pewne 

„dane meteo” Dowódcy PLF 101 (tiempieratua pljus 2, dawlienije 7-45). Wcześniej jednak, jak wiemy, 

ów KL pyta od razu o zapasowe lotniska, upewnia się, co do nich oraz mantruje: Na Korsażie tuman, 

widimost’ 400 mietrow. Na Korsażie tuman, widimost’ 400 mietrow, w co poniekąd wcina się 

Protasiuk, prosząc o podanie informacji o pogodzie. Po chwili zaś (1P) precyzuje, że chodzi o 

temperaturę i ciśnienie, co w końcu Plusnin przekazuje, zaznaczając równocześnie, że nie ma 

warunków do przyjęcia samolotu. Protasiuk w odpowiedzi dziękuje, oznajmiając, iż załoga planuje 

wyłącznie 1) zajście i sprawdzenie, jak wygląda sytuacja na lotnisku – w przypadku niepogody 

natomiast 2) odejście na drugi krąg – do czego ta załoga ma pełne prawo (a nie miałaby go, gdyby 

„smoleńska kontrola” jednoznacznie zabroniła wykonania takiego manewru). 1P nic nie mówi o 

„posadce” ani o „posadocznym”. Plusnin pyta, czy po kontrolnom zachodie, próbnym zajściu, 

wystarczy załodze paliwa do odejścia na zapasowe lotnisko – Protasiuk potwierdza. KL mówi, że 

zrozumiał, po czym 1P prosi o zgodę na dalsze zniżanie, z czego by wynikało, że do tej pory NIE 

zniżano się z pewnego pułapu, na którym PLF 101 pozostawał. Czy w takim razie to nie Plusnin (lub 

inny z „kontrolerów” z Siewiernego) poleca załodze „prezydenckiego tupolewa” zniżanie na dalszą 

radiolatarnię, nim Protasiuk to zakomunikuje? Czy, innymi słowy, cytowana wyżej wypowiedź 1P nie 

jest już kwitowaniem? 

1P: Na dalszą prowadzącą, zniżamy, 3600 metrów. 

Jaki bowiem byłby sens wykonywać zniżanie na dalszą NDB (z wysokości 3600m), w sytuacji, w której 

nie ma się na nie zgody i posiada się informacje o „widzialności 4-0-0 i mgle” (w ofic. narracji już od 

blisko 10 minut, od „mińskiego kontrolera”)? Poza tym, czy Plusnin, miast wypytywać o pozostałość 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod  
67

 Przypomnę znów w tym kontekście, że Wosztyl ma zeznawać 10-04, że słyszał, jak „wieża” wydaje zgodę (PLF 
101) na lądowanie (W pewnym momencie słyszeliśmy, że kontroler z wieży wektoruje ich i dostają zgodę na 
podejście do lądowania), a 21-04-2010, że nie słyszał, by „wieża” wydawała zgodę na lądowanie (Nie słyszałem 
komunikatu z wieży, że TU-154 może lądować). 

http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod
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paliwa i zapasowe lotniska (vide początek rozmowy z Protasiukiem), nie powinien na wstępie polecić 

pozostawania na danym pułapie, czyli nie wyrażać zgody na zniżanie na dalszą prowadzącą?  

 

Wydaje się zatem, że „wieża” jak najbardziej mogła i winna była uprzednio zezwolić na „kontrolnyj 

zachod” (zgodnie z przepowiednią Krasnokuckiego z dialogu z „Logiką”/Kurtincem), zanim zabrała się 

do niego załoga PLF 101. Byłoby to zezwolenie oczywiste także z „psychologicznego punktu 

widzenia”, gdyż przedłużające się wyczekiwanie na jakimś pułapie (3600m?) mogłoby skłonić polskich 

pilotów do jeszcze szybszego odejścia na zapasowe68. Zauważmy zresztą, a propos kwitowania, że 

niektóre późniejsze komendy Plusnina Protasiuk kwituje, dokładnie powtarzając komunikaty KL: 

         

                                                 

 
                                                           
68

 W przywoływanym już w Suplemencie wywiadzie dla rus. portalu Plusnin twierdzi, że załoga zrazu odmówiła 
odejścia na zapasowe lotnisko, tylko że brak takiej „przepychanki słownej” na linii KL-Protasiuk w  jakichkolwiek 
„stenogramach CVR”. Plusnin (ani nikt inny, typu „Ryżenko” etc.) nie nakazuje pilotom PLF 101 nie zniżać się i 
udać na zapasowe lotnisko - Protasiuk w odpowiedzi nie odmawia wykonania takiego polecenia. Może to być 
jeszcze jeden dowód na to, że komunikaty takie (np. wraz ze słynnym four-zero-zero meters fog) pojawiły się 
podczas korespondencji Ziętas-„Korsaż” (zamiast np. standardowego zestawu danych do lądowania), ku 
zdumieniu załogi PLF 101.   
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Na podobnej zasadzie więc mogło być z „początkowym” komunikatem o zniżaniu na dalszą NDB z 

wysokości 3600m. Skoro jednak już zatrzymaliśmy się na moment przy kwitowaniu i dialogu 

Protasiuk-„Korsaż”. PLF 101 w ofic. narracji schodzi stopniowo do 500m, czyli do wysokości kręgu 

nadlotniskowego - i co się dzieje dalej? Jak od tego momentu wygląda kwitowanie 1P? 

XUBS: Polski 101, wykonujcie trzeci, radialna 19. 

1P: Wykonujemy trzeci, polski 101. 

XUBS: Polski 101 i od 100 metrów macie być gotowi do odejścia na drugi krąg. 

1P: Tak jest. 

1P: I wykonujemy czwarty. 

XUBS: 101, wykonujcie czwarty. 

XUBS: Odległość 10 [wersja CVR-1]/9 [CVR-2, CVR-3], wejście na ścieżkę. 

XUBS:  8, na kursie i ścieżce. 

1P: Podwozie i klapy wypuszczone, polski 101. 

XUBS [zachodnia „wieża”]: Pas wolny. 

XUBS: Lądowanie warunkowo – 120-3 metry. 

1P: Dziękuję. [wersja „komisji płk. Latkowskiego”: Dzień dobry. Stajemy na kursie i glisadzie do 

wewnętrznej.] 

XUBS: Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, odległość 6. 

1P: Cztery. [wersja KBWLLP i NPW] 

XUBS: Cztery na kursie i ścieżce. 

1P: Na kursie i ścieżce. 

XUBS: Reflektory włączcie. 

1P: Włączone. 

Tyle odpowiedzi Protasiuka. Nie różnią się one wydatnie w stosunku do skanów z kwitowaniem 1P 

zamieszczonych wcześniej? Jedyne „kwitowania” Dowódcy PLF 101 tutaj to „potwierdzenie wejścia w 

trzeci zakręt” bez podania odległości69 oraz to dotyczące włączenia reflektorów (jakby KL nie widział 

zbliżającego się tupolewa). Reszta się nie zgadza – odpowiedzi albo są „obok”, albo ich brak. Ani razu 

                                                           
69

 Ma ono w ofic. narracji potwierdzać zamiar załogi podchodzenia do lądowania kursem magnetycznym 259, tj. 
od wschodu. Nie dysponując jednak żadnym obiektywnym/faktycznym zapisem korespondencji PLF 101 z XUBS 
nie można tego komunikatu traktować jako autentycznego. Przede wszystkim dlatego, iż Protasiuk nie ustala z 
Plusninem, że będzie podchodzenie od wschodu (ostatni komunikat KL dotyczący kursu to 79). Po drugie, nie 
zgłasza „kontroli”, iż PLF 101 znajduje się na trawersie lotniska (gdyby poruszał się po kręgu, by podchodzić od 
wschodu). Po trzecie, wśród „danych FMS-a” są ślady po zaprogramowaniu podejścia z ASKIL do DRL1, a więc 
na zachodnią dalszą NDB. Byłoby to (zach.) podejście na Siewiernyj zarazem najbezpieczniejsze i najkrótsze, 
pozwalające zaoszczędzić załodze czas przed skierowaniem się na zapasowe lotnisko.  



51 
 

też nie jest podawana „kontrolerom” XUBS „wysokość po odległości”. „Smoleńska kontrola” nie 

niepokoi się takim stanem rzeczy i nawet nie sprawdza, czy nie została przerwana łączność. No ale 

piloci gnają na przepadłe, by wylądować, więc dlaczego miałby ich Dowódca sensownie kwitować lub 

kwitować w ogóle, podając choćby wysokość PLF 101 po odległości? Kto ma do tego głowę podczas 

nurkowania pod ścieżkę w gęstej mgle i zdradliwym jarze, gdy w dodatku TAWS alarmuje, by 

przerwać podejście? 

 

Ten „pośpiech z lądowaniem” pojawia się zaś już, zauważmy, …w białoruskiej przestrzeni 

powietrznej. 

      

                                                                        

Komunikat: To co – powoli się szykujemy ma wypowiadać ktoś z załogi już… o godz. 6:11 UTC wg 

KBWLLP – co wygląda na dość wczesne szykowanie się (chyba że uwzględnimy tu „godzinę 

Murawiowa”, z jego komunikatu do Plusnina, iż PLF 101 zgłasza, że ma być orientacyjnie 21 po na 
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kręgu nadlotniskowym). Kilkanaście sekund wstecz (wg ofic. danych) Grzywna ma powiedzieć słynne i 

szeroko komentowane już od czerwca 2010: 

 

„Komisja płk. Latkowskiego” dorabia do tej uwagi drugiego pilota taką interpretację, że załoga Tu-

154M bn. 101 wylatuje z Okęcia rankiem 10 Kwietnia z otrzymaną uprzednio prognozą dot. fatalnej 

pogody na XUBS i do tejże prognozy się Grzywna w tym miejscu odnosi70. Jak jednak wiemy, z 

rozmów załogi PLF 101 np. z CVR-2 (o „naszym meteo”), nikt w gronie pilotów nie przywołuje żadnej 

prognozy sprzed startu wykluczającej podchodzenie do lądowania w Smoleńsku – piloci są 

zaskoczeni, słysząc: four-zero-zero meters fog; gdyby mieli podobną prognozę wcześniej, na pewno 

by ją omawiano/przywołano. Pojawienie się więc powyższej wypowiedzi Grzywny w kontekście 

zupełnie do niej niepasującym świadczyłoby raczej o tym, że została ona przeklejona z jakiegoś 

innego miejsca, w którym mogła sąsiadować z inną, podobnej treści.  

 

 

12. Wypowiedzi w kokpicie PLF 101 pasujące do wykonywania holdingu nad chmurami 

 

Drugi pilot PLF 101 ewidentnie odnosi się 1) do tego, co widać za oknami kabiny i to w tzw. rozrywach 

chmur71, ale też – co o wiele ważniejsze – 2) do czyjegoś komunikatu dotyczącego kiepskiej 

widzialności, a w związku z tym możliwych problemów z podejściem. W ofic. narracji moment 

wygłaszania tej uwagi przez Grzywnę to czas jeszcze przed „mińskim zawiadomieniem o Smoleńsku”. 

Skąd zatem wzięłyby się spostrzeżenia 2P i owo może nie będzie tragedii – jeśli wcześniej nikt z załogi 
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 Por. Ostatni lot. Raport…, s. 69-70. Żeby było śmieszniej (albo straszniej) „komisja płk. Latkowskiego” 
przywołuje taką wypowiedź: Jest bardziej niż prawdopodobne, że gdyby Arek miał w rękach taką prognozę 
[chodzi o: „zachmurzenie przez chmury stratus o podstawie 150m i widzialności 1000-3000m przy zamgleniu”, 
ponoć z godz. 5:30 pol. czasu, „starszego synoptyka z Centrum Hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych RP” – 
przyp. F.Y.M.], zaproponowałby dysponentowi lotu zmianę godziny startu z Warszawy lub ewentualnie od razu 
lot na lotnisko zapasowe – oceniają jego koledzy-piloci z 36.SPLT. „Komisja” dodaje od siebie jeszcze coś 
takiego: W pułku można jednak nieoficjalnie usłyszeć, że [dyżurny meteorolog lotniska – przyp. F.Y.M.] dostał 
rozkaz zmiany prognozy na tzw. pogodę lotną. Od kogo? Lotnicy wskazują na generała Andrzeja Błasika. Pewne 
jest, że około 6:00 generał Andrzej Błasik już był w 36. SPLT. Lotnicy przyznają, że miał zwyczaj poznawać 
prognozy pogody przed lotami. Czy i tego dnia generał zjawił się w punkcie meteo, wie tylko dyżurny 
meteorolog lotniska. Czekając na przyjazd prezydenta Kaczyńskiego, Arkadiusz Protasiuk chodził po płycie 
lotniska jak struty. – Ewidentnie się denerwował – twierdzą świadkowie. W końcu jedna z osób pracujących tego 
dnia przy obsłudze lotu spytała, co się dzieje. – Tu pogoda jest dobra, ale tam jest fatalnie – wyjaśnił Protasiuk 
(s. 68-69). Tyle okęckie śledztwo „komisji”. Nie ma więc jak porządni świadkowie.    
71

 Por. Ostatni lot. Raport…, s. 404. 
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(nikt z „kontrolerów” ani pilotów innych statków powietrznych) nie wspomina o jakichkolwiek 

utrudnieniach czy niebezpiecznych zjawiskach pogodowych?  

                                           

A co jeśli tamta i ta (z ostatniego skanu wyżej) uwagi Grzywny pochodzą już z okresu… wiszenia w 

okolicy Siewiernego (nad chmurami) i korespondencji Ziętasa z wojskową „kontrolą” XUBS, która to 

„kontrola” przekazała m.in. komunikat: four-zero-zero meters fog? Czy wypowiedź (nie wiadomo, czy 

kogoś z załogi, czy może Kazany siedzącego w kabinie): Tutaj jest pięknie z tej strony - nie 

wskazywałaby także na to (że PLF 101 krąży w rejonie smoleńskiego lotniska)? 
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Czy nie jest możliwe, by polska załoga, widząc, iż pod samolotem sytuacja nie wygląda wcale tak źle, 

powątpiewa w rzetelność informacji uzyskiwanych od szympansów w ruskich mundurach? Być może 

więc dialogi w kokpicie, te rzekomo po „mińskim zawiadomieniu”, pochodzą właśnie z okresu 

wykonywania holdingu i czekania na zgodę na dalsze zniżanie ze strony XUBS. Konfuzja pilotów, 

która z rozbawienia przechodzi w coraz wyraźniejsze podenerwowanie72, byłaby całkiem zrozumiała – 

z góry sytuacja prezentuje się im odmiennie niż twierdzą „kontrolerzy”  

 

Załoga (a z nią i pasażerowie na pokładzie) nie wie zatem, czy Ruscy chcą jakoś złośliwie 

przetrzymywać w górze „prezydenckiego tupolewa”, nie zezwalając na zniżanie, czy też faktycznie 

sytuacja na lotnisku jest tak zła (mimo że nic takiego, żadnego załamania pogody, przed wylotem nie 

prognozowano). Przyjrzyjmy się więc w tym kontekście sekwencji komunikatów z CVR-3 po zdaniu 4-

0-0 meters fog powtórzonym (pytająco, jakby z niedowierzaniem) przez kogoś z załogi, 

najprawdopodobniej przez nawigatora:  

 

                                                           
72

 Wosztyl o swej rozmowie z Grzywną ma zeznać 10 Kwietnia tak: 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 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. 
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Przytoczę po kolei, bez wklejania skanów (wiele pojawia się komunikatów „niezr.” oraz 

niekompletnych, nawiasem mówiąc73): 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

1P: (niezr.) 

A: Za ile…? 

A: Właśnie widzę. 

A: (niezr.) 

N: (niezr.) 

A: (niezr.)? 

A: …bez niczego. 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

1P: Kurwa, …ile to naprawdę jest? 

2P: Co? 

A: Ważne, że tam mamy być. 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

A: Ej, to tak nie za dużo, co? 

A: (niezr.) 

A: …że niósł. 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

[niezrozumiałe wypowiedzi] 

2P: No będzie… wtedy, nie? 

Po czym Ziętas nagle pyta: 

 

                                                           
73

 Choć ma to być chwila na dwadzieścia kilka minut „przed katastrofą”. Cóż takiego byłoby tu do „ukrycia”? 
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Jakże to TU wisieć, a nie TAM, skoro ma to być (oficjalnie) godz. 8:15 pol. czasu (wg CVR-3) i pobyt 

tupolewa wysoko nad białoruską stolicą, minutę po otrzymaniu „mińskiego zawiadomienia”? Co 

innego, gdyby nawigator pytał: A mamy paliwo, żeby tu wisieć, gdyby już przekroczyli ASKIL, a owo 

Four-zero-zero meters fog podał mu z „Korsaża” Plusnin lub „Ryżenko” jako „informację powitalną”. 

Tak przy okazji (i znów zgodnie z HWW) – w pewnym momencie Protasiuk, rozmawiając z Kazaną, 

powie: 

                

 

„Komisja płk. Latkowskiego” w swej autorskiej wersji „stenogramów CVR”74 podaje, zapewne za 

„MAK-iem”75, dialog Protasiuk-Kazana w takiej formie (tym bardziej wzmacniającej HWW): 

1P: Panie dyrektorze, wyszła mgła… W tej chwili, w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady 

usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Tak że 

bardzo proszę zwrócić się do (niezr.), co będziemy robili
76

. 

DPD: Będziemy próbowali
77

? 

1P: Paliwa nam tak dużo nie wystarczy, żeby czekać w nieskończoność. 

DPD: No to mamy problem. 

1P: Możemy i pół godziny powisieć, i odchodzimy na zapasowe. 

DPD: A gdzie jest zapasowe? 

1P: Mińsk albo Witebsk. 

DPD: Mińsk albo Witebsk. 
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 Ostatni lot. Raport…, s. 440. Skorygowałem tylko wypowiedź 1P: Możemy… itd., dostosowując do tej z CVR-3. 
75

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/niech-pan-zapyta-szefa-co-bedziemy-robili,158647.html  
76

 Wg „komisji” inne „odsłuchane” wersje tego ostatniego zdania Protasiuka, to: Więc niech pan zapytana, 
proszę, (szefa), co będziemy robili; Tak że proszę pomyśleć nad decyzją, co będziemy robili; Tak że proszę już 
myśleć nad decyzją, co będziemy robili (Ostatni lot. Raport…, s. 439). 
77

 Będziemy próbowali przeczekać? – by tu (leksykalnie) pasowało, sądząc po odpowiedzi 1P. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/niech-pan-zapyta-szefa-co-bedziemy-robili,158647.html
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Ale trzymamy się tej dużo wcześniejszej chwili, kiedy Ziętas pyta, przypomnę: A mamy paliwo, żeby tu 

wisieć? Sytuacja rozwija się tak: na pytanie Ziętasa odpowiada Grzywna twierdząco: Mamy - po czym 

w tle, dosłownie kilkanaście sekund później, pojawia się ktoś zawiadamiający, że Prezydent chciałby 

zadzwonić…   

  

Tak to podaje oficjalna dokumentacja (NPW i, jak się przekonamy poniżej, także KBWLLP). Czyż nie 

jest to zarazem kapitalna okazja dla załogi do przekazania natychmiastowej informacji o niepogodzie 

właśnie Prezydentowi – typu: dopiero co miński kontroler nam podał, że w Smoleńsku…? W 

„stenogramach” opublikowanych przez „komisję Millera”, czyli w CVR-2, tło rozmów pilotów jest 

nawet jeszcze dokładniej odtworzone aniżeli w CVR-3; kontekst sytuacyjny niewątpliwie wskazuje na 

to, że jakaś osoba będzie wnet w otoczeniu Prezydenta (skan poniżej): 
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Możliwe, że Prezydent (np. rozmawiając z Delegatami) nie przebywa w salonce, tylko w kabinie 

pasażerskiej. Okazja tak czy tak trafia się idealna, by piloci mogli go powiadomić, a tymczasem 

(tupolew ma znajdować się wtedy nad białoruską stolicą, przypominam), zgodnie z moskiewską 

legendą, nikt w kokpicie nie proponuje takiego, zupełnie oczywistego, rozwiązania. Nikt, mimo że 

przecież UMMS, czyli jedno z mińskich lotnisk,  

                                  

to właśnie zapasowe, wpisane do planu lotu PLF 101 (i czynne nawet w soboty – w przeciwieństwie 

do UMII, czyli witebskiego, które miało być nieczynne); tak więc można by od razu zacząć myśleć o 

szybkim rozwiązaniu problemu. Piloci - pewnie ze strachu przed rozgniewaną reakcją Prezydenta - z 

taką propozycją od razu nie wychodzą ani nawet nie dyskutują między sobą o tym wszystkim na 

zasadzie: „a może należałoby już teraz zawiadomić Prezydenta?” (ewentualnie „na razie nie będziemy 

nic mówić, bo wkurzy się, jeśli jeszcze się dowie o złej pogodzie; lecimy więc i zobaczymy, co będzie 

dalej”).  
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13. Możliwe przerwanie zniżania przez PLF 101 przed wykonywaniem holdingu 

 

Chwilę później (tylko wg CVR-3 – w CVR-1 i CVR-2 tego fragmentu brak) pojawia się za to szefowa 

pokładu z informacją o przygotowaniu pokładu, jakby w ciągu kilkunastu minut miało nastąpić 

lądowanie: 

  

Protasiuk wprawdzie ma mówić wtedy do niej, że jest nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo, czy 

wylądują, ale – skoro znowu pojawia się (w tej układance) stewardessa i skoro rozważamy możliwy 

wariant losów PLF 101 w ramach HWW – zwróćmy uwagę na to, że bardzo podobny komunikat 

szefowa pokładu podaje Dowódcy także jakieś 20 minut później (dokładnie 18, jeśliby się twardo 

trzymać „precyzyjnych”78 danych z CVR-3) 

   

co świadczyłoby o tym, że (o ile nie są to dwa zdania wypowiedziane przez Maciejczyk jedno po 

drugim, a umieszczone w dwóch różnych momentach „zapisów”) najpierw było „pierwsze 

przygotowanie pokładu”, a później (np. ze względu na konieczność wiszenia i przeczekiwania 

niepogody – w związku z tym pasażerowie mogli rozpiąć pasy) kolejne. (Ten drugi komunikat 

powiedziany jest już bardziej „formalnie”, tak jakby przestała panować beztroska atmosfera na 

pokładzie79). Co szczególnie zdumiewające w takim kontekście, w przypadku żadnego z tych dwóch 

przygotowań NIE słychać komunikatu szefowej pokładu (do pasażerów) przez głośniki. Zwrócili na 

to uwagę autorzy Zbrodni smoleńskiej (analizując „stenogramy CVR”, s. 466), pytając, dlaczego nie 

słyszymy (skoro miały być cały czas otwarte drzwi do kabiny pilotów): 

                                                           
78

 Nie wiadomo właściwie, dlaczego są to dane czasowe tylko „polskie”, skoro PLF 101, a z nim załoga i 
pasażerowie, przemieszczają się przez trzy strefy czasowe. Jeśli już to należałoby zastosować UTC jako pewien 
układ „temporalnego” odniesienia. 
79

 Por. CVR-1, gdzie (ponoć o 6:20-6:21 UTC) pojawia się wymiana zdań (Stewardessa): Aruś, zapinamy pasy? Na 
co 1P odpowiada: Zapinamy pasy. 
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- ale nie ustalili przyczyny tej „wycinki taśmy magnetofonowej”. Przyczyna może być natomiast taka, 

iż za każdym razem Maciejczyk podawałaby orientacyjną godzinę lądowania oraz jego miejsce/a80. 

Pomiędzy tymi komunikatami szefowa pokładu musiałaby też wyjaśnić podróżującym Delegatom, z 

jakiego powodu nie ma zapowiadanego wcześniejszego lądowania (do którego pasażerowie byli 

wcześniej – zgodnie z CVR-3 już o 6:17 UTC – przygotowani), czyli czemu zostało odwołane.  

 

W ten oto sposób, dzięki powracającej do kokpitu stewardessie, nieoczekiwanie odsłania się przed 

nami zupełnie nowy scenariusz tego, co się mogło dziać 10 Kwietnia, zgodny właśnie z HWW. 

Wyglądałoby więc na to, że najpierw doszło do jakiegoś (przerwanego/zatrzymanego na jakimś 

pułapie) schodzenia (z zamiarem lądowania), po czym – jakiś czas później – do kolejnego 

przygotowania pokładu do lądowania (niekoniecznie na Siewiernym). Czy to pierwsze zostało 

powstrzymane „alarmującym komunikatem” (typu mantra Plusnina z owym 4-0-0 meters fog), czy też 

np. odejściem z jakiejś wysokości po zerwaniu przez załogę łączności z XUBS81?  

                                  

Czy to zdarzenie mają na myśli szympansy w dialogu poniżej? 

                                                           
80

 Jeśli zakładamy, iż lot PLF 101 faktycznie się odbył 10 Kwietnia, tylko zakończył na jakimś „zapasowym 
lotnisku”, to musimy mieć świadomość, że rejestrator foniczny nagrał zrazu także podejście i lądowanie (a 
może nawet i próbę ucieczki tupolewem z lotniska: por. http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-
,artykuly,71784,1.html) w tymże miejscu. Na autentycznym zapisie CVR musiała paść informacja, dokąd się PLF 
101 udał, nie przyziemiwszy w Smoleńsku na XUBS.  
Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf  
81

 Ruscy opowiadali zrazu, że „tupolew zniknął z radarów” o 10:50/.55 rus. czasu. Biorąc poprawkę na „godzinę 
Krasnokuckiego”, o której pisałem w Uchod experimencie (cz. 2), mogłoby to być o 7:50/.55 pol. czasu. 

http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html
http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf
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Poniższy dialog między członkami załogi jest (oficjalnie o godz. 8:10), tak jakby szykowali się do 

lądowania niedługo przed nawiązaniem łączności z XUBS: 

            

Chwilę później jest przecież ustawianie przez załogę wysokości decyzji, kursu pasa, informacja o ilości 

paliwa do lądowania etc.: 
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Co też ciekawe, piloci analizujący CVR-1 dla NDz, wtrącają taki komentarz do minutę wcześniejszej 

wymiany zdań w kokpicie: 
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14. Jasnowidzenia płk. Krasnokuckiego dotyczące PLF 101 a możliwy wcześniejszy (od ofic. 

podawanego) start PLF 101 z EPWA. Kwestia wylotu o 5.00 pol. czasu 

 

Zejdźmy więc może znów „na ziemię” i przyjrzyjmy się teraz bliżej cyrkowi szympansów (zapisanemu 

na magnetofonowych „taśmach z XUBS”), który ma obrazować dążenie „kontrolerów” do tego, ażeby 

PLF 101 w ogóle nawet nie kierował się na smoleńskie północne lotnisko. Kiedy ten cyrk się zaczyna? 

Czyją wypowiedź można uznać za „otwarcie przedstawienia”? Jak pamiętamy z „zapisów” oraz z 

Uchod experimentu, gdy o 9:20 rus. czasu Krasnokucki dzwoni do swego przełożonego Sypki w 

Twerze, to mimo że (oficjalnie) widzialność gwałtownie spadła między wylądowaniem „Wosztyla” a 

pierwszym podejściem „Frołowa” – twierdzi, iż o 10.30 (rus. czasu) ma być posadka preizidienta 

(Krasnokucki prognozuje nawet, że do tej pory pogoda się poprawi). Skąd on to wie z tak dużym 

czasowym wyprzedzeniem, jeżeli OFICJALNIE, podkreślam, według ofic. dokumentacji „MAK-u”, 

jeszcze przecież nie ma na XUBS żadnej informacji, iż PLF 101 wystartował?  

                                                        

Chyba że wystartował – nieoficjalnie. Nie jest to możliwe? Początek „zapisów z XUBS”, zgodnie z 

którym, jak z czeskim filmem, „nikt nic nie wie” (tu: ani w Smoleńsku, ani w Moskwie) czy cokolwiek z 

Polski, z Warszawy, z rządowych samolotów, wystartowało na przestrzeni blisko dwóch godzin, 

dokładnie 1 godziny i 50 minut82 (od 5 rano pol. czasu!), to ruska bajka dla grzecznych dzieci, po 

prostu. Bajka, gdyż właśnie od godz. 5-tej miały się zacząć wyloty z prezydencką delegacją, z EPWA. 

Tak, od godz. 5-tej miały wylatywać specjalne statki powietrzne z Warszawy dn. 10 Kwietnia. 

               
                                                           
82

 O 8:50 rus. czasu Plusnin ma, jak pamiętamy, otrzymać informację od „dyspozytora Murawiowa” o tym, że 
„55 po” ASKIL ma przechodzić PLF 031, „pierwszy Polak”. 
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Mało kto pewnie jeszcze przypomina sobie, jak to dziennikarze (z „Wosztyla”; typu P. Świąder, J. 

Mróz, M. Wojciechowski) w swych relacjach po „katastrofie” pisali/mówili, że przybyli na Okęcie 10 

Kwietnia bardzo wcześnie rano – przed świtem (planowo przed 4-tą83), bo mieli lecieć z Prezydentem 

już o… 5-tej, a dopiero na stołecznym lotnisku poinformowano ich, że „nie zmieszczą się do 

tupolewa” (z różnych powodów, np. z tego względu, iż wieńce zajmą 20 rzędów foteli w 

samolocie84)85, więc żurnaliści odlatują jakiem-40, a dopiero godzinę po nas wystartuje Tupolew86.  

 

[wizualizacja Faktu z wydania z 10-04 – PLF 101 ma startować o 7:23 pol. czasu, mieć „pierwsze nieudane lądowanie” o 

8:30, a „katastrofę” o 8:56] 

                                                           
83

 http://freeyourmind.salon24.pl/563693,rozmowa-z-j-mrozem  
84

 http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html  
85

 Por. też http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-
wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012 oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka  
86

 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-
polski,nId,272706. Gdyby tego było mało reporter rządowej telewizji R. Poniatowski, przejechawszy już 10 
Kwietnia (po „katastrofie”) z Katynia do Smoleńska, nadaje taką relację o 12:32 na antenie TVN24: Pojawiła się 
informacja, że samolot podchodził czterokrotnie do lądowania. To jest też sprzeczna informacja, ponieważ z 
tego, co nam udało się ustalić, ten samolot podchodził tylko raz do lądowania. Rozmawialiśmy kilka minut temu 
z zastępcą szefa służby prasowej gubernatora tego okręgu smoleńskiego, który powiedział, że proponowano 
jeszcze przed startem samolotu, aby… z Warszawy, aby on wylądował w Mińsku białoruskim właśnie ze 
względu na to, że w Smoleńsku była bardzo, ale to bardzo brzydka pogoda, siąpił taki deszczyk, gdzie 
niegdzie utrzymywała się mgła. Wiemy, że to smoleńskie lotnisko także było okryte mgłą (…) proponowano, 
żeby samolot wylądował w Mińsku białoruskim, a potem delegacja przyjechała tutaj. Jest to oczywiście spory 
dystans, a i wiązałoby to się ze sporym opóźnieniem tych katyńskich uroczystości (…)    
(https://www.youtube.com/watch?v=ABmSga2yNgQ od 0’11’’ materiału).  
Jest to ruska deza warta wzmianki z dwóch względów: 1) ani słowem na temat możliwego lądowania w Mińsku 
nie wypowiada się którykolwiek z „kontrolerów mińskich” (wg CVR), 2) zgodnie z danymi KBWLLP („raport 
Millera”, s. 237) moskiewska depesza, która przychodzi na EPWA o 05:17 UTC, dopytująca o godzinę startu PLF 
101, w ogóle nie wspomina o możliwych trudnych warunkach atmosferycznych w Smoleńsku nawet w takiej 
opcjonalnej formie, że „w przypadku TWA na XUBS proponujemy kierować się do Mińska”. Ktoś może odrzec na 
to, iż przecież o 5:17 UTC nie ma TWA na Siewiernym (co byłoby nieprawdą w kontekście ofic. narracji, zgodnie 
z którą już o 5:08 UTC Plusnin przekazuje „Frołowowi”, że widzialność wynosi 1000m, co rus. załoga powtarza), 
a jeśli i są, to jeszcze nie zdążono poinformować o nich Moskwy, bo Krasnokucki o mgle opowiada Sypce z 
Tweru dopiero o 5:21 UTC (jeśli nie już o 5:13 UTC, zależy z którego pdf-u „MAK-u” skorzystać, o czym w dalszej 
części Suplementu). Przyjmując jednak nawet taki absurdalny tok rozumowania, należałoby znów odwołać się 
do CVR, gdzie podczas korespondencji PLF 101 z „Moskwą” nie pojawia się w ogóle wątek TWA na XUBS ani 
możliwości lotu do Mińska (a jest to czas po „mińskim zawiadomieniu” przekazanym rzekomo z 6:14 UTC).    

http://freeyourmind.salon24.pl/563693,rozmowa-z-j-mrozem
http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
https://www.youtube.com/watch?v=ABmSga2yNgQ
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Naturalnie, odlot tupolewem do Smoleńska o tak wczesnej porze jak 5 rano, nie miałby żadnego 

sensu (w kontekście planowanych uroczystości) – ale do Mińska, z którego jechano by później 

kolumną prezydencką do Katynia, jak najbardziej87.  

                                                           
87

 Nie wchodzę już tu w problematykę międzylądowania i przeczekiwania mgły, po czym powrotu do 
Smoleńska, por. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tupolew-mial-przeczekac-mgle-w-moskwie-lub-minsku/9y9c6 
Natomiast powyższa seria fotografii (ów montaż lordaJima zamieszczałem w Aneksie-2 do Czerwonej strony 
Księżyca) zrzucona była 11-04-2010 o 18:03 na: http://www.forum.spotter.pl/10-04-2010-epwa-
t7847/index.html?s=260222850fc735beb2d5adf0e57d9f28&amp z opisem: Na samym początku była ciemność 
(06:10). W tej prawie ciemności pojawił się SP-LDF i zaraz po nim SP-LGE. Kolejny był [norweski – przyp. F.Y.M.] 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tupolew-mial-przeczekac-mgle-w-moskwie-lub-minsku/9y9c6
http://www.forum.spotter.pl/10-04-2010-epwa-t7847/index.html?s=260222850fc735beb2d5adf0e57d9f28&amp
http://www.forum.spotter.pl/10-04-2010-epwa-t7847/index.html?s=260222850fc735beb2d5adf0e57d9f28&amp
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W Czerwonej stronie Księżyca, w rozdz. W wielowymiarowej ruskiej zonie88 cytowałem blogera librę, 

który (dotarłszy do jakichś źródeł „zbliżonych do Okęcia”) twierdził, że piloci PLF 101 zrazu zgłosili 

wieży Wojskowego Portu Lotniczego, że proszą o zezwolenie na lot do… Mińska89, po czym poprawili 

się, iż chodzi im o lot do Smoleńska. Być może był w tym zgłoszeniu ślad tego, że pierwotny plan 

wylotu został ostatecznie zmieniony, bo np. Ruscy przysłali w ostatniej chwili depeszę o jakimś 

„uspokajającym” brzmieniu albo o treści wprost zachęcającej do zmian planów, typu, że (w 

odpowiedzi na zaproszenie prezydenckiej kancelarii wysłane w styczniu 201090) wybiera się też na 

uroczystości Dimka Miedwiediew zamierzający przylecieć bezpośrednio do Smoleńska91. Tego typu 

przynętę można by nawet elegancko opakować jako swoiste „symetryczne dyplomatyczne 

uzupełnienie” (trzy dni wcześniej, 7-04, uroczystości na szczeblu rządowym – teraz uroczystości z 

udziałem prezydentów92).  

 

 

„Miński ślad” znajdziemy ponadto także w książce autorstwa fachowców wojskowych z ZNE, czyli w 

Zbrodni smoleńskiej, piszą oni bowiem (s. 175): 

                                                                                                                                                                                     
LN-KKD. Następny był Air France (F-GRHZ) której zdjęcia nie zamieszczę z przyczyn oczywistych (nudna) i chwilę 
po niej 101-ka (…). Różowawa łuna za tupolewem i budynkami niezbyt pasuje do ofic. godz. wylotu, czyli 7:27. 
88

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-5.pdf s. 24. Libra, nie wiedzieć czemu, podaje tu 
czas polski (zapewne „standardowo” zamieniwszy go z UTC): Godz. 7:11 PLF 101 prosi o zezwolenie kontroli na 
lot do Mińska ale na pytanie kontrolera o potwierdzenie Mińska, pilot poprawia się na Smoleńsk. Otrzymuje 
zezwolenie na lot do Smoleńska drogami planowanymi. 
89

 Por. też http://www.rp.pl/artykul/544614.html?print=tak&p=0 (Tu-154 miał lecieć do Mińska. Tak sądził 
MSZ). W „raporcie Millera” (por. s. 207-208) nie ma śladu po dialogu o Mińsku. 
90

 Na temat tego zaproszenia mówił otwarcie Sasin: http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-
sasina  
91

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-2-do-czsk.pdf s. 42-43 oraz 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf s. 26-29. 
92

 O zaproszeniu wystosowanym do Dimki wspomina Sasin zarówno w książce Mgła, jak i w zeznaniach przed 
ZP. Poza tym pojawiająca się w wypowiedziach Krasnokuckiego (rozmowa z Sypką) fraza „główny prezydent” 
(osnobnyj priezidient) mogłaby dodatkowo świadczyć na rzecz tego, iż na 10-04 jest jeszcze przewidziany jakiś 
prezydent „mniej ważny”. Nigdzie, co też warte odnotowania, w „zapisach z XUBS” nie pada określenie „polski 
prezydent”, „prezydent Kaczyński” ani nawet „Kaczyński”.    

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-5.pdf
http://www.rp.pl/artykul/544614.html?print=tak&p=0
http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina
http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-2-do-czsk.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf
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Co jednak jeszcze ciekawsze, ich zdaniem (s. 173), „Frołow” nad Siewiernym mógł mieć za zadanie 

maskować obecność innego samolotu w strefie lotniska, choć zarazem fachowcy wojskowi z ZNE 

pozostają na gruncie ofic. wersji z wylotem PLF 101 o 7:27 pol. czasu z EPWA, nie biorąc pod uwagę 

takiego scenariusza, iż „Frołow” mógłby „przesłaniać” - wcześniejszy od oficjalnie zapowiadanego - 

przylot „prezydenckiego tupolewa”; może nawet uniemożliwiać bezpieczne podejście do lądowania93: 

                                   

Jak pamiętamy z „zapisów z XUBS” Plusnin ma „Frołowowi” przekazywać (oficjalnie o 8:54 rus. czasu, 

co miałoby być o 6:54 polskiego), iż podejście tego ostatniego będzie poslje polskogo borta: 

                                                           
93

 „Kontrolerzy” mogli przekazywać załodze PLF 101 np. taką dezę, że w strefie operuje aktualnie ruski 
transportowiec i nie wolno się zniżać do czasu jego wylądowania. Raz jeszcze przypomnę, choć wielokrotnie tę 
kwestię przywoływałem: Po odlocie samolotu Ił-76 z KL nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który 
chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL nie wydał zgody na lądowanie – pisał płk dr E. Klich 15-04-2010 do 
D. Tuska (Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 11). Oczywiście to zaledwie „strzęp danych”, można powiedzieć. 
Coś więcej mogłoby się pojawić podczas analizy notatek związanych z przesłuchaniami np. Plusnina. Klich 
wspomina (s. 50): wszyscy pisaliśmy swoje pytania na kartkach. Ja odczytywałem je po polsku, tłumacz 
przekładał je na rosyjski, a potem Rosjanka wyjaśniała Jaczmieniewowi i dopiero Plusnin odpowiadał. 
Zamieszanie było duże. Po kilku godzinach pracy w takich warunkach byliśmy skrajnie wyczerpani. Chociaż, 
prawdę mówiąc, dzięki temu potrójnemu tłumaczeniu ja miałem więcej czasu na robienie notatek.  
Niestety, w Mojej czarnej skrzynce akurat notatek z przesłuchiwania Plusnina, którymi chwali się 
„akredytowany”, nie zamieszczono.  
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ale jeślibyśmy założyli, iż „Wosztyl” ląduje jakiś kwadrans (jeśli nie więcej) wstecz w stosunku do 

oficjalnej narracji – to taka informacja (przypominam, że „Frołow” chwilę wcześniej ma zgłaszać, iż 

dopiero „20 po” ma być na kręgu) mijałaby się z celem, gdyż PLF 031 nie przebywałby w strefie 

lotniska, kiedy nadleciałby ił-76.  

 

15. Wcześniejszy wylot PLF 101 a akcja dezinformacyjna na płycie lotniska XUBS oraz 

„odsyłanie tupolewa” (który oficjalnie jeszcze nie wyleciał/nie przyleciał) 

 

Scenariusz zgodny z HWW, tj. założeniem, że PLF 101 startuje 10 Kwietnia z Warszawy z dużym 

zapasem czasu, korespondowałby z akcją dezinformacyjną uruchomioną na Siewiernym przez 

Rusków, w trakcie której opowiadano najpierw, że tupolew „leci do Moskwy”, następnie, że „leci do 

Mińska”, a później, że „leci do Smoleńska”. Kolejność powinna być wszelako odwrotna.  
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Dlaczego odwrotna? Dlatego, że – zgodnie z kanonicznymi „stenogramami CVR-1” – PLF 101 leci 

najpierw do Smoleńska i (do momentu połączenia z „Korsażem”) NIKT – ani „Mińsk”, ani „Moskwa” 

nie proponuje po drodze (mimo „mińskiego zawiadomienia” rzekomo z 6:14 UTC), by polska załoga 

skierowała się „do Moskwy” albo „do Mińska”. Tym samym moskiewska legenda kłóci się z tym, co 

przed „katastrofą” głoszono oczekującym na XUBS. Nie musi to jednak znaczyć, iż takich propozycji, 

jak wyżej, pilotom nie składano – np. podczas korespondencji Ziętasa z XUBS i wyczekiwania 

„prezydenckiego tupolewa” nad chmurami na „poprawę pogody” – tylko propozycje te wyciął z 

taśmy magnetofonowej wojskowy krawiec. Zresztą w nadwiślańskich mediach pojawiały się (po 

„katastrofie”) „mińskie odpryski”, choć już w odpowiedniej dezinformacyjnej otoczce, tj. że „plan 

awaryjny nie wchodził w grę”: 

 

[na infografice SuperExpressu „miejsce katastrofy” po zach. stronie Siewiernego; news z 28-04-2010] 

 

W ten sposób możemy wrócić do „wieży szympansów” i nieprawdopodobnego cyrku związanego z 

„odsyłaniem tupolewa”94. Cyrk ten oficjalnie osadzony jest w określonych „granicach czasowych” 

moskiewskiej legendy – spróbujmy go jednak odtworzyć w kontekście HWW. „Akredytowany” Klich w 

Mojej czarnej skrzynce, w dziale Dokumenty (s. 32-35) zamieszcza treść „pisma do Aleksieja 

Morozowa” z 14 maja 2010, gdzie pośród litanii z „brakami”95 w katastrofologicznej dokumentacji i 

                                                           
94

 Pierwsze wieści na jego temat pojawiają się jesienią (wrzesień) 2010: 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8414264,Tajemniczy_glos_z_wiezy__Kontrolerzy_dostali_p
olecenie_.html  
95

 Polskie Uwagi do „raportu MAK” to w sporej mierze właśnie „braki” wymieniane przez Klicha w rozmaitych 
pismach do Rusków. List Klicha z maja 2010 wymienia m.in. następujące „braki”: dokumenty dot. uprawnień 
„kontrolerów”, wyników oblotu, lotniska XUBS, zakresu obowiązków „kontrolerów”, zapisy wideo z „wieży”, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8414264,Tajemniczy_glos_z_wiezy__Kontrolerzy_dostali_polecenie_.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8414264,Tajemniczy_glos_z_wiezy__Kontrolerzy_dostali_polecenie_.html
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materiale dowodowym, pojawia się postulat, by Ruscy przekazali: odpis (transkrypcję) korespondencji 

z kanałów zarejestrowanych na magnetofonowych taśmach z „wieży” i zgranych w Smoleńsku. Klich – 

w „rozmowie-rzece” z tejże książki – wspomina, jak mu Ruscy zrazu udostępnili zapisy audio, lecz 

właśnie nie dali (do odsłuchu) żadnego wydrukowanego tekstu z wypowiedziami – z czego on sam 

niewiele był w stanie zrozumieć; ale też mówi jedną intrygującą rzecz: 

W Smoleńsku wyciągnąłem od Morozowa same nagrania, ale nie miałem stenogramu. A bez niego 

taśmy były dla mnie bezwartościowe. Mój rosyjski nie jest wystarczająco dobry, a do tego w nagraniach 

były straszne szumy. Normalnie nad takimi taśmami zespół specjalistów znających dobrze język pracuje 

kilkadziesiąt godzin. Nie wiem, czy taką pracę ktoś wykonywał w Polsce – ja w każdym razie nie 

dostawałem na ten temat żadnych informacji, a przecież nagrania były w Warszawie od końca kwietnia 

[2010 – przyp. F.Y.M.].    

Jak świetnie wiemy – NIE zostały one opublikowane przez pol. MSWiA wraz z CVR-1 (na początku 

czerwca 2010). W samej dokumentacji KBWLLP pojawiły się ponadto, z jakichś powodów, różne 

wersje „zapisów z XUBS” (wczesna ze stycznia 2011 i późniejsza z lipca 2011, już z Zał. 8 do „raportu 

Millera”96). O ile zaś co do CVR-2 (także włączonych do Zał. 8) do autorstwa przyznało się CLK, o tyle 

twórcy (polskiej wersji) „zapisów z XUBS” pozostają jakby anonimowi. Można wątpić więc w to, czy 

dialogi szympansów w ogóle poddawano fonoskopijnej analizie, tzn. czy nie zostały one jedynie 

przetłumaczone na nasz język. Pozostawiam te zagadnienia w zawieszeniu, choć np. kwestia tego, na 

ile są to zapisy faktyczne, a na ile jeden wielki ruski montaż – jest bardzo ważna. Tak samo istotne jest 

to, dlaczego nie zachowały się nagrania z 7:15-8:37 rus. czasu z 10 Kwietnia.     

                                                                       

Wydaje się bowiem, że gdyby wtedy, tj. o 5:15 pol. czasu, zacząwszy dyżur, Plusnin telefonował do 

„Logiki” i dopytywał o informacje o wylotach z Polski, które miały być od 5-tej – wiele by się zgadzało: 

„Wosztyl” jeszcze nie wystartował do Smoleńska, „Protasiuk” (do Mińska) także. Ktoś powie, że 

niemożliwe, by Ruscy mieli dostęp do wiedzy o jakichś nieoficjalnych planach wylotów. Odrzekłbym, 

                                                                                                                                                                                     
dane z rejestratora MSRP-65 (FDR), dane z rejestratora MARS (CVR), dane z rejestratora KBN, dokumentacja 
fot. i filmowa „miejsca zdarzenia”, schemat „miejsca zdarzenia”, zobrazowania radarowe z 10-04 (od czasu 
wlotu w FIR Mińsk do na lotnisku Smoleńsk Północny – tak w oryg. – przyp. F.Y.M.), wpisy w książkach 
meldunków bliższej i dalszej radiolatarni (…), harmonogram dot. wszystkich operacji lotniczych na XUBS (z 10-
04), depesze AFTM (dot. lotów z 7-04 i 10-04), dane z rejestratorów „Frołowa” (z 10-04), dokumentację 
techniczną Tu-154M bn. 101 (nie zwróconą przez Rusków – przyp. F.Y.M.). W tym kontekście właściwie nasuwa 
się wątpliwość, czy jakąkolwiek istotną dokumentację Ruscy przekazali polskim ekspertom. Ponadto Klich 
zasypuje Morozowa pytaniami m.in. dot. norm spełnianych przez XUBS, wysokości drogi startowej XUBS, 
deklinacji magnetycznej w rejonie XUBS, jak też tego, czy informacje o planowanym przejściu punktu ASKIŁ [tak 
w oryg. – przyp. F.Y.M.] przez samoloty lecące do lotniska Smoleńsk Północny są uzyskiwane na tym lotnisku od 
służb z lotniska Smoleńsk Południowy i z czego to wynika?     
96

 Przy tym polska strona domagała się ponownego zgrania „taśm z XUBS” – na co Ruscy się nie zgodzili. Wersja 
z Zał. 8 istotnie różni się (ilościowo/jakościowo) w wielu miejscach od dokumentacji „MAK-u”, o czym obszernie 
pisałem w analizach „zapisów z XUBS”.  
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że wprost przeciwnie: właśnie o tych planach – przygotowując zamach – na pewno mieliby rzetelną 

wiedzę. Skoro polscy dziennikarze udawali się na Okęcie z myślą, iż o 5 rano wylecą z Prezydentem – 

to tego rodzaju informacja nie mogła być nieznana Moskwie. Na ile zaś sam „kierownik lotów” 

Plusnin był w operację z 10-04 wtajemniczony, to do zbadania i wyjaśnienia – niemniej czyjeś rozkazy 

KL musiał wykonywać i jakimś wojskowym przełożonym podlegał. Z jakichś względów gdzieś więc 

musiał wydzwaniać, ponieważ plany/działania na EPWA uległy owego dnia przed świtem zmianom, 

już od pierwszych minut po 5-tej. Po pierwsze, nie wystartował o 5.00 (np. do Mińska) pol. czasu 

tupolew97. Po drugie: z jakimś (trudnym wciąż do precyzyjnego ustalenia) opóźnieniem - związanym z 

przesiadką z jaka-40 (bn. 04598) do jaka-40 (bn. 044) - wyleciał PLF 031.  

                                                  

Wycięcie nagrań z XUBS z okresu 5:15-6:38 pol. czasu nie sposób ponadto uzasadnić inaczej niż jako 

chęci ukrycia czegoś. Co miano by do ukrycia? Banalne rozmowy „kontrolerów” po przyjściu do 

„roboty”? Gadanie o zrobieniu kawy albo wspominanie filmu z telewizji? Umawianie się na sobotnią 

wódkę przez Plusnina z Ryżenką? Nie sądzę. Jeśliby już chciano coś ukryć, to właśnie to, co 

dotyczyłoby („bohatera dnia”, czyli) PLF 101, który – zgodnie z HWW – o ile nie wystartowałby o 5-

tej/po 5-tej, to mógł wylecieć po 6-tej. To zgadzałoby się z tym, co przekazywali dziennikarze (a 

propos wiadomości, jakich im z kolei udzielono przed ich wylotem, tj. że „prezydencki tupolew” 

wystartuje „godzinę” po „dziennikarskim” jaku-40).    

                                                           
97

 Nie wiadomo zresztą, czy PLF 101 nie miał wystartować w związku z tym (jeśli miałby lecieć do Mińska) jako 
pierwszy – ze statków powietrznych 10-04. 
98

 Legenda powiada, że okazał się niesprawny, lecz przecież tymże jakiem-40 tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych leci polska grupa (ekspertów i prokuratorów wojskowych) na „pierwsze oględziny” po 
„katastrofie” na polance samosiejek (na ich temat por. wypowiedź prok. Rzepy: 
http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora). Po wylądowaniu w Smoleńsku na Siewiernym (ciekawe, z 
której strony wykonywano podejście – niewykluczone, że z „nieczynnego” zachodniego kierunku, no ale jakie to 
mogłoby mieć znaczenie do „badania wypadku tupolewa”) będzie ta grupa czekać dwie godziny na wyjście z 
„jaczka”. Jak wspomina E. Klich: Przez pierwsze godziny nic [się nie działo – przyp. F.Y.M.]. Rosjanie kazali nam 
czekać w samolocie (Moja czarna skrzynka, s. 22). W swej notatce z 17-04-2010 (zamieszczonej w książce, w 
dziale Dokumenty, s. 20), pisze o „oględzinach”: W czasie dochodzenia do rejestratorów zobaczyliśmy okropny 
widok kilkudziesięciu trumien ustawionych wzdłuż trasy marszu i ogromnym złomowiskiem szczątków samolotu 
[taka składnia w oryg. – przyp. F.Y.M.]. Po dotarciu do rejestratorów rozpoznałem 2 rejestratory konstrukcji 
radzieckiej leżące na miejscu wypadku. Według mojej oceny ich stan był bardzo dobry i nie ulegało żadnej 
wątpliwości, że dane z nich uzyskane pozwolą na odtworzenie przebiegu lotu i dźwięków z kabiny samolotu. 
Określenie stan bardzo dobry warto skonfrontować ze zdjęciem z „raportu MAK” ze strony 69 (zamieszczam je 
powyżej) i tym opisem ze s. 68: Rejestrator był odnaleziony na miejscu zdarzenia lotniczego z mechanicznymi 
uszkodzeniami obudowy.    

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
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Zauważmy, że Plusnin jeszcze o godz. 7:33 pol. czasu ma mówić: Zadzwoniłem do operacyjnego na 

„Logikę”, dałem im telefon, nikt nie wylatywał.  

 

Ma to być, jak widać z tabeli wyżej, chwila, kiedy „Frołow” ponoć wykonuje trzeci zakręt – i jak 

stwierdza Krasnokucki – wołnami idjot (niezr.) w prognozie nie było tumana… Nieprognozowana mgła 

falami zakrywa lotnisko. Godz. 7:33 więc nastała i dalej na Siewiernym nic nie wiadomo, co do EPWA i 

„głównego Polaka”? Nie – wiadomo. Otóż właśnie, że wiadomo. Już o 7:26 przecież, a zatem 

(oficjalnie) zaraz po pierwszym nieudanym podejściu iła-76, Krasnokucki stwierdza: Trzeba Polakom 

powiedzieć, jaki tu dla nich, kurwa, wylot. To wypowiedź interesująca nie tylko w kontekście 

„niewiedzy Plusnina” z (późniejszej, było nie było) godz. 7:33, lecz też w kontekście wiedzy samego 

Krasnokuckiego sprzed trzech minut. Gdy toczy się rozmowa między nim a jego przełożonym z Tweru, 

Sypką, Kranokucki, jeszcze o 7:23 pol. czasu, głosi: No, ty rozumiesz, że my takiego nie wydajemy, 

zakazu wylotu nie dajemy… Przecież on sam leci. Ten komunikat „komisja płk. Latkowskiego” 

wyjaśnia, jak cytowałem w Uchod experimencie taką ezopową mową: Niewykluczone, że kontrolerzy 

sądzą, iż Tu-154M jest już w powietrzu i że po prostu, podobnie jak w przypadku Jaka-40, nie dostali 

potwierdzenia wylotu samolotu z Warszawy. Gdyby tego było mało, to – jak również powinniśmy 

pamiętać – tenże Krasnokucki w tejże samej rozmowie z Sypką, tylko jeszcze 3 minuty wcześniej (o 

7:20), powiada, że o 10:30 rus. czasu ma dojść do posadki priezindeta. I że wszystko idzie zgodnie z 

planem, bo właśnie wylądował polski jak-40.    

 

O co w tym wszystkim chodzi? Krótko mówiąc: o 7:23 Krasnokucki wie, że o 10:30 (rus.) ma 

wylądować „prezydent”, o 7:26 twierdzi o Tu-154M, że „on sam leci”, a o 7:26 „myśli na głos”, że 

„Polacy” powinni dostać informację o (jak nietrudno odgadnąć) katastrofalnej pogodzie na XUBS. Ale 

to nie koniec. Dwie minuty później, o 7:28 (!) pol. czasu Plusnin nagle ma rzec: (niezr.) na razie nie 

ma sensu go sprowadzać (niezr.)99: 

                                                           
99

 W wersji KBWLLP „odsłuchane” jest nawet więcej z wypowiedzi Plusnina: Kurde, według mnie na razie nie 
trzeba go sprowadzać (lub: uruchamiać), na razie nie ma sensu. Teraz nie widzę. (Zał. 8, s. 158). „Komisja płk. 
Latkowskiego” komentuje to tak: Niewykluczone, że Plusnin stwierdza, iż w tych warunkach meteo nie ma 
sensu kierować tupolewa na lotnisko w Smoleńsku (Ostatni lot. Raport…, s. 282). Zastanawiające jest, że „nie 



73 
 

              

Gdyby to się odnosiło do „Frołowa”, to przecież nie sprowadzano by go chwilę potem kolejny raz, 

tylko odesłano po pierwszym nieudanym podejściu.  

 

 

16. Rozmowy na temat paliwa u PLF 101 

 

O godz. 7:33 – tuż przed wypowiedzią Plusnina cytowaną wcześniej, z której wynikałoby, że do tej 

godziny nie ma na XUBS informacji o wylocie PLF 101, jakiś „anonim” wypowiada taki przedziwny, 

poharatany, komunikat, którego nie znajdziemy w dokumentacji „MAK-u”: (niezr.) Jeżeli (Tutka o?) 

(niezr.) (to wtedy trzeba z nimi uzgodnić dane dotyczące paliwa?) I jakie ma zapasowe, trzeba, kurde 

(niezr.). Stwierdzenie to zawarto wyłącznie w wersji KBWLLP: 

       

Czy nie mógłby tu – w tym wykropkowanym miejscu po: Jeżeli Tutka o – być zwrot: odezwie się (tzn. 

wznowi łączność), to wtedy trzeba z nimi uzgodnić dane dotyczące paliwa? 

                                                                                                                                                                                     
stwierdza” ów Plusnin, iż należy „w tych warunkach meteo” po prostu wstrzymać operacje lotnicze na XUBS lub 
zamknąć lotnisko. Czy informacja tego typu (o wstrzymaniu operacji lotniczych np. na najbliższą 
godzinę/zamknięciu lotniska) przekazana przez „Mińsk” nie byłaby dostatecznie czytelnym sygnałem dla załogi 
do zmiany planu lotu? Tymczasem nikt nie wstrzymuje ruchu w strefie XUBS ani nie zamyka Siewiernego – 
mimo że „Frołowowi” nie udaje się wylądować nawet za drugim razem. 
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W tabeli wyżej, w pierwszej rubryce (po lewej stronie) pojawia się zdanie nieprzetłumaczone po 

prawej. Po Jeszcze jeden tu podchodzi figuruje: Skolko u niego ostaniet’sja? – czyli: Ile mu zostanie? – 

w domyśle: paliwa. Kwestia paliwa zaś – w „stenogramach rozmów z kokpitu PLF 101” – była chyba 

jedną z pierwszych, które prowokowały blogerów do pytań o chronologiczne ustawienie dialogów 

pilotów. O 10:18 rus. czasu (wg CVR-1, oczywiście) Grzywna mówi: Mamy około 13-12,5 tony. 

Zaledwie 5 minut później, o 10:23, Protasiuk – na pytanie Plusnina o pozostałość paliwa – 

odpowiada: Pozostało 11 ton100. 

                                     

W ciągu 5 minut spalili tupolewem półtorej do dwóch ton paliwa, zatankowawszy przed wylotem 

19t? To jak im się udało dotrzeć do ASKIL bez „dodatkowego tankowania w powietrzu” lub 

                                                           
100

 Ta wymiana zdań może dodatkowo świadczyć o tym, że „prezydencki tupolew” wykonywał holding. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/585044,zlamac-kod-smolenski-2. Jak już chwilę temu na skanie pokazywałem, 
że dialogi sprzed blisko 15 minut pasują do zniżania się już na XUBS, a o 10:10 rus. czasu, a o 8:10 pol. 
(oficjalnie, przypominam) na pytanie: Paliwo? – ktoś z załogi odpowiada w „stenogramach”: Koło jedenastu ton 
do lądowania. 

http://freeyourmind.salon24.pl/585044,zlamac-kod-smolenski-2
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międzylądowania na pobranie błyskawicznie spalanej nafty lotniczej? A może te „5 minut”, między 

wypowiedzią drugiego pilota i odpowiedzią pierwszego na pytanie „kierownika” z XUBS, trwało nieco 

dłużej i wiązało się z krążeniem nad chmurami podczas wyczekiwania na zmianę pogody101?  

                                                      

Nietrudno zresztą sprawdzić – żadnej z załóg wcześniejszych samolotów (ani tej PLF 031, ani iła-76) 

Plusnin nie pyta z marszu (po nawiązaniu połączenia) o „pozostałość paliwa”. Takie pytania w 

przypadku „Frołowa” pojawiają się (Krasnokucki i Plusnin poniżej) dopiero, zaznaczam, dopiero po 

pierwszym nieudanym podejściu rus. transportowca: 

           

Pytanie tegoż Plusnina skierowane do załogi PLF 101 (dotyczące „pozostałości paliwa”) pada 

natomiast zaraz po zapowiedzi Dowódcy „prezydenckiego tupolewa”, że kieruje się na dalszą 

prowadzącą i zniża z wysokości 3600m – tak jakby KL wiedział, że PLF 101 ma już za sobą 

wykonywanie jakiegoś dłuższego manewru nad XUBS102: 

                                                           
101

 Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego”, Protasiuk, mówiąc do Kazany: Możemy i pół godziny powisieć i odlecieć 
na zapasowe – informuje (…), że samolot ma wystarczającą ilość paliwa na półgodzinne krążenie (w tzw. 
holdingu) w rejonie lotniska (Tu-154M potrzebuje na to około 1,5 tony paliwa) (J. Osiecki, T. Białoszewski, R. 
Latkowski, Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 228). 
102

 Pytanie Plusnina wydaje się zupełnie bezsensowne w sytuacji nakreślonej przez ofic. narrację. Nikt chyba nie 
mógłby podejrzewać, iż PLF 101 na resztkach paliwa dociągnąłby do strefy Siewiernego (nie dysponując 
zapasem na ewentualne odejście na inne lotnisko) – a nawet gdyby tak było, to polska załoga by to zawczasu 
„Moskwie” zgłosiła. Bez dodatkowej ilości paliwa Protasiuk też nie mówiłby Kazanie, że możliwe jest wiszenie 
tupolewem przez 30 min. Por. też (artykuł z 7 maja 2010, a więc na niespełna miesiąc przed publikacją CVR-1; 
Kazana ma pytać, czy wszystko przebiega zgodnie z planem i czy trzeba się liczyć ze spóźnieniem): 
http://wyborcza.pl/1,76842,7851954,Piaty_glos_w_kokpicie__dyrektor_Kazana_.html. 

http://wyborcza.pl/1,76842,7851954,Piaty_glos_w_kokpicie__dyrektor_Kazana_.html
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Czy zatem „kontroler” nie powinien – zakładając (zgodnie z moskiewską legendą), że to nie tenże KL 

nakazał załodze to zniżanie i kierowanie się na dalnyj priwod – odpowiedzieć pilotom „nie zezwalam 

na zniżanie – warunki atmosferyczne nie pozwalają na przyjęcie waszego samolotu”? Ktoś może tu 

wtrącić, że przecież mantra Plusnina – o której była już mowa w Suplemencie – zawiera „dane 

meteo”. Niby tak. Tylko dlaczego w takim razie Protasiuk odpowiada na nią tak, jakby jej wcale NIE 

słyszał? 

        

1P: Rozumiem, proszę podać warunki meteo. 

 

1P: Temperaturę i ciśnienie poproszę. 
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Ani razu Protasiuk, jak widać wyżej, nie potwierdza tego, co (jemu, jak można sądzić ze struktury 

tego dialogu) przekazuje Plusnin w swej mantrze. Niewykluczone więc, że 1P w rzeczywistości 

powiedział: Rozumiem, proszę podać warunki meteo. Temperaturę i ciśnienie poproszę – jako jeden 

komunikat, zaś ruski montażysta rozciął go na dwa, by z każdego z nich uczynić (sztuczną) odpowiedź 

na mantrowanie Plusnina, które mogło być skierowane (wcześniej) np. do Ziętasa. Jak też 

sygnalizowałem w Suplemencie, odwołując się do zeznań Wosztyla103, zdaniem dowódcy jaka-40 PLF 

031, najpierw doszło do jego konwersacji radiowej z Grzywną, a dopiero później słyszał on (Wosztyl) 

korespondencję między „wieżą” a PLF 101104. To dodatkowo kłóci się ze „stenogramami rozmów z 

kokpitu”.    

 

 

17. Analiza jasnowidzeń płk. Krasnokuckiego dotyczących tego, co zrobi załoga PLF 101 

 

Wracamy jednak do cyrku szympansów. „Frołow” odlatuje ponoć o 9:39 rus. czasu i w tejże minucie 

Krasnokucki prosi o połączenie z „Logiką”, by z „operacyjnym” Kurtincem z Moskwy ustalać, co dalej 

na smoleńskim Siewiernym. Mimo że wypadałoby (skoro 20 min. wcześniej Krasnokucki zgłaszał 

przełożonemu z Tweru, że wszystko idzie zgodnie z planem, że zaraz wyląduje „Frołow” z 

„prezydenckimi autami” oraz że „posadka prezidienta” ma być o 10.30 rus. czasu) zatelefonować do 

Sypki, meldując, że coś idzie jednak „nieplanowo” - Krasnokucki rozmawia tylko z Kurtincem. 

Niezwykłość tej konwersacji polega na tym, że ruski pułkownik dzieli się (nie wiadomo skąd uzyskaną) 

wieścią z „operacyjnym” z „Logiki”, że „tutka” już wystartowała i oni lecą sami, ten drugi zaś, ku 

zdumieniu tego pierwszego, twierdzi minutę później, że tutka wyleciała o „27 po”. 

Krasnokucki (9:40 rus. czasu): Ja mam takie pytanie, według moich danych tuszka wylatuje polska, kurde, 

oni nas [o nic] nie pytają, lecą sami, trzeba by im przekazać, że nas zakryło
105

. 

(…) 

„Logika” (9:41): (…) duża tuszka wyleciała do was w 27 minucie. 

Wygląda to na gadanie rus. dziada z rus. obrazem. Jeśli bowiem Krasnokucki ma „swoje dane” o 

wylocie PLF 101, to skąd zdziwienie informacją Kurtinca podaną chwilę potem? Chyba że zdziwienie 

                                                           
103

 http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch  
104

 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. Ja nie słyszałem rozmów pomiędzy załogą tupolewa, tzn. 
pomiędzy nimi. Później słyszałem korespondencję prowadzoną pomiędzy TU-154M a wieżą w Smoleńsku. 
Słyszałem, iż kontroler lotniska poinformował załogę tupolewa o widzialnoś[ci] 400 m i jeszcze słyszałem jak 
mówił do nich, żeby nie schodzili poniżej 50 m i jak nie zobaczą lotniska, żeby odeszli na zapasowe. Ta 
korespondencja odbywała się w języku rosyjskim.(…) Chciałbym jeszcze dodać, iż przed podaniem przez 
kontrolera widoczności kontroler pytał się załogę TU-154 jakie mają lotniska zapasowe i jaką pozostałość 
paliwa. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto odpowiadał wieży na te pytania. 
Problem w tym, że, wbrew temu, co zeznaje Wosztyl, 1) zastrzeżenia, by polska załoga nie schodziła poniżej 
50m, jak i 2) uzależnienia (zgody na lądowanie) od wzrokowego kontaktu pilotów z lotniskiem, nie ma w 
żadnych „stenogramach CVR”. Ponadto, jak już w Suplemencie pisałem, mantra Plusnina pojawia się w CVR-1 
przed rozmową Grzywny z Wosztylem. 
105

 Tłumaczenie za „komisją płk. Latkowskiego”. 

http://rebelya.pl/post/2798/zeznania-por-wosztyla-mowi-do-nich-zeby-nie-sch
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Krasnokuckiego wyrażone pytaniem: Tuszka wyszła 27 po? - wiąże się z czymś innym, tym np., że 

informacja Kurtinca kłóci się jakoś z wcześniejszą wiedzą Krasnokuckiego106. 

 

Krasnokucki wyraża opinię, że trzeba mu znaleźć zapasowe, to raz, jeśli jest gotów, no, Wnukowo, czy 

coś takiego (jakby rus. pułkownik w „wieży” XUBS nie wiedział, jakie lotniska zaplanowała polska 

załoga jako zapasowe właśnie), Kurtiniec również uważa, że Wnukowo, pewnie, po czym ten pierwszy 

dodaje: Próbne podejście zrobi, bez dwóch zdań, do swojego minimum, ale my nie mamy minimum 

dla danego… Nic nie mamy. Chwilę później: mam na myśli, dokąd będziemy go zniżać, do jakiej 

wysokości? Tu Kurtiniec zupełnie „od czapy” daje odpowiedź: A, no tam lotnisko cywilne ma dobre 

minimum, z tyłu natomiast wcina się Plusnin: Do stu metrów. Za moment Krasnokucki: No dobrze, 

jeśli on idzie, próbne podejście, tyle zrobi. Ja mam tylko w kwestii paliwa, jak on zdoła po jednym 

podejściu odejść, gdzie go wysłać. Na co „Logika” proponuje znów Wnukowo. To zaledwie początek 

cyrku, aczkolwiek intrygujący, bo w tym szaleństwie jest metoda. Nikt nie mówi o wstrzymaniu 

ruchu w strefie XUBS, nikt nie wspomina o zamknięciu lotniska, choć to byłyby najbardziej 

narzucające się, uzasadnione także przepisami, decyzje w takich okolicznościach. I najprostsze do 

zrealizowania - bez Plusninowej „lekcji angielskiego”. Dla szympansów niby jest jasne, że „on”, 

tupolew, ma być skierowany na Wnukowo, z drugiej jednak strony, Krasnokucki z góry WIE, mimo że 

ponoć mgła jak diabli falami wychodzi na smoleńskie wojskowe lotnisko, a widzialność 500 metrów 

nawet mniej (…) teraz czterysta metrów  

 

i nic nie zapowiada rychłej zmiany pogody – on, Krasnokucki, wie, że PLF 101 próbne podejście zrobi.  

                                                           
106

 Chyba że ten fragment został zwyczajnie dograny, by „uzupełnić” braki w moskiewskiej legendzie. 
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Skąd, jakim intelektualnym sposobem, ruski pułkownik to właśnie może wiedzieć, jeśli (oficjalnie) 

„prezydencki tupolew” jeszcze nie opuścił polskiej przestrzeni powietrznej? Jasnowidzenie 

fachowca wojskowego spod ciemnej czerwonej gwiazdy? Polska załoga może przecież skierować 

„tutkę” z Warszawy do Mińska - i wcale nie wchodzić w jakiekolwiek komunikacyjne interakcje z 

szympansami z XUBS. Skąd u Krasnokuckiego nagła pewność, że próbne podejście zrobi, skoro równie 

dobrze PLF 101 może w ogóle tego nie zrobić? Chyba że ruski pułkownik swą „aprioryczną wiedzę o 

PLF 101” zawdzięcza… radiowej korespondencji polskiej załogi z Siewiernym. Wtedy wszystko by 

wyglądało inaczej w powyższej rozmowie z „Logiką”/Kurtincem. Czy więc czasem „Polak”, wykonując 

holding, nie prosi „kontrolerów” o możliwość przeprowadzenia kontrolnego zajścia do wysokości 

decyzji, do oceny sytuacji na lotnisku, nim tuszka odejdzie na zapasowe? Może też na XUBS wcale, 

powtarzam, wcale nie panują „katastrofalne” warunki pogodowe, typu 4-0-0 meters fog107? 

 

18. „Mgła smoleńska” a korespondencja XUBS z tajemniczym Bortem po odejściu „Frołowa”         

 

Może już nie pamiętamy, ale Plusnin ma zeznawać po „katastrofie”, że w komunikacji z PLF 101 

celowo zaniżał warunki, by „odstraszyć” bądź „zniechęcić” pilotów108. Wyjaśnienie to brzmi 

                                                           
107

 Podejrzenie, że utrzymująca się godzinami mgła „jak mleko”, stanowi konstrukt narracji moskiewskiej, 
wzmocnił film J. Kruczkowskiego 10.04.10 – Na własne oczy (w nim zwłaszcza relacja K. Łapacza operatora 
Polsat News). Warto jednak pamiętać, iż istnienie niesamowicie gęstej mgły, a tym samym, fatalną widoczność, 
kwestionował już wieczorem 10-04 na antenie TVP W. Cegielski, jeden z pasażerów „Wosztyla”: nie mieliśmy 
żadnego problemu z lądowaniem. Ten ił miał problemy z lądowaniem i tak na logikę to wszystko nie jest spójne, 
jeśli chodzi o przyczynę tej katastrofy (…) my nie mieliśmy ani mgły tak naprawdę, bo to nie była mgła a 
chmury, nie mieliśmy też żadnego poważnego wiatru, nie padał deszcz, przez te chmury prześwitywało słońce. 
Każdy inny normalny dzień wyglądałby tak samo. (…) Jak na laickie oko, które się trochę lataniem interesuje, to 
warunki były świetne. (http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka). Zgodne by było to z kolei z 
opowiadaniami o pogodzie dwóch smoleńskich leśnych dziadków z 10.04.10 Gargas: A. Berezina (o 7-mej było 
jeszcze ładnie) i A. Żujewa (piękna pogoda była, słoneczko świeciło, niebo całe niebieskie). Zdaniem Berezina 
mgła miała się nagle pojawić dopiero o 10:30 rus. czasu – podczas przelotu rus. transportowca.   
108

 http://www.fakt.pl/Kiedy-tupolew-zniknal-z-radarow-Nikt-nie-wie-,artykuly,92313,1.html Plusnin 
początkowo mówił, że widoczność na lotnisku kilkanaście minut przed tragedią sięgała 800 metrów, ale 
specjalnie zaniżył ją dla polskich pilotów do 400 metrów, by ich zniechęcić do lądowania. Potem te zeznania 
Rosjanie wycofali i przysłali nowe, że widoczność była rzeczywiście tylko na 400 metrów.  

http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
http://www.fakt.pl/Kiedy-tupolew-zniknal-z-radarow-Nikt-nie-wie-,artykuly,92313,1.html


80 
 

niedorzecznie, ma się rozumieć. O wiele bardziej prawdopodobne wydaje się, że KL „zaniżał”, bo te 

warunki wcale nie były takie złe i załoga mogła to w jakiś sposób dostrzegać i tym samym nie 

traktować komunikatów z Siewiernego zrazu jako poważnych i alarmujących. 

                      

Po rozmowie Krasnokucki-Kurtiniec cyrk szympansów cechuje się pewną nerwowością (nie szarp się, 

ni chuja, nie szarp (niezr.) nie szarp się). Przy tym „odprawiany jest do Moskwy” ił-76, a o godz. 9:45 

rus. czasu telefonistka zgłasza: Tam Krasnokuckiego dla Benediktowa wzywają. Plusnin informuje w 

odpowiedzi: Wyszedł na lotnisko. Możliwe, iż to wyjście ruskiego pułkownika po to, by przekazać 

(oczekującym na płycie) „newsa”, iż PLF 101 zostanie odesłany do Moskwy, jak „ustalono” i gdzie 

właśnie odesłano „Frołowa”. Następnie w „wieży” zaczyna szwankować sowiecka aparatura (ktoś 

grzejniki włączył, patrz) i niebawem pojawia się ten niezwykły, mocno postrzępiony w ruskiej 

bumadze, dialog (radiowy jak można sądzić)109, który dodatkowo przemawia za HWW. Jest w nim 

mowa i o paliwie, i o braku zezwolenia na coś (nie wiadomo, czy na zniżanie, czy na lądowanie – tut 

nielzja ponimajesz’, nielzja): 

          
                                                                                                                                                                                     
Abstrahując w tym miejscu od zmiennych relacji Plusnina, przypomnę, że Wosztyl już 10-04 wieczorem miał 
zeznać, iż osobiście podawał 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. W tej chwili, a wtedy o tym nie myślałem, nie podałem mu 
informacji, że jest to mgła w płatach. Powstaje zatem pytanie, czy faktycznie była taka widzialność na XUBS, czy 
też nawet załoga „Wosztyla” wprowadzała w błąd pilotów PLF 101 lub „zniechęcała” do lądowania.  
109

 Brak go, jak sygnalizowałem już w Uchod experimencie, w pdf-ie ukv. Resztki ocalały jedynie w open_micr. 
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W wersji KBWLLP zdań w tej tajemniczej konwersacji znajdziemy więcej – pytanie o ilość paliwa 

pojawia się dwukrotnie, a poza tym jest też: Polak na razie (niezr.), tak? oraz A potem ty go odeślesz. 

 

                                                                          

Ktoś może powiedzieć w tym miejscu, że dialog ten o niczym jeszcze nie przesądza, a nawet, jeśli 

byłby to ślad po połączeniu radiowym „kontrolerów” z XUBS z jakimś samolotem, to ten bort wcale 

nie musiałby być „prezydenckim tupolewem”. I z pozoru taka argumentacja wydaje się zupełnie 

słuszna. Pytanie tylko, dlaczego w takim układzie miałoby to połączenie zostać „wycięte” z 

dokumentacji „MAK-u” z radiowymi rozmowami? 
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Czyż tego rodzaju komunikacja (między XUBS a jakimś bortem) nie współgrałaby znakomicie z 

fałszywą tonacją całej moskiewskiej opowieści o 10-04? Oto, patrzcie ludzie, primo: odesłano po 

dwóch podejściach „naszego Frołowa”, secundo: odesłano jeszcze jeden ruski bort nawet nie 

pozwalając mu podchodzić, a potem wepchał się na wariata, mimo wyraźnego, mantrowanego 

komunikatu 4-0-0 meters fog, ten PLF 101 z pilotami szukającymi wzrokiem ziemi we mgle i 

bagatelizującymi niebezpieczeństwo. Źle by to brzmiało na „konferencji MAK-u”? Chyba nie. Ruscy 

zatem nie mieliby żadnego powodu do chowania kolejnego odesłanego statku powietrznego 

(wyłącznie „trzecie podejście iła-76” wyglądałoby w tym sytuacyjnym kontekście dość podejrzanie na 

tle wcześniejszych ustaleń „zapasowego” dla „Frołowa”).  

 

 

19. Zawiła kwestia statusu PLF 101 a tajemnicza korespondencja XUBS-Bort 

 

No dobra, ktoś może odrzec, ale po czym w takim razie mielibyśmy tu poznać, że (ta wyżej z 

dokumentacji KBWLLP) to faktycznie łączność Siewiernego z „prezydenckim tupolewem”? Po tym 

jedynie, że została ukryta przez Moskwę i że brak radiowych komunikatów pilota? Czy ten „anonim”, 

który dopytuje (jakąś załogę) o paliwo, nie zwraca się (do pilota) nazbyt poufale (Ile u ciebie paliwa? 

Tu nie wolno, rozumiesz?)? Czy Plusnin w CVR-1 do Protasiuka nie mówi per wy (topliwa skolko u 

was? zapasnoj aerodrom u was kakoj? itd.), a nie ty? Możliwe, możliwe, że poufałość z tamtych 

dialogów (na skanach) jest nieco na wyrost. Ale wobec tego zajrzyjmy znowu do książki 

„akredytowanego” Klicha, który, relacjonując przesłuchania KL Plusnina (prowadzone przez polskich 

ekspertów - z ruską asystą, oczywiście), wspomina (Moja czarna skrzynka, s. 51):  

 

Plusnin był w fatalnym stanie psychicznym, nie sądzę, by celowo zmyślał. Chociaż później okazało się, że 

parę razy minął się z prawdą. Zeznał np., że nie miał świadomości, kto był na pokładzie i jaki był status 

lotu. A z zapisów na wieży jasno wynikało, że wiedział o tym, iż lot był „liternyj A” – w przepisach 

rosyjskich oznacza to najwyższy stopień ważności. Mimo to po odczytaniu nagrań z wieży okazało się, że 

10 kwietnia to on zachowywał się najmądrzej spośród wszystkich osób, które były na wieży. Nie chciał się 

zgodzić na lądowanie, do końca walczył, żeby skierować samolot na zapasowe lotnisko, mówił: „Na ch… 

im tutaj lądować”, „gdzie im się tu pchać?”. Ostatecznie – jak sądzę – został przymuszony przez Nikołaja 

Krasnokuckiego, który najpierw sam przejął mikrofon, a potem go uspokajał: „Nie trzęś się, nie trzęś się”. 

 

Zwracam uwagę na ten brak świadomości KL co do tego, z jakim statkiem powietrznym miałby zrazu 

do czynienia. To poniekąd mogłoby tłumaczyć ową „poufałość” wcześniej przywoływanej 

konwersacji110. Wątek ten (jakoby na XUBS nie wiedziano o statusie „prezydenckiego tupolewa”), 

jako niewyjaśniony, pojawia się zresztą także w Uwagach (s. 7): 

                                                           
110

 Należy też pamiętać, że „zapisy z XUBS” były konstruowane pod kątem uwiarygodnienia moskiewskiej wersji 
zdarzeń, a zatem korekta montażowa musiała to uwzględniać, to właśnie, a nie zeznania Plusnina. 
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W ofic. narracji wygląda to oczywiście więcej niż groteskowo (po „Wosztylu” do Smoleńska na 

Siewiernyj lecieć miał tylko PLF 101 – nikt i nic więcej – zaskoczenia zatem nie powinno być na XUBS 

żadnego), ale w kontekście HWW już nie. Jeśliby „Protasiuk” wystartował po szóstej pol. czasu (nie 

wiadomo, czy zostałby ten lot specjalny zgłoszony, np. ze względów bezpieczeństwa111), to 

niewątpliwie mogłoby to zaskoczyć „kontrolerów” w Smoleńsku (o ile zostaliby o tym powiadomieni 

przez tych, co obserwowali sytuację na Okęciu). Ponadto mogłoby powstać „na wieży” wrażenie, iż 

to… nie jest „prezydencki tupolew” (wszak plany z wylotami ulegały zmianom, jak wiemy). Nawet 

jeśliby zaś takiego wrażenia wśród „kontrolerów” nie było – to na XUBS mogłoby przyjść poufne 

„zapewnienie” z Moskwy, że wprawdzie leci dla zmyłki jakiś bort z Polski, ale to nie może być jeszcze 

ten „litiernyj A”, czyli ten PLF 101, bo on np. ma startować dopiero o 9:27 rus. czasu po dwukrotnym 

przesunięciu godziny wylotu (z 8:30 na 9:00 i z tej na późniejszą112).  

 

Gdyby z EPWA natomiast, w celu uchronienia Delegatów przed niebezpieczeństwem, wyleciały z 

podzieloną na nowo delegacją trzy samoloty: „Wosztyl”, „Protasiuk” i „ten trzeci” (z hangaru) – to 

zamęt w głowach szympansów byłby murowany. Jak taki scenariusz dałby się zrealizować? Claris 

polskiego MSZ-u z 18 marca 2010 zawiadamiał Moskwę113, iż „prezydencki tupolew” (tu 

„Stroiński”114) wyleci do Smoleńska o godz. 4:30 UTC, czyli o 8:30 rus. czasu  (pozostając przy ofic. 

różnicy godzin między strefami). Jeśli jednak 10 Kwietnia już o 5-tej pol. czasu (zgodnie z relacjami 

dziennikarzy z PLF 031) miały startować 2 samoloty i to najpierw „Protasiuk” (np. do Mińska), potem 

„Wosztyl” (do Smoleńska) – to w sumie wychodziłoby, że mogły wylecieć z Warszawy ostatecznie 

właśnie trzy – np. PLF 031 (po 5-tej) i dwa Tu-154M (pierwszy po szóstej - „Protasiuk”; drugi koło/po 

siódmej - „Stroiński”; przy czym, ze względu na zagrożenie dla Delegatów, oba oznaczone bn. 101)115 

– ewentualnie jak-40, tupolew i „ten trzeci”. W konsekwencji, jeżeli „Protasiuk” wystartowałby przed 

zaplanowanym czasem wylotu, a samolot „ukryto” by w taki sposób, że nie nadano by mu statusu 

HEAD ani nawet nie traktowano by lotu jako wojskowego (military),  

                                                           
111

 Zgodnie z ostrzeżeniem antyterrorystycznym z 9-04-2010 należałoby albo odwołać wyloty Delegatów, albo 
ewentualnie (przynajmniej ten najważniejszy) przyspieszyć, by w ten sposób próbować ubiec zamachowców. 
112

 Tak to przedstawia „raport MAK” (s. 16-17): Zgodnie z zapotrzebowaniem pierwotnym, wylot z Warszawy 
planowano na 8.30. Jednakże, później do planu lotu wniesiono zmianę, czas wylotu przesunięto na 9.00. 
Faktycznie, start z Warszawy wykonano o 9.27, z opóźnieniem odnośnie przesuniętego czasu planowanego 
wylotu o 27 minut. Jak widać z tego zestawienia, brak wzmianki o wylocie „prezydenckiego tupolewa” o 7:00 
rus. czasu, czyli o 5:00 polskiego (vide relacje dziennikarzy z „Wosztyla”) – sprawę tę zatem ukryli także Ruscy. 
113

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html  
114

 Pierwotnie to ppłk. B. Stroiński, szef eskadry tupolewów 36SPLT miał pilotować PLF 101 w dn. 10-04.  I to on 
został zgłoszony Ruskom (por. „raport MAK”, s. 16 przyp. 4). Załogę „Protasiuka” natomiast kompletowano „za 
pięć dwunasta” (por. „raport Millera”, s. 82-83 i 203-205) – co dodatkowo przemawiałoby za „sztuczką z 
tupolewami” (por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf s. 40-47).  
115

 Jakiś przypadek sprawił (po „katastrofie”), że to właśnie Stroiński z Wosztylem brali udział w 
„odsłuchiwaniu” w Moskwie „zapisów CVR” i rozpoznawaniu głosów członków załogi PLF 101, niemniej podpisu 
żadnego z nich (ani Stroińskiego, ani Wosztyla) nie ma na bumadze z CVR-1. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf
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[czy echo PLF 101 na zobrazowaniu radarowym nie powinno być ze znakiem literowym M?] 

lecz mimo to Tu-154M wiózłby na pokładzie Prezydenta (Ruskom zapowiedziano by np. że dopiero 

„ten trzeci” to będzie HEAD i military116), to „kontrolerzy” smoleńscy mogliby mieć nie lada 

zagwozdkę – o co tu chodzi – i kto właściwie „się pcha” (po jaku-40). Czy określenie „bolszaja Tuszka” 

(użyte w dialogu z Krasnokuckim przez Kurtinca z „Logiki”, a więc moskiewskiego ośrodka 

koordynującego pracę szympansów) nie wskazywałoby na to, iż Ruscy wyłowili też jakiegoś, by tak 

rzec, „małego tupolewa” będącego w drodze? 

 

 

20. Dwa osobne połączenia PLF 101 z „Korsażem”: Ziętka i Protasiuka. „Po rosyjsku praktycznie 

nic nie rozumie” - „Polak dobrze mówi po rosyjsku”. 

 

Ponownie znajdujemy się w „wieży” XUBS. Po rozmowie Krasnokuckiego z Kurtincem do „Logiki” 

wydzwania Plusnin z postulatem: Trzeba dla głównego Polaka ustalić zapasowe, bo na razie nie ma 

pogody. Ja coś tu nie widzę poprawy. Kurtiniec zapewnia, iż Wnukowo będzie docelowym miejscem 

lądowania – i ma to być już zaklepane w „głównym centrum”. To z kolei Plusnin przekazuje 

„Pierwszemu”, ale… zaraz znów KL łączy się z „Logiką”, mówiąc coś bardzo zadziwiającego: Trzeba się 

jakoś połączyć z głównym centrum, żeby głównemu Polakowi… przekazali, po pierwsze, żeby on był, 

żeby on był gotów do odejścia na zapasowe, no, dowiedzieć się, ile ma paliwa, dlatego, że on po 

rosyjsku praktycznie nic nie rozumie. Nagle więc wyłania się w „zapisach z XUBS” zarysowy obraz 

głównego Polaka będącego gdzieś w rejonie XUBS, komunikującego się z „kontrolą” wojskowego 

lotniska, a praktycznie nic nierozumiejącego po rusku. Ma to być, zgodnie z ofic. narracją godz. 9:54 

rus. czasu, czyli 7:54 polskiego lub 5:54 UTC. Kurtiniec znowu zapewnia: główne centrum się 

zorientuje (…) tam już załatwią – a Plusnin znów melduje co i jak „Pierwszemu”, dodając, jak to było 

zeszłym razem z odsyłaniem polskiego samolotu. KL dzwoni też do „zachodniej wieży” XUBS, pytając 

o możliwości przyjęcia (w domyśle jakiegoś statku powietrznego) od tamtej strony lotniska. Tam 

jednak „w ogóle nic nie widać”. Plusnin przekazuje komuś: To ze mną się głównodowodzący łączył, 

                                                           
116

 Vide wymiana depesz między Moskwą a Warszawą, z „raportu Millera”. 
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klął, że się chujnią zajmuję – i wybucha śmiechem. Wraca raz jeszcze temat „zapasowego Mińska” (i 

międzylądowania na tamtejszym lotnisku), ale nie tylko – ktoś wszak wtrąca: Nie, według mnie, 

odmówili, zrezygnowali, coś takiego się stało? Na co ktoś inny (Plusnin?): W Mińsku lądował, potem 

z Mińska znowu tutaj przylatywał. I wnet padają trzy jeszcze dziwniejsze od poprzednich (mówionych 

też przez Plusnina) komunikaty KL: Dobrze, że go nie naprowadzałem na radiolatarnię, a do drugiego 

od razu do lądowania. O, z nim to żeśmy się jebali, póki żeśmy go na zapasowe nie wysłali (śmiech), 

jakby normalnie. Już schodzili i (niezr.). 

                              

Plusnin dwukrotnie się więc śmieje, jakby „kamień spadł mu z serca” – jakby jakieś napięcie wtedy 

minęło. Jakby po prostu odesłał jakiś samolot „na zapasowe”. Później zaś odbywa się jego rozmowa z 

meteo „Radgowskim”, z której wynika, że ten ostatni zupełnie inaczej ocenia aktualną pogodę na 

Siewiernym niż KL (daję 80 na 800) 

                         

i (meteo) dodaje, że „sztorm” (czyli tu niebezpieczne zjawiska pogodowe117) jest „nie prognozowany”, 

tzn. „nie powstały w rzeczywistości” – co, po kolejnej translacji na język polski, mogłoby znaczyć, iż do 

żadnego (rozciągniętego w czasie) załamania się warunków atmosferycznych na Siewiernym 10 

Kwietnia nie doszło. Plusnin wpada we wściekłość – trudno powiedzieć, czy autentyczną, gdyż chwilę 

potem zabiera się za znane nam korepetycje z angielskiego, podczas których pojawia się ta 

zagadkowa wymiana zdań: 

                                                           
117

 Por. „raport Millera”, s. 195 przyp. 113. 
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Następnie na Siewiernym niby „drugi start się szykuje”, czyli przygotowywane jest podejście od 

(„nieczynnego”) zachodu, a z szympansami nawiązuje połączenie TSO 331, chcący (przelotem będąc) 

dopytać o pogodę. TSO 331, indagowany przez Plusnina, czy współpracuje z polską załogą, twierdzi, 

że „Moskwa poprosiła”. Ktoś kontaktuje się zaraz potem z KL, dopytując: No co, na razie nic? Tak 

jakby szło o łączność z polską załogą (no bo z kim innym?). Plusnin melduje o kontaktowaniu się z 

ruskim bortem i stwierdza: możliwe, że oni go od razu na Wnukowo, albo na Mińsk. Wcześniej, trzy 

lata temu, właśnie na Mińsk wysyłali – na pewno zatem ma ponownie na myśli „Polaka” (a nie TSO 

331 ani tym bardziej „Frołowa”). I znów ciekawostka, którą uwypuklałem w Uchod experimencie – KL 

bowiem nagle dzieli się takim spostrzeżeniem:  

    Ja teraz (niezr.) słyszałem, że (niezr.) ten, Polak dobrze mówi po rosyjsku.  

                             

Oficjalnie ma to być godz. 6:13 UTC, jak widać powyżej118, skąd więc miałby Plusnin uzyskać taką 

właśnie wiedzę (o dobrej znajomości ruskiego u jakiegoś polskiego pilota)? Oficjalnie Protasiuk 

odezwie się przecież dopiero za 10 minut, a wcześniejszą łączność (z „Mińskiem” i „Moskwą”) 

prowadzić ma nawigator Ziętek po angielsku – oficjalnie, powtarzam raz jeszcze. Tymczasem Plusnin 

odkrywa nagle: Polak dobrze mówi po rosyjsku. Czyżby kolejne jasnowidzenie ruskiego mundurowego 

na „smoleńskiej wieży kontroli lotów” (takie jak tamto wcześniejsze Krasnokuckiego, który wiedział a 

priori, że on zrobi próbne podejście, na długo przed (oficjalnym) nawiązaniem łączności ze strony PLF 

101)? Wyjaśnienie tej zagadki z Plusninem może być podobne (jak z Krasnokuckim) – Polacy, krążąc 
                                                           
118

 W pdf-ie open_micr, gdzie ta wypowiedź jest „odczytana” jako „anonimowa” i pokiereszowana jeszcze 
bardziej (Ja teraz (niezr.) słyszałem, że Polak (niezr.), s. 29) także jest to komunikat z 6:13 UTC.  
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tupolewem w strefie lotniska, już dłuższą chwilę temu prowadziliby korespondencję z „Korsażem” 

(Ziętas), ta zostałaby przerwana na jakiś czas, podczas upływu którego piloci ustaliliby m.in., że 

łączność wznowi z „Korsażem” Dowódca, by wynegocjować z „kontrolerami” jakieś wyjście z dziwnej, 

niepokojącej sytuacji. „Jasnowidzenie” Plusnina mogłoby z tym właśnie odezwaniem się Protasiuka 

być związane.   

 

 

21. Rozmowa Grzywna-Muś i kwestia kompletności „zapisu CVR” 

 

Porzućmy może to „błądzenie we mgle” na smoleńskiej ziemi i przenieśmy się teraz na pokład PLF 

101. Po rozmowie Grzywny z Wosztylem i omówieniu tejże konwersacji w kabinie (oficjalnie po 

dwóch minutach – nieoficjalnie zapewne dużo później) 2P, na polecenie Dowódcy, ma się 

dowiedzieć, jaka jest grubość chmur nad Siewiernym:  

                               

I Grzywna ponownie wywołuje przez radio kolegów z jaka-40. Tym razem odpowiada Muś.  

2P: Arturo, jesteś tam jeszcze? 

PLF 031: Jestem Remek. 

2P: A, Remuś, spytaj Artura, czy wie, w – a może ty wiesz – y grube te chmury są? 

PLF 031: Około czterysta, pięćset metrów.  

2P: Słyszałeś, Arku? 

1P: Nie. 

2P/N: Około czterysta, pięćset metrów. 

2P/A: Ale to grubość? 

A: No tak. 

A: Nie. 
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PLF 031: Jesteś tam? 

2P: Ale grubość tych chmur czterysta, pięćset metrów? 

PLF 031: Z tego, co pamiętamy, na pięćset metrach jeszcze byliśmy nad chmurami. 

2P: A, na pięciuset metrach nad chmurami jeszcze. Dobra. Dobra. Dzięki. 

PLF 031: Jeszcze jedno. Y, APM-y są oddalone od, y, progu pasa – jakieś dwieście metrów. 

2P: Dzięki. APM-y rozstawili… 

N: Dwieście metrów od progu. 

2P: …od progu pasa dwieście metrów. 

 

Cały ten szereg informacji (powtarzanych przez Grzywnę i/lub Ziętka) dowodzi, iż załoga PLF 101 nie 

dysponuje jak dotąd żadnym oglądem Siewiernego – musi więc przebywać z tupolewem wysoko 

nad chmurami. Wtedy też Protasiuk, najwyraźniej niesłyszący do tego momentu korespondencji (PLF 

101 – PLF 031), mówi Grzywnie, by ten dowiedział się, czy Ruscy już przylecieli. Na co Muś 

odpowiada, że Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli – który to komunikat Dowódca 

„prezydenckiego tupolewa” już słyszy, komentując: E no…: 

 

I dziwna rzecz: załoga nie omawia tego niepokojącego stanu rzeczy związanego z iłem (wg ofic. 

danych). Nie dopytuje też Musia, kiedy „ił odchodził” ani co znaczy „chyba”. Czy gdzieś słychać szum 

silników „Frołowa”?  
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Wnet zresztą „zapis na stronie A” szpuli się „kończy”, co może wiele wyjaśniać, jeśli chodzi o ciągłość i 

kompletność rozmów załogi PLF 101. Takie bowiem „końce zapisu” lub tzw. karbowania taśmy – co 

niewątpliwie jest dziełem przypadku – pojawiają się akurat w różnych newralgicznych momentach 

„nagrań”. I to z pewną widoczną regularnością. O godz. 8:11:02 (wg „czasu” CVR-3): 

                                         

niedługo po wypowiedzi Dowódcy: I kurs pasa 2-5-9 ustawiony/ustawiamy, a na 3 minuty przed 

„mińskim zawiadomieniem” (rzekomo z 6:14 UTC). O 8:20:29, zaraz po wypowiedzi Grzywny: jakby 

było 2-5-9, byłoby nawet lepiej...itd. (co sugeruje, jak pisałem, że nie uzgodniono jeszcze z 

„kontrolerami”, że jest 2-5-9) 

       

O 8:30:01 zaraz po (rwącej się) rozmowie o ustawianiu wysokościomierzy i chwilę po radiowych 

dialogach Grzywny z Musiem: 
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O 8:39:42 po czyjejś wypowiedzi: To nie tutaj – pojawiającej się po komunikacie: Połosa swobodna 

(nadanym przez „kontrolera” z „zachodniej wieży” XUBS): 

                              

No i, co zupełnie zrozumiałe, po „końcóweczce”, o 8:41:07,4, kiedy to już po „katastrofie” 

odnotowany jest „słaby sygnał, zinterpretowany jako mowa” w momencie zatrzymania głowicy 

nagrywającej - co by świadczyło, iż rejestrator rejestrował „rozmowy z kokpitu” nadal, mimo 

„rozpadu samolotu” (oraz kosmicznego przeciążenia 100g, które tak wiele wyjaśniało w obszarze 

katastrofologii): 
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Łatwo policzyć, że średnio co 10 minut coś się dzieje ze „szpulą”. Być może dzieje się coś dlatego, że 

tak wiele się na niej zapisało, bo - licząc od 8:02:53,8 do 8:41:07,4 - blisko 39 minut „materiału 

dowodowego”. Szmat czasu. I zarazem cud techniki radzieckiej, zważywszy na fakt - podaję za 

niezawodnymi moskiewskimi uczonymi - iż Tu-154M jest wyposażony w pokładowy katastroficzny 

magnetofon dźwiękowy MARS-BM, o czasie rejestracji ~30 minut119. O ile więc w przypadku „zapisów 

z XUBS”, by tak rzec, nagrało się dużo mniej niż mogło (miało być od 5:15 pol. czasu do 8:45, 

udostępniono zaś tylko „rejestrację” z odcinka z godzin 6:38 – 8:43, jeślibyśmy trzymali się 

dokumentacji „MAK-u” i jej danych120), o tyle w przypadku „zapisów CVR” nagrało się sporo więcej 

niż musiało – zapewne przez wzgląd na to, że taśma magnetofonowa z rejestratora MARS-BM może 

stanowić arcyważny surowiec badawczy dla katastrofologów. Tylko zresztą jakiś skończony bałwan 

mógłby się zżymać na nadmiar ilościowy nagrania i niedomiar jakościowy121.  

 

Strach pomyśleć, co to by było za nieszczęście dla ekspertów i prokuratorów, gdyby po przewiezieniu 

w kartonach nocnym transportem lotniczym z XUBS do moskiewskiej siedziby „MAK-u”, po 

zabezpieczeniu w sejfie (na dalszą noc), a następnie po komisyjnym wyjęciu nad ranem, założeniu na 

specjalny magnetofon, zgraniu na twarde dyski komputerów i odtworzeniu do odsłuchania122, okazało 

się nagle, że NIC się nie zarejestrowało na taśmie w wyniku „zderzenia prezydenckiego tupolewa z 

masywem leśnym” i uszkodzenia głowicy nagrywającej rejestratora MARS-BM. Na szczęście do takiej 

katastrofy komunikacyjnej nie doszło i nagrania ocalały. 

                                                           
119

 „Raport MAK”, s. 68. 
120

 W Zał. 8, czyli wersji KBWLLP są bowiem „minutowe bonusy” aż do 6:47 UTC, co by świadczyło, iż „komisja 
Millera” zdobyła jakieś nagrania z okresu „po zdjęciu szpul” (moment ich zdjęcia „raport MAK” podaje jako 
godz. 10:45 rus. czasu (s. 81)).  
121

 Wypowiedzi pokiereszowanych, „niezrozumiałych” lub zdefragmentowanych jest większość w stosunku do 
wypowiedzi „w pełni odsłuchanych” i podanych bez znaków zapytania.  
122

 http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora  

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
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22. Możliwe pojawienie się PLF 101 w rejonie XUBS o 7:21 pol. czasu - w kontekście „gęstnienia 

mgły smoleńskiej” 

 

Pozostajemy jednak na pokładzie PLF 101, a nie w siedzibie „MAK-u”. O 6:21 UTC w „stenogramach” 

KBWLLP pojawia się taka wymiana zdań (najpewniej między szefową pokładu a Protasiukiem): 

dowódco, czy zaczynamy schodzić?123 1P: Tak już zaczynamy. 

 

W CVR-3 jest to dialog w formie: 

         

                                                           
123

 W CVR-1 „odsłuchano” (mniej więcej w tym miejscu): Aruś, zapinamy pasy? 1P: Pasy zapinamy. 
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Przypomnę, choć była już o tym w Suplemencie mowa, że „dyspozytor Murawiow” ma zgłosić KL 

Plusninowi (o 10:21 rus. czasu, wg „danych MAK-u”), iż „21 po” załoga PLF 101 orientacyjnie wylicza 

pojawienie się na nadlotniskowym kręgu XUBS124. Jaką uzyskalibyśmy sytuację ruchową w strefie 

Siewiernego, gdyby to było „21 po 7-mej” pol. czasu, czyli o 5:21 UTC – zgodnie z HWW? Rzućmy 

okiem na wypowiedź 2P z „21 po”: 

 

Arek, wysokość po odległości ci czytać? Czy nie jest to pytanie na niedługo przed wejściem na ścieżkę 

podejścia? Protasiuk (w CVR-3, bo w CVR-2 pojawia się „niezr.” wypowiedź i zapada cisza w 

„nagraniu”) odpowiada Grzywnie: Tak, tak. O 6:13 UTC Protasiuk mówi (w jednej z możliwych wersji 

„odczytań” jego wypowiedzi): Osiem minut do lądowania: 

     
                                                           
124

 W ofic. narracji powyższy dialog stewardessy z Dowódcą pojawia się przed „pożegnalnym” komunikatem 
„Mińska” i wywoływaniem „Moskwy”, co po raz kolejny może świadczyć o manipulowaniu chronologią 
„zapisów”, podczas ich konstrukcji. „Mińsk”, jak i „Moskwa” mogłyby nakazać załodze skierować się na któreś z 
lotnisk zapasowych i wtedy szykowanie się zawczasu do lądowania nie miałoby sensu. Ma to być wszak czas po 
„mińskim zawiadomieniu” (o widzialności 4-0-0 meters, fog) – innymi słowy, nie ma się co w takich 
okolicznościach przygotowywać do lądowania, raczej do przekierowania na Witebsk lub Mińsk. Co innego, 
gdyby „mińskie zawiadomienie” nie zostało przekazane, a PLF 101 (zgodnie z HWW) znajdowałby się już „na 
kręgu” XUBS – np. o 5:21 UTC, czyli 7:21 pol. czasu. 
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Nie pasuje to do „21 po” („godzina Murawiowa”)? O 6:11 UTC Protasiuk po krótkich „korepetycjach z 

ruskiego” w kokpicie PLF 101 (udzielanych prawdopodobnie Ziętasowi) – na pytanie: Podasz ciśnienie 

i temperaturę – odpowiada: Poda już za dziesięć minut. 

 

Czy znów nie pasuje to do „21 po” ogłaszanego Plusninowi przez Murawiowa (jako godziny 

pojawienia się PLF 101 na kręgu nadlotniskowym)? Jeśli jednak PLF 101 byłby w rejonie XUBS już o 

godz. 7:21 pol. czasu (5:21 UTC), to jaką zastałby pogodę? O, to troszeczkę za trudne pytanie – jakby 

odrzekł moonwalker Wiśniewski – smoleński dokumentalista mgieł125 i innych zmian widzialności na 

ruskiej ziemi. Wiemy – choćby z prezentacji KBWLLP (styczeń 2011) odwołującej się nie tylko do 

„zapisów z XUBS”, lecz i do legendarnej rejestracji polskiego montażysty126, od ppłk. R. Benedicta – że 

warunki atmosferyczne zmieniają się wtedy na Siewiernym tak dynamicznie, iż aż „niemożliwie” 

nawet dla fachowców wojskowych127.  

       

                                                           
125

 Por. mój cykl Wizja lokalna (linki tu: http://yurigagarinblog.wordpress.com/2014/02/03/komplet/). 
126

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf s. 23. Wiśniewski 10 Kwietnia (jeśliby 
wierzyć „zegarowi kamery”) jeszcze o 7:38:43 pol. czasu (oficjalnie: podczas drugiego odejścia „Frołowa” – wg 
pdf-u open_micr o 7:38:47 „kontroler Ryżenko” ma mówić załodze iła-76: 1, na kursie i ścieżce) ma mieć 
kamerę ustawioną pod innym kątem niż o godz. 7:44. 
127

 Sytuacja taka nasuwa jedno tylko sformułowanie: czy dane te są faktyczne i czy realne z rzeczywistością. 
Niemożliwe jest, aby tak szybko i w tak dynamiczny sposób zmieniała się pogoda (komentuje Benedict) 
(http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-154-schodzi-z-kursu,159217.html). 

http://yurigagarinblog.wordpress.com/2014/02/03/komplet/
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-154-schodzi-z-kursu,159217.html
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Wystarczy zresztą prześledzić „komunikaty meteo” z jednej godziny – licząc od 6:55 do 7:56 pol. 

czasu (wg danych „MAK-u”): 

6:55 4000 m [Plusnin podaje „Wosztylowi”: Na „Korsażu” lekkie zamglenie (dymka), widzialność 4 km, 

jasno
128

] 

6:58 4000 m [Plusnin do Krasnokuckiego] 

7:07 1500 m [Plusnin podaje „Wosztylowi”, a ten nie potwierdza (por. skan poniżej)] 

7:08 1000 m [Plusnin podaje „Frołowowi”, a ten potwierdza]
129

 

 

7:09 1200-1300 m [Plusnin do Krasnokuckiego] 

7:17 No co jest, gdzie on kołuje? [Plusnin o jaku-40 po wylądowaniu] No i gdzie on, gdzie on, kurwa, 

kołuje, gdzie? [Krasnokucki o jaku-40] Prosto, a gdzie. [Plusnin do Krasnokuckiego]
130

 

7:21 1200 m [Krasnokucki do Sypki] 

7:40 500, 300, 400 m  

[Krasnokucki do Kurtinca; aczkolwiek na prezentacji KBWLLP, na slajdzie, Krasnokucki ma podawać 

nawet 300 (teraz 300 metrów maksimum), a nie 400, co kłóci się ze „stenogramami” „MAK-u” i z… 

wersją KBWLLP z Zał. 8, w której zamieszczono znów 400 przy wypowiedzi ruskiego pułkownika
131

 – skan 

poniżej] 

                                                           
128

 Słowo jasno w wersji KBWLLP tłumaczone jest jako bezchmurnie (po. Zał. 8, s. 138). Jeśli koło 7-mej rus. 
czasu była całkiem ładna pogoda, to kłóci się to całkowicie z „hotelową relacją meteo” polskiego montażysty 
(co do smoleńskiego poranka dn. 10-04), o której za chwilę w Suplemencie.  
129

 W Zał. 8 dokonano, by tak, rzec, „korekty” i Plusnin ma mówić „Frołowowi”: 1500 (por. s. 144). 
130

 Nie jest tu, rzecz jasna, podawana widzialność, ale wypowiedzi obu Rusków świadczą, iż jak-40 jest przez 
nich obserwowany z okien „wieży”, jak wykonuje manewry w głębi pasa startowego. 
131

 Por. Zał. 8, s. 166. 
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7:56 W ogóle nic nie widać [Łubancow z „zachodniej wieży” do Plusnina] 

 

Szczególne zgęstnienie mgły nastaje, jak widać z tego zestawienia z przedziału godzinowego 6:58-

7:56, akurat zaraz po (oficjalnym) drugim odejściu „Frołowa”. Nie można jednak wykluczyć, że 

widzialność utrzymuje się cały czas w granicach 1200m, jeśli nie 1500m132, zwłaszcza że o 8:05 

„meteo Radgowskij” ma podawać Plusninowi warunki 80/800 (a nie 400, jak ocenia jeszcze o 7:40 

Krasnokucki).  

 

 

                                                           
132

 Relacja red. A. Zauchy (z 10 Kwietnia, oczywiście) na antenie TVN24 o godz. 10:29 
(http://www.youtube.com/watch?v=XEX5TmdW1zM od 0’28’’): Ja byłem na Cmentarzu w Katyniu – to jakieś 
20 km stąd i tam nie było żadnej mgły. I wyjeżdżając, gdy wyjeżdżałem rano ze Smoleńska w stronę…, z 
centrum Smoleńska w stronę Lasu Katyńskiego, też nie było po drodze, w centrum Smoleńska ani po drodze, 
nie było żadnej mgły, więc, kiedy usłyszałem informację o tym, że to mgła utrudniła trochę lądowanie, trochę 
byłem zdziwiony. W książce czołowych żurnalistów śledczych szkoły Macierewicza L. Misiaka i G. 
Wierzchołowskiego (Musieli zginąć, Warszawa 2012, s. 51-52) mowa jest – niestety bez stosownych ilustracji – 
o zdjęciach wykonanych ponoć „ok. 20 min. przed katastrofą” (wg M. Wierzchowskiego z prezydenckiej 
kancelarii, czekającego na XUBS) na miejscu postojowym smoleńskiego wojskowego lotniska. Misiak z 
Wierzchołowskim wiele opowiadają o poszczególnych elementach „kolumny prezydenckiej” (z numerami na 
autokarach na parkingu włącznie), natomiast ani słowem nie wspominają o gęstej jak mleko mgle. Jeśliby jej nie 
było na fotografiach (np. z godz. 06:20 UTC), to rzeczywiście byłby to poważny powód do ich niepublikowania – 
ze względu na, że tak powiem, ochronne barwy kampanii propagandowej wokół „eksplozji tupolewa w 
przestworzach”. 

http://www.youtube.com/watch?v=XEX5TmdW1zM
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23. Szczegółowa problematyka „zgęstnień mgły smoleńskiej” na przykładzie „rejestracji mgły” 

przez polskiego montażystę 

 

Podczas sejmowej prezentacji mgielnego sitcomu, okazuje się, iż zawiera on jakby lukę133 między 

(nomen omen) godz. 7:21:53   

       

a godz. 7:27:11 

 

Ktoś może powiedzieć, że to niemożliwe (by brakowało kilku minut materiału wideo134), skoro na 

styczniowej (2011) konferencji KBWLLP prezentowany jest bezcenny materiał z „podejściem iła” 

(zestawiony z szykowaniem się do startu tupolewa na Okęciu, zapewne po to, by wywołać wrażenie, 

jakby zachodziło to w tym samym czasie135) – i widać na nim „brakujące” - z sejmowego przewijania - 

minuty136: 

                                                           
133

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html  
134

 Por. też omawiane przeze mnie problemy z „danymi czasowymi” mgielnego sitcomu zaprezentowanego 
wycinkowo przez Gargas w 10.04.10 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf s. 24-25. 
135

 http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08  
136

 Por. też przewijanie w przyspieszonym tempie mgielnego sitcomu na filmie 10.04.10. Uzupełniającym 
materiałem do tego podrozdziału Suplementu jest notka: http://freeyourmind.salon24.pl/587231,w-punkcie-
uslugowym-zegarmistrza-smolenskiego i tekst: https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-
timebreaker.pdf   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08
http://freeyourmind.salon24.pl/587231,w-punkcie-uslugowym-zegarmistrza-smolenskiego
http://freeyourmind.salon24.pl/587231,w-punkcie-uslugowym-zegarmistrza-smolenskiego
https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf
https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf
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Jak jednak powinniśmy pamiętać z tejże specyficznej prezentacji KBWLLP, dźwięk w jej podkładzie – 

pomijając wielce zajmujący wykład Benedicta – pochodzi wyłącznie z „taśm ze wschodniej wieży 

XUBS”137, ale już nie z mgielnego sitcomu Wiśniewskiego138. No i - rzecz jasna - nie z płyty 

warszawskiego portu lotniczego, na którym tak wielkie pojawiły się problemy z monitoringiem 10-04. 

                                                           
137

 Nigdy jednak całości kopii nagrań (audio) z XUBS nie upubliczniono, tak by można było je poddać jakiejś 
niezależnej ekspertyzie fonoskopijnej. 
138

 Jak wielokrotnie sygnalizowałem w moich tekstach – nigdzie nie został w całości upubliczniony „zapis z 
parapetu hotelowego” dokumentujący „smoleńską mgłę” – w przeciwieństwie do wielu wersji moonfilmu 
Wiśniewskiego z „miejsca katastrofy”. Nawet na posiedzeniu ZP „zabrakło czasu” na przeanalizowanie wideo 
„ze stałej kamery”, gdyż parlamentarzyści skoncentrowali się wyłącznie na „końcóweczce” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html), a w istocie 
na tym, czego nie udało się zarejestrować. Nie dopytano nawet polskiego montażysty o to, od której dokładnie 
zaczął filmowanie, czy (jeśli tak, to kiedy i na jak długo) przerywał rejestrację, jakie operacje lotnicze są 
odnotowane na tym wideo itd. (por. też http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu).    

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu
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Gwoli ścisłości należy nadmienić, że jeden dźwięk związany z mgielnym sitcomem się pojawia podczas 

owej konferencji „komisji Millera” – to odgłos silników przelatującego we mgle UFO, 

przedstawianego (na podstawie widma139 pojawiającego się na trzech klatkach zdjęciowych) jako „ił-

76”.  

                                      

Natomiast dźwięki podchodzącego do lądowania „Wosztyla”, przyziemiającego, a następnie 

kołującego przez kilka minut – nie zostają zaprezentowane. Sam Wiśniewski (w sejmie przed ZP) 

kluczy w kwestii ewentualnego zarejestrowania odgłosów jaka-40 – najpierw twierdzi on, że: dźwięki 

tych samolotów [tj. ruskiego transportowca i jaka – przyp. F.Y.M.] ma nagrane na materiale. Kilka 

sekund później zaś przyznaje tylko, że: na pewno iła słychać – z tym jakiem musiałbym sprawdzić, 

czy ja po prostu go słyszałem, bo go słyszałem bezpośrednio140. Nikt na posiedzeniu ZP nie wpadnie 

na to, by właśnie wtedy polski montażysta sprawdził. By przewinął i znalazł dany fragment. 

Prezentuje on wszak swój mgielny sitcom w pliku141 zaczynającym się od klatki z godz. 7:19:16,  

                                                           
139

 Samolot jest tylko w zarysie, opowiada Benedict, (…) to znaczy, że widzialność jest poniżej 400 metrów. 
Całość prezentacji dostępna jest tu: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-
154-schodzi-z-kursu,159217.html  
140

 http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu. Por. też zmianę położeń/kątów 
ustawienia kamery przez SW: http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf, s. 23. 
141

 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozne-pliki-moonwalkera.html  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-154-schodzi-z-kursu,159217.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wieza-nie-informowala-ze-tu-154-schodzi-z-kursu,159217.html
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozne-pliki-moonwalkera.html
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a gdy zajrzymy do „stenogramów z wieży”, to jeszcze o 7:18:08 załoga jaka-40 - podczas swego cyrku 

na płycie lotniska - kwituje „kontrolerom”, iż ma prosto kołować:  

                               

Czy w takim razie kołowania i wyłączania silników na miejscu postojowym nie byłoby słychać jeszcze z 

otwartego okna hotelowego pokoju tuż po godz. 7:19? U Wiśniewskiego właśnie nie słychać142. 

Nieważne jednak, co u niego słychać/czego nie słychać, jeśli nie dysponujemy kryminalistyczną 

analizą mgielnego sitcomu wykluczającą jego postprodukcję przez polskiego montażystę – 

postprodukcję w klasycznym filmowym rozumieniu, a więc np. fachowe dokładanie czegoś do obrazu, 

dogrywanie/usuwanie dźwięku, przesunięcia czasowe (jakiegoś kadru lub jakiegoś odgłosu), 

zastępowanie jednego elementu innym, dołączanie efektów specjalnych, zapętlanie czegoś, 

spowalnianie tempa, przyspieszanie itd. itd.143  

                                                           
142

 https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg od 1h25’41’’. 
143

 Nie może być nawet pewności, że to film z 10-04, a nie np. z 9-04-2010, kiedy miały w Smoleńsku panować 
analogiczne warunki jak w „dniu katastrofy”. Por. też wywiad z SW http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-
tego-co-pozniej-widzialem i kalamburowe hasło: trochę tych katastrof w życiu, niestety, montowałem. 

https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg
http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem
http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem
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24. Zagadnienie krążącego nad XUBS i próbującego lądować „niezidentyfikowanego obiektu 

latającego” 

 

Na posiedzeniu ZP z moonwalkerem parlamentarzyści dzielą na czworo niemal każdą sekundę jego 

ogranego na milion sposobów „materiału z miejsca katastrofy”, lecz na analizę premierowego zapisu 

mgły z parapetu brakuje im czasu i/lub ochoty144. Tak jak na dopytywanie o to, czy Wiśniewski umie 

bezbłędnie rozpoznawać po odgłosie silników typ samolotu145 - jeśli tak, to w jakiej szkole montażu 

takich umiejętności uczą oraz o to, skąd taka nietypowa godzina „początku filmowania mgły” z 

parapetu, a więc 7:19146? Parlamentarzystom brakuje również czasu/ochoty na dopytanie świadka o 

to, co wydawać by się mogło niezwykle ważne w kontekście ustalania autentycznej godziny przylotu 

PLF 101 w rejon XUBS: jaki lądujący samolot Wiśniewski słyszał wcześniej – na długo przed 

„katastrofą” (który moonwalker miał pomylić z „prezydenckim tupolewem”)? SW wspomina o nim 

już w pierwszych minutach prezentacji moonfilmu147, gdy wyjaśnia, jak sobie tłumaczył „opieszałość 

strażaków” (ten samolot, który niby wcześniej lądował (…) to był samolot prezydencki – oni sobie 

gdzieś polecieli, bo było słychać, że odlatują – i wrócili (…), wróciła tylko załoga na lotnisko). 

Montażysta mówi o nim także w wywiadzie dla Rzeczpospolitej148 z 13-04-2010 (godzinę wcześniej 

wydawało mi się (…) że maszyna lądowała. Wówczas również usłyszałem huk silników).  

 

Sprawa chyba priorytetowa w śledztwie – nawet jeśliby chodziło o ustalenie jakiegoś ruskiego 

samolotu nad XUBS, który zniknąłby z narracji – a co dopiero, jeśliby tym statkiem-widmem okazał się 

np. PLF 101 – a szkoły Macierewicza w ogóle NIE interesuje. Jedna z parlamentarzystek zdumiewa się 

pod koniec posiedzenia, gdy wychodzi na jaw, że Wiśniewskiego nie przesłuchiwał ani „MAK”, ani 

„komisja Millera” i boleje nad rzetelnością prac tychże instytucji – tymczasem sam „Zespół 

Parlamentarny” mając tego (pominiętego przez „MAK” i KBWLLP) świadka przed sobą, czymś takim, 

jak słyszany przez niego „samolot przypominający prezydenckiego tupolewa”, nie jest w stanie się 

dogłębnie zająć. Kolejny przypadek do kolekcji zbiegów okoliczności związanych z 10-04 i 

„badaniami”. Ktoś mógłby bronić ZP, że ów zasłyszany wcześniej „tupolew” nie mógłby być tym, który 

„uległ katastrofie”. To z pewnością. Na polance samosiejek nie mógłby leżeć ten „prezydencki 

tupolew”, który by odleciał na zapasowe lotnisko. A może Wiśniewskiemu się przesłyszało? Może. 

Tylko skąd ZP miałby to wiedzieć, co się montażyście mogło przesłyszeć – nie dopytując go o to? 

                                                           
144

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html  
145

 Przypomnę, że ił-76 używa tych samych silników co Tu-154M. W linkowanym już wywiadzie: 
http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem SW stwierdza: ja nie jestem znawca – nie 
potrafię określić po dźwięku silnika, czy to jest ten sam, czy inny. Skąd więc „nie widząc iła”, określić mógł, że 
to ił?  
146

 Z wypowiedzi SW w 10.04.10 wynikałoby, że ustawił kamerę i włączył tak wcześnie, bo chciał sfilmować 
samolot Prezydenta. Czyżby więc montażysta dowiedział się skądś, iż np. o 7:21 pol. czasu PLF 101 orientacyjnie 
szacuje wejście Tu-154M na krąg nadlotniskowy XUBS? Wtedy faktycznie taki „moment startowy” (tj. owa godz. 
7:19) byłby uzasadniony zapobiegliwością smoleńskiego dokumentalisty. Gdyby zresztą moonwalker miał 
zamiar dokumentować przyloty „wszystkiego co się rusza” nad Siewiernym, to uruchomiłby kamerę dużo 
wcześniej, polując zrazu również na jaka-40, który miał przybyć (ponoć) jako pierwszy – ewentualnie czekając 
też na jakieś ruskie samoloty. Może być tak, że to wideo ma też „wcześniejsze odcinki czasowe”, tylko SW ich 
nie udostępnia lub, że „zegar” kamery wcale nie jest warszawski (o czym za chwilę).   
147

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  
148

 http://www.rp.pl/artykul/460798.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://www.rp.pl/artykul/460798.html
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Problem dodatkowo w tym, że np. krążenie jakiegoś samolotu słyszeli inni świadkowie, jak choćby 

wspominany w Suplemencie w przypisach Pyza, nim udał się do Katynia149. Zresztą, gdy Wiśniewski 

prezentuje bez parametrów czasowych zajście iła, którego słychać a nie widać, Macierewicz 

stwierdza ni stąd ni zowąd, że to drugie zajście (ciekawe, na jakiej podstawie – może dlatego, że nie 

dostrzega nawet „zarysu samolotu”), a Wiśniewski mówi, że… nie wie, czy pierwsze, czy drugie (tak 

jakby zajść było więcej niż dwa). Ten moment prezentacji fragmentu mgielnego sitcomu jest tak czy 

tak intrygujący w kontekście nie tylko tego, że nie widać iła, ale też tego, co komunikuje Plusnin 

właśnie podczas (pierwszego) podejścia „Frołowa”, KL nakazuje włączyć reflektory „Frołowowi”, by 

samolot był widoczny, ale konia z rzędem temu, kto te reflektory iła-76 przy podejściach 

sfilmowanych przez SW jest w stanie dostrzec150: 

 

Wprawdzie, jako się rzekło, „komisja Millera” nie przesłuchiwała moonwalkera, tym niemniej – w 

przeciwieństwie do „MAK-u” (ale i ZP) – korzystała w swych wystąpieniach i dokumentacji z 

materiałów SW: zarówno z księżycowego wideo z „miejsca katastrofy”, jak i z „rejestrowania pogody 

smoleńskiej”, czego drobny fragment przedstawiła jako filmową oprawę sytuacji na XUBS. Zachodzi 

tu zresztą zastanawiające rezonowanie: Wiśniewski, dopytywany na posiedzeniu ZP przez pos. J. 

Szczypińską o to, że dość słabo widać mgłę na moonfilmie, odsyła parlamentarzystów właśnie do 

prezentacji KBWLLP wykorzystującej mgielny sitcom - i do fachowców wojskowych ustalających na tej 

podstawie („smoleńską”) widzialność z 10-04. Świadek w ten sposób, chcąc uwiarygodnić swój 

przekaz, powołuje się na autorytet instytucji, która przecież swe diagnozy buduje na podstawie jego 

                                                           
149

 http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie Z nieoficjalnych źródeł wiem, że 
dziennikarze i operatorzy TVP przy śniadaniu słyszeli odgłosy krążącego wysoko samolotu.  
150

 Możemy też założyć, iż ił podchodził we mgle bez świateł. Ale czy musimy? Warto przy tym zwrócić uwagę 
(oglądając prezentację sejmową „filmu z parapetu”, nie to wideo wyczyszczone w 10.04.10) na niebieskawą 
poświatę (która czasami przebija się przez „mgłę”) – tak jakby Wiśniewski sfilmował szarówkę poranną (wschód 
słońca 10 Kwietnia w Smoleńsku był o 7:02 rus. czasu – jak podaje KBWLLP w swym „raporcie”, s. 39), a nie 
faktycznie mgliste przedpołudnie. Prawdopodobnie obraz na mgielnym sitcomie nie jest wtedy jeszcze 
perfekcyjnie (równomiernie, jeśli chodzi o obszar za budynkiem i drzewami) „domglony” (tak jak jego próbki 
przekazane przez SW do użycia w 10.04.10), stąd ta kamera w sejmie filmująca obraz na telebimie, 
automatycznie wychwytuje pola barwne różniące się intensywnością kolorów. Na temat „domglania” obrazu w 
postprodukcji por. choćby: http://www.youtube.com/watch?v=CgogMP-kbA0  

http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://www.youtube.com/watch?v=CgogMP-kbA0
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(wątpliwej, co tu kryć) wideo-dokumentacji, choć polski montażysta dodaje i szczyptę absurdu, 

jakoby: mgła momentami, według fachowców wojskowych, dochodziła do gęstości, widoczność 

spadała do, nawet do 70 metrów151.  

 

Wiśniewski twierdzi też w pewnym momencie na tym posiedzeniu, że „kontrolerzy” nie zauważyli iła 

przed „wieżą”; a i to nie koniec, gdyż SW wskazuje na „godzinę 7:19 czasu warszawskiego” jako 

swoisty punkt odniesienia w rozważaniach o mgle oraz panującej przy Siewiernym widzialności. To 

zaś dwukrotnie kwestionuje Macierewicz, „przypominając” niejako świadkowi, że nie mogłaby to być 

pora przylotu PLF 101. Skąd jednak szef ZP miałby wiedzieć, kiedy dokładnie „prezydencki tupolew” 

pojawił się w rejonie lotniska – czy 10 Kwietnia ktoś telefonował do niego z taką informacją? Ale 

Macierewicz wie jeszcze coś. Jak wspominałem w Uchod experimencie, twierdzi, że owa 7:19 to 

„wydarzenia godzinę wcześniejsze”, „mniej więcej jak oni startowali”, a poza tym, że (na fragmencie 

zaprezentowanym przez KBWLLP) widział iła – co z kolei koryguje Wiśniewski, twierdząc, że to 

wyłącznie zarys odnotowany na trzech klatkach filmowych. Innymi słowy – czego już świadek szefowi 

ZP nie mówi, a co nasuwa się samo przez się – gdyby Macierewiczowi nie powiedziano, co widzi, to 

nie wiedziałby, co/skąd/dokąd przelatuje we mgle przed oknem hotelowym monwalkera. I świadek 

schodzi na tematykę sztucznego domglania/przesłaniania terenu (by stworzyć warunki nielotne na 

takim dużym obszarze, otwartym obszarze), które jest po prostu chyba niewykonalne152, a przy tym 

solennie zapewnia, iż jest to po prostu nieprawdą, że tej mgły nie było. Okazuje się jednak po chwili, 

że mgła (której nie widać na moonfilmie), w opinii montażysty, mogła zostać „rozdmuchana” w 

wyniku „eksplozji”, „przewiana”, „zdmuchnięta” przez pęd „rozbijającego się samolotu, jak też „miała 

okazję wyparować”, bo tam się zrobiło ciepło. To zaś podsumowuje Macierewicz, iż mgła mogła 

wyparować. A w następnej chwili Wiśniewski stwierdza, że widoczność na moonfilmie sięga do 300-

400m153.  

                                                           
151

 Gdyby faktycznie taka była widoczność, to obraz z kamery na parapecie kończyłby się na podwórzu 
hotelowym i części budynku po prawej. Nie mogłoby być więc mowy o filmowaniu nawet „zarysu iła”. 
152

 Por. http://logiconly.salon24.pl/232144,il-76-zadymka-tumana i 
http://www.youtube.com/watch?v=LQF8hsitxvY  
153

 To (deklarowane przez SW) zamglenie zaś w zestawieniu z temperaturą „plus 2”, jak przekazywać miał 
Plusnin załodze PLF 101, powinno w rezultacie dać na „materiale wideo z miejsca katastrofy” efekt w postaci 

http://logiconly.salon24.pl/232144,il-76-zadymka-tumana
http://www.youtube.com/watch?v=LQF8hsitxvY
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I KBWLLP również (jak Wiśniewski) zatrzymuje się zagadkowo w swej styczniowej prezentacji (2011) 

tylko przy tym wąskim odcinku czasu z (ofic. podanego) pierwszego przelotu „Frołowa”, a ściślej UFO 

– tak więc nie pokazuje ostatnich minut meteo-rejestracji z parapetu hotelu Nowyj, jakby te 

ostatnie chwile mgielnego sitcomu nie były istotniejsze od tego, co widać za oknem po godz. 7:21. 

Może więc nie są? Może moonwalker swoim zwyczajem154 zdejmuje kamerę, gdy „wszystko już się 

wydarzyło”? Innymi słowy: może nic się nie stało po godz. 8:37:34 – nawet jeśliby mgielny sitcom 

miał być filmem z 10-04 i gdyby nie zaszło fałszerstwo z „zegarem kamery”. Niemożliwe? Ależ jak 

najbardziej możliwe, zwłaszcza gdyby „wszystko zaszło” (jeśli chodzi o maskirowkę na XUBS) zaraz po 

odlocie „Frołowa”. Proszę zresztą rzucić okiem na to zestawienie zdjęć z „raportu Millera”,  

 

po lewej pora wcześniejsza i brak mgły na moonfilmie155 (chwile ponoć kilka minut przed 9-tą pol. 

czasu, ponoć 10 Kwietnia), po prawej natomiast zdjęcie zrobione niedługo po dziewiątej (10 

Kwietnia) i mgła.  

 

                                                                                                                                                                                     
np. unoszącej się pary przy wydychaniu powietrza przez moonwalkera. Tymczasem nie widać po Wiśniewskim 
(na filmiku I. Fomina), by było tak zimno – nie widać też podczas jego „wędrówki przez stawy” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-stawy.html), by było wilgotne (jak przy 
gęstej mgle) podłoże. Podobnie na filmiku Fomina słychać trzaskanie gałązek pod stopami.  
154

 Zgodnie z tym, co opowiada na posiedzeniu ZP: zazwyczaj wyłączam kamerę jak się kończy kaseta, 
ewentualnie zmieniam albo jestem pewny, że np. to, co miało ewentualnie nastąpić, np. ktoś przyjechał, coś się 
zdarzyło, dopiero po tym, mając pewność - http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-
inne-osobliwosci-godziny.html.  
155

 Widać też jasnoniebieskawą poświatę na niebie, na którą zwracałem uwagę w przywoływanym już w 
przypisach tekście: https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-stawy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf
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25. „Godzina Krasnokuckiego” a czas operacji wymierzonej w polską delegację 

 

Wizualnie samolotu nie widziałem ze względu na złą wzrokową kontrolę z pomieszczenia punktu dyspozytorskiego 

Plusnin [cyt. z jego zeznań z 10-04-2010 za filmem 10.04.10
156

] 

 

Wcześniej nie dało się filmować z banalnego powodu, bo po prostu było ciemno. (…) Ta mgła cały czas jest. 

S. Wiśniewski [posiedzenie ZP, luty 2011] 

 

Pamiętajmy, że historia smoleńska jako pewna obowiązująca narracja, wykuwała się na przestrzeni 

długiego czasu (a nie w ciągu jednego dnia), podlegając najprzeróżniejszym 

korektom/udoskonaleniom/uzupełnieniom. Przede wszystkim zaś manipulacje czasowe należały do 

podstawowych, z jakimi mieliśmy/mamy w niej do czynienia („cofająca się” godzina „katastrofy”, 

zrazu „niedająca się ustalić” godzina „wylotu” z Okęcia, „rosnący” dystans czasowy między 

przybyciem PLF 101 na XUBS a odejściem „Frołowa” etc.). Czas pełni od samego początku w „historii 

smoleńskiej” fundamentalną dezinformacyjną rolę – dzięki osadzaniu poszczególnych wydarzeń na 

fikcyjnej osi czasu nie sposób (tym osobom, które są zainteresowane rozwikłaniem „zagadki 10 

Kwietnia”) latami dojść do prawdy, jeśli do dyspozycji są spreparowane materiały dowodowe 

(szczególnie te wideo, jak choćby prace leśnego i hotelowego operatora Wiśniewskiego157).  

           

Chyba że uda się komuś złamać wojskowy „kod smoleński” – zwłaszcza ten dotyczący osi czasu, tj. 

fikcyjnych parametrów nakładanych na przeróżne wydarzenia i ich okoliczności.  

                                                           
156

 1h19’ materiału wideo. 
157

 Na temat preparowania (na potrzeby oficjalnej narracji) materiałów SW pisałem, przypominam, w: 
https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf  

https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf
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Czy w związku z tym w przekazach medialnych nie pojawiały się zrazu wiadomości, świadczące o 

wcześniejszym (niż później „ustalony”) wylocie PLF 101? Pojawiały się. 10 Kwietnia polska rządowa 

telewizja relacjonuje (za rus. agencją informacyjną powołującą się na „Min. ds. Sytuacji 

Nadzwyczajnych”) już o godz. 12:13 pol. czasu na swym portalu158 coś takiego:  

                    

Pomijając tu „wielokrotne ostrzeżenia białoruskiego lotnictwa” i w ich kontekście „decyzję załogi, by 

lądować zgodnie z planem”, dalszy ciąg tego doniesienia medialnego jest nie mniej interesujący: 

     
                                                           
158

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bialorusini-ostrzegali-o-trudnych-warunkach,211449.html  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bialorusini-ostrzegali-o-trudnych-warunkach,211449.html
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Czyżby mimowolnie ujawniano tu (znaną nam z Uchod experimentu) ruchomą „godzinę 

Krasnokuckiego”, między 9-tą a 10-tą, a ściślej tę „podwójnie 9-tą”159? To znaczy PLF 101, mijając 

ASKIL, nadal byłby – nieoficjalnie, bo w ramach operacji wymierzonej w polską delegację – w 

„białoruskiej” strefie czasowej.  

 

Miałoby to kolosalne konsekwencje „logistyczne” w ramach operacji: oczekujący na PLF 101 – 

stosując się do oficjalnie podawanej dwugodzinnej różnicy czasu – przybyliby w rezultacie na 

Siewiernyj w czasie „powtórzonej” godziny, stąd mieliby wrażenie „spóźniania się” samolotu, choć 

sami byliby za późno.  

 

Poniżej zaś inny news z 10 Kwietnia, tym razem wieczorny160 i zegar ustawiony (jeszcze) jakby „po 

białorusku”: 

                         

Skąd „ten zegar stary”, miński jakby, a nie nowy, moskiewski albo nawet smoleński? Poniżej na skanie 

zegar „warszawski”, ale też jakby chodzący po białorusku (8:40 Ił, 8:56 Tu-154M z „kolejną próbą 

                                                           
159

 Por. też relacje ruskich milicjantów sytuujących przelot i odlot jakiegoś samolotu przy XUBS niedługo po 
odejściu „Frołowa” http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie  
160

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pilot-tu-154-to-jest-jedno-z-najtrudniejszych-
lotnisk,131117.html Materiał zrzucony o godz. 19:12. Por. też http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-
zeznania-swiadkow oraz 
http://wyborcza.pl/1,105747,7752565,Nikt_nie_przezyl_katastrofy_w_Smolensku.html  

http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pilot-tu-154-to-jest-jedno-z-najtrudniejszych-lotnisk,131117.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pilot-tu-154-to-jest-jedno-z-najtrudniejszych-lotnisk,131117.html
http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-zeznania-swiadkow
http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-zeznania-swiadkow
http://wyborcza.pl/1,105747,7752565,Nikt_nie_przezyl_katastrofy_w_Smolensku.html
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lądowania”), bo wychodziłoby na to, że samoloty pojawiły się w strefie lotniska w odstępie 

kilkunastu, jeśli nie mniej, minut; a przy okazji informacja o kilkakrotnym ostrzeganiu przez 

„Białorusinów” i to jeszcze nawet o 8:22:  

 

 

26. Ostatnia krótka wymiana zdań: Muś-Protasiuk(?) 

 

Jak wiemy (ze „stenogramów”), analogicznie, jak za pierwszym razem Kowaleczko zgłaszający się na 

częstotliwości przeznaczonej do komunikacji między „kontrolerami” a PLF 101 (124,0), w pewnej 

chwili – już po rozmowach Grzywny z Wosztylem i z Musiem, ten ostatni włącza się znowu na 

częstotliwości 124,0161, a nie tej, którą piloci ustalili wcześniej (do łączności PLF 101 – PLF 031); tak 

jakby na tej ustalonej nie dało się już nawiązać korespondencji z „prezydenckim tupolewem”. Muś 

ma kierować swój komunikat prosto do Protasiuka: Arek, teraz widać dwieście. 

                                                           
161

 „Komisja płk. Latkowskiego” wyjaśnia: Załoga Jaka-40 złamała procedury, włączając się na tym kanale – 
ponieważ mogła w tym momencie zagłuszyć jakieś polecenie kontrolera. O tym, że korespondencja odbyła się 
na kanale 124 MHz, wnioskujemy z faktu, iż informacja skierowana była bezpośrednio do dowódcy. Załoga 
Jaka-40 wiedziała, że to on porozumiewa się z wieżą, bo słuchała cały czas tej rozmowy. Złamanie procedur 
przez załogę Jaka-40 było w pełni uzasadnione. Informacja o pogorszeniu się warunków była dla lądującej załogi 
bardzo ważna. Była konieczna! Załoga Jaka-40 popełniłaby błąd w sztuce, gdyby w tej chwili próbowała 
skomunikować się na kanale 123,45 MHz, nie mając pewności, czy ktoś z tupolewa prowadzi na tej 
częstotliwości nasłuch (Ostatni lot. Raport…, s. 471).   
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I jak to już kiedyś sygnalizowałem, nie jest to komunikat: Przerwijcie podejście, tylko wiadomość o 

pogarszającej się, fatalnej w istocie, widzialności. W tle tego zawiadomienia słyszalnego w kokpicie 

PLF 101 pojawia się zastanawiająca krótka konwersacja między kimś „anonimowym” a (być może) 2P:  

 

Z kolei w prezentacji KBWLLP w styczniu 2011 nie pojawia się przypisywane Protasiukowi słowo: 

Dzięki162. Powyższy krótki dialog (z wersji CVR-2 zamieszczonej w Zał. 8 tejże samej KBWLLP tylko w 

lipcu 2011) zaś to dwie wypowiedzi Grzywny: 

       

Co takiego mógłby zobaczyć Grzywna przed sobą (lub na przyrządach)? Zdaniem „komisji płk. 

Latkowskiego”: widział grubą warstwę chmur tuż pod samolotem163. A może po prostu jakiś inny 

samolot? O tym, że „prezydencki tupolew” nie musiał być w strefie lotniska sam, wiemy od 

momentu, gdy w CVR-1 pojawiła się komunikacja między ruskimi załogami dotycząca „wybroski” oraz 

„zniżania na wschód” – ale też (pilot tupolewów) Pietruczuk164, analizując „stenogramy”, wskazywał, 

iż załoga mogła widzieć jakiś inny statek powietrzny: 

                                                           
162

 Muś w wywiadzie dla rządowej telewizji (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-
50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html) mówi: Odpowiedzieli: „Dzięki” – nie precyzując, kto. Przypomnę, na co 
już zwracałem uwagę, że Wosztyl miał zeznać, iż nie rozpoznał głosu osoby, która prowadziła komunikację z 
XUBS po Ziętku, tak jakby nie był pewien, że słyszał Protasiuka.  
163

 Ostatni lot. Raport…, s. 472. 
164

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

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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Natomiast chwilę przed odezwaniem się Musia, Protasiuk ma mówić: Się chyba nie świeci (ta 

wypowiedź, zaznaczam, pojawia się dopiero w CVR-3, wcześniej była „niedosłyszana”) – możliwe 

więc też, iż komentarz Grzywny dotyczy wyłączenia świateł podejścia przy Siewiernym z APM-ami 

włącznie po obu stronach (zachodniej i wschodniej pasa startowego)165, zwłaszcza że chwilę 

wcześniej tenże 2P przypomina:  

                               

Co więcej, po rozmowie z członkami załogi jaka-40 załoga PLF 101 szykuje się do odlotu do Mińska lub 

Witebska, w zależności od tego, na które z tych lotnisk padnie wybór (jak można sądzić, że strony 

Prezydenta):  

                                                           
165

 Byłby to na pewno szybki i skuteczny sposób „zniechęcenia” załogi do dalszego zniżania i podchodzenia. 
Legendę do takiej sytuacji można by dorobić niebudzącą żadnych wątpliwości: awaria na docelowym lotnisku, 
uszkodzenie generatora prądu etc. Nie jest wcale wykluczone, iż histeria panująca na „wieży” XUBS związana 
była po prostu z tym, że obawiano się, że „Polak” brawurowo wyląduje – a do tego szympansy nie mogły 
dopuścić. „Komisja płk. Latkowskiego” (Ostatni lot. Raport…, s. 437) twierdzi, że kilka minut wcześniej (tu 
8:25:30 pol. czasu, wg danych CVR), zaraz po rozłączeniu się Wosztyla po rozmowie z Grzywną, ten ostatni ma 
mówić: I tak za (niezr.), kurwa, to paragrafy są. Zdaniem „komisji”, Grzywna miałby tu powiedzieć: za lot, ale 
równie dobrze mógłby rzec po prostu: za to – mając na myśli np. zachowania „kontrolerów” i utrudnienia 
związane z uniemożliwianiem wykonania podejścia przez PLF 101 – utrudnienia ze strony „obsługi lotniska” 
(albo i ze strony „Frołowa” mogącego przebywać w strefie Siewiernego wtedy co PLF 101).   
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Chwilę po tej „anonimowej” wypowiedzi (dosłownie pół minuty po niej) pojawić ma się w kokpicie 

Kazana, by stwierdzić, że Prezydent żadnej decyzji jeszcze nie podjął: 

        

Ale czy ta wypowiedź faktycznie pada w tym momencie – nie wiadomo. Ona sama zresztą jest 

wyjątkowo lakoniczna – nie podaje właściwie tego, co mają piloci robić: dokonać rekonesansowego 

zajścia z oceną sytuacji na lotnisku, czy też nadal wykonywać holding nad chmurami. Możliwe więc, 

że dalszy ciąg rozmowy został zwyczajnie skasowany, by przebieg zdarzeń wyglądał tak, jak to 

przedstawia moskiewska legenda – załoga schodzi w gęstej mgle „szukając wzrokiem ziemi”, a 

Prezydent czeka, co będzie dalej. 
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Wspomniałem już parokrotnie, że Wosztyl nie był pewien, kto, po Ziętku prowadził komunikację z 

Siewiernym (ze strony PLF 101), ale też na koniec tego podrozdziału warto wspomnieć o dziwnym 

sformułowaniu, jakiego odnośnie do (swojej ponoć) korespondencji, użył Muś: 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.   

 

Tak jakby Muś nie chciał powiedzieć, że to on osobiście przekazał drogą radiową: Arek, teraz widać 

dwieście – albo jakby chciał powiedzieć, iż nie była to jego dobrowolna inicjatywa. 
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27. Tajemnicza korespondencja: Plusnin-PLF 101 – po „zerwaniu się łączności”166 

 

Skoro mowa o porozumiewaniu się PLF 101 z szympansami z XUBS, to warto wspomnieć o tym, iż w 

ruskim pdf-ie ukv obrazującym ponoć tę łączność, pojawiają się ślady (niestety „anonimowe”), które 

by świadczyły o tym, że pomimo „nieodejścia na drugi krąg”, ktoś przez radio odpowiada na 

wywołania „kierownika lotów” Plusnina:  

      

W wersji KBWLLP nie ma tych radiowych odzewów na (zaznaczone kolorem) wywołania Plusnina: 

 

ale Plusnin jeszcze przez następne minuty wywołuje PLF 101: 

                                                           
166

 Por. http://www.rp.pl/artykul/465837.html?print=tak&p=0 (Jak-40 ostrzegał przed mgłą - art. z 23-04-2010 
powołujący się na członków załogi jaka-40): Rozmówcy „Rz” twierdzą, że kontakt urwał się 10 minut przed 
katastrofą Tu-154, która wydarzyła się o godz. 8:56.  

http://www.rp.pl/artykul/465837.html?print=tak&p=0
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A jak widać poniżej, niedługo później… „coś” się pojawia na falach radiowych – jest to strzępek 

wypowiedzianego przez radio: sorok piat’, czyli 45167.  

                 

Czyżby strzępek odsłuchu korespondencji PLF 101 z innymi „kontrolerami” (jak podaje „raport 

Millera” na s. 207-208, kod transpondera przydzielony „prezydenckiemu tupolewowi” na EPWA, to 

był 4540)?  

    

                                                           
167

 Pozostaje kwestią otwartą to, skąd KBWLLP uzyskała te „dodatkowe zapisy” po „zdjęciu szpul”. 
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28. Uchod 

 

Jak doskonale pamiętamy, wokół śladu po decyzji załogi PLF 101 o odejściu trwały - rozłożone na lata 

- skomplikowane prace „odkrywkowo-wykopaliskowe”. Zrazu (w przypadku CVR-1) „nie dosłyszano” 

wypowiedzi Protasiuka, a jedynie tę Grzywny, po której (jak ubolewano w gronie katastrofologów-

wypadkowców) i tak odejścia nie wykonano, gdyż np. szukano wzrokiem ziemi. 

      

Potem (CVR-2, CVR-3) się okazało, że Protasiuk jednak wydał wcześniej załodze komendę odejścia: 

 

(jak zresztą pokazane jest na skanie z CVR-3 poniżej, wypowiedź Protasiuka lepiej zachowała się – z 

jakichś względów – w wersji KBWLLP: Odchodzimy na drugie zajście – niż na kopii badanej przez IES 

dla NPW: -chodzimy na drugie…) 
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tylko z kolei samolot „nie zdołał odejść” (czego potem „dowodzono eksperymentalnie” w 

katastrofologicznych badanich, a co z detalami opisywałem w Uchod experimencie). Czemu jednak 

nie zachowało się w jakichkolwiek „zapisach” radiowe poinformowanie (ze strony PLF 101) „wieży” 

o decyzji o odejściu, typu: Uchożu na wtoroj krug, takie, jakie ogłasza Plusninowi załoga „Frołowa” 

podczas swego drugiego niskiego przelotu nad Siewiernym? 

 

A jeśli taki komunikat padł, tylko zamienił się w „zapisach” w „niezr.”, tzn. coś go „zaszumiło” na 

potrzeby moskiewskiej legendy? 

      

Naturalnie, w ofic. narracji – mimo że w badaniach katastrofologicznych rekonstruowano nawet 

stany świadomości członków załogi, wkraczając w ten sposób pioniersko na obszar lotniczej 

parapsychologii – scenariusza, w ramach którego PLF 101 utrzymuje łączność z szympansami po 

godzinie/momencie „katastrofy”, by nie uwzględniano. Ale gdyby do żadnej katastrofy lotniczej nie 

doszło, to przecież ta komunikacja wcale nie musiałaby się urwać, a w każdym razie nie w takich 

okolicznościach, jakie znamy (ale np. po wykonaniu odejścia i skierowaniu się na zapasowe 

lotnisko)168.  

                                                           
168

 W Anatomii upadku 2 ówczesny gubernator obwodu smol. S. Antufjew wspomina, co się działo, gdy czekał 
na XUBS: Podszedł kierownik lotów i mi zameldował. Jestem gubernatorem, więc mi zameldował. Mówię: 
„Pogoda psuje się”, więc ja mu ciągle: „Mów, Nikołajewicz, jak tam, co.” I on mówi: „Połączyliśmy się z 
pokładem” (http://www.youtube.com/watch?v=OIYaHupsDj0 od 15’07’’). Antufjew nie podaje żadnej 
konkretnej godziny tego informowania o „połączeniu z pokładem”. I od 15’41’’: To znaczy on ciągle kursował 
między centralą, gdzie siedział dyspozytor, a naszym sztabem, gdzie stali oczekujący przedstawiciele władzy. [A 
ile razy ten dyspozytor wychodził do was?] Cztery razy, minimum cztery razy. [4 razy w ciągu dwudziestu minut? 
Tak? [Stawiając pytanie w ten sposób, ekipa Gargas trzyma się wiernie ofic. narracji, zgodnie z którą połączenie 
PLF 101 z XUBS zachodzi o 10:23 rus. czasu a „katastrofa” o 10:41 – to jednak jest długość 18-min., a nie 20, 
gwoli ścisłości; byłoby zresztą i mniej, gdyby wziąć za punkt odniesienia „godzinę Antufjewa” (10:38 rus. czasu), 
kiedy słyszał on „nienaturalny dźwięk silników lotniczych i nagle zrobiło się cicho” 
(http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38 i http://freeyourmind.salon24.pl/286565,lotnisko-2); 
wtedy byłoby to raptem 15 min. – przyp. F.Y.M. – tymczasem Antufjew odpowiada] W ciągu pół godziny. A 
potem dyspozytor mówi: „Łączność się zerwała”, kiedy samolot podchodził do lądowania [dosł. Kogda samoljot 

http://www.youtube.com/watch?v=OIYaHupsDj0
http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38
http://freeyourmind.salon24.pl/286565,lotnisko-2
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29. Rozmowa Krasnokucki-Sypko – kto pierwszy „wie” o „mgle”? 

 

Jakby kogoś dziwiło, że ni stąd ni zowąd nawiązuję do tej egzotycznej, wyglądającej na poklejoną, 

rozmowy telefonicznej dwóch ruskich mundurowych, to wyjaśniam: pojawia się ona w 

„stenogramach MAK-u”, jakimś zrządzeniem losu, akurat wtedy, gdy (vide „sentencja Murawiowa”) 

miałby się na kręgu nadlotniskowym pojawić PLF 101. Istnieje więc podejrzenie, iż konwersacja ta 

wcale nie musiała zachodzić w tym właśnie czasie, w którym ulokowano ją w „zapisach z XUBS”. 

Sypko, przełożony Krasnokuckiego z bazy lotniczej w Twerze, pyta podwładnego (w pewnej chwili): A 

co ty opowiadasz, że mgła opadła? (oficjalnie o 9:21 rus. czasu). Pomijając na razie (przedziwną 

                                                                                                                                                                                     
zachodit na posadku - Antufjew posługuje się tu czasem teraźniejszym – przyp. F.Y.M.]. [To dyspozytor podszedł 
do was i powiedział o tym?] To nie dyspozytor chodził, tylko kontroler lotu. Mówi: „Łączności nie ma.” [Ale to 
kiedy było?] Kiedy on już lądował.  
Z relacji Antufjewa wynikałoby, iż łączność z polskim samolotem do momentu jej zerwania trwa pół godziny, a 
nie kilkanaście minut. Niewykluczone, że to wiarygodna informacja. Być może Antufjew nie sprawdził w 
„stenogramach”, w jakim czasie powinien się „zmieścić”, opowiadając o kursowaniu Krasnokuckiego z „wieży” 
do „sztabu” na lotnisku. Biorąc zaś pod uwagę to, iż Antufjew wcale nie musi mówić całej prawdy, łączność PLF 
101-XUBS mogła zawiązać się nawet jeszcze wcześniej niż pół godziny przed jej „zerwaniem”. Przypomnę, że w 
wywiadzie z 11-04-2010, który już przywoływałem, Plusnin twierdził, iż łączność długo się utrzymywała.   
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składniowo) odpowiedź Krasnokuckiego, dla każdego uważnego czytelnika „stenogramów” jasne jest, 

iż tenże Krasnokucki wcześniej nie opowiada, że mgła opadła. A przynajmniej nie w tej rozmowie z 

Sypką (zaczynającej się o 9:19). Mówi on bowiem zrazu o lądowaniu jaka-40 z „tą delegacją i 

dziennikarzami”, o „Frołowie”, że jest na podejściu (na zachodie), o lądowaniu głównego prezydenta 

o 10:30, o wylocie głównego prezydenta planowanym na 17:30, o tym, że wylot jaka-40 o 17:45, o 21-

ej „Frołow”, o trapach – ale nie mówi o żadnej mgle. Także w żadnej jeszcze wcześniejszej 

konwersacji Krasnokucki nie nadmienia o mgle, gdyż przez blisko pół godziny, dokładnie 27 minut (od 

8:52 do 9:19), jeśliby sztywno trzymać się „zegara MAK-u”, nikt z XUBS do nikogo nie telefonuje: 

      

Nie telefonuje tylko wedle „stenogramu” tel_per, gdyż zgodnie ze „stenogramem” open_micr właśnie 

tenże Krasnokucki odbiera kilka minut wcześniej telefon od tegoż Sypki (tu o 9:13)169: 

                         

I niewykluczone, iż inna wypowiedź Krasnokuckiego (tu z 9:12 rus. czasu) dotycząca „meteo” 

Marczenki także jest elementem tej rozmowy: 

                                                           
169

 Zdaniem KBWLLP jest to połączenie przez telefon komórkowy lub „nie rejestrowany stacjonarny” (por. 
legendę w Zał. 8, s. 207). 
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Podobna bowiem pojawia się w tym późniejszym dialogu z Sypką (z 9:19-9:21): 

      

Ktoś może powiedzieć, iż ta zbieżność między wypowiedziami Krasnokuckiego może być 

przypadkowa, a więc, że wcale nie musiało być tak, iż jakiś ruski montażysta pokiereszował 

wcześniejszy telefoniczny dialog Krasnokucki-Sypko i że wypowiedź z 9:12 to ślad pozostały na taśmie 

w wyniku niedbałego kasowania, przekopiowywania, nadpisywania itd. Poza tym, jaki miałoby sens 

przerzucanie jakiejś głupiej rozmowy wojskowych170 o te 7 czy nawet ciut więcej minut później? 

                                                                         

                                                           
170

 Nie trzeba chyba przypominać, że Krasnokucki jest dyrygentem, jeśli chodzi o działania na XUBS 10 Kwietnia. 
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Otóż taki, że poinformowanie Sypki, iż dopiero co wylądował jak-40, raczej nie mogłoby się pojawić 

przed (oficjalnie usytuowanym o 9:15 przecież) lądowaniem PLF 031. Nie chodzi o kwestie związane z 

ruską gramatyką ani z jasnowidzeniami Krasnokuckiego – chodzi o to, że chciano by dostosować tę 

rozmowę do moskiewskiej legendy. Tym niemniej istnieje (w tej poszatkowanej konwersacji) ślad 

wskazujący na to, iż odbyć mogła się w okolicach 9-tej rus. czasu, a nie dopiero ca. 9:20: 

                                                     

Krasnokucki napomyka o czyimś lądowaniu z godz. 8:50 rus. czasu. Jeśli zaś zakładamy, iż raportuje 

on sytuację przed zajściem „Frołowa”, to wydaje się, że może mieć na myśli po prostu „Wosztyla”. W 

wersji KBWLLP relacja Krasnokuckiego przetłumaczona jest natomiast w czasie… przyszłym: 

       

mimo że w tym „monologu”171 pojawia się wnet zdanie: A teraz o dziewiątej raz i opadła mgła.  Po 

czym mowa jest o tym, iż: wylądował bez problemów.  

 

KBWLLP w Zał. 3 (Kierowanie lotami) do „raportu Millera” interpretuje wypowiedź Krasnokuckiego 

jako odnoszącą się do PLF 031, choć nie uwzględnia w tym kontekście (z oczywistych powodów 

trzymania się ofic. narracji) wzmianki tegoż rus. pułkownika o posadce z 8:50 rus. czasu: 

                                                           
171

 „Monolog” ten sprawia wrażenie zbitki wypowiedzi pochodzących z różnych fragmentów rozmowy. 



121 
 

        

Jeśliby bowiem „Wosztyl” przyziemił na Siewiernym o 8:50 rus. czasu (co całkiem prawdopodobne), 

to automatycznie cofnęłyby się o 25 minut na osi czasu manewry „Frołowa” (w stosunku do godzin 

podawanych w moskiewskiej legendzie)172, a przede wszystkim rozmowa Krasnokucki-Sypko, 

dotycząca m.in. tego lądowania, mogłaby się odbyć w okolicach właśnie 9-tej, a nie 9:20 rus. czasu. 

Warto zresztą przy tej okazji zauważyć, iż zapowiedź „dyspozytora (Murawiowa)” dotycząca minięcia 

przez „pierwszego Polaka”173 punktu ASKIL, pojawia się w zapisach z XUBS właśnie o 8:50 rus. czasu: 

                                

                                                           
172

 Przesunęłaby się w czasie również korespondencja radiowa PLF 031-„Korsaż”, naturalnie. O jej 
osobliwościach pisałem na początku Suplementu. Przypomnę poza tym, że „zapisy z XUBS” zaczynają się 
dopiero od 8:38 rus. czasu, mimo nagranie miało się zaczynać już o 7:15. 
173

 Użycie przez Murawiowa frazy pierwszy Polak implikuje, moim zdaniem, iż leci też wtedy drugi „Polak”, a 
więc (zniknięty potem w ofic. narracji z „godziny 9-tej” rus. czasu) PLF 101.  
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30. O której PLF 031 w ASKIL? 

 
Zbrodnia smoleńska, s. 195. 

 

Ktoś może powiedzieć: coś tu nie gra. W przypadku „sentencji Murawiowa” (dot. tego, iż PLF 101 

orientacyjnie przewiduje „21 po” pojawić się na kręgu nadlotniskowym XUBS) dane czasowe miałyby 

być wiarygodne, ale w przypadku PLF 031 i jego przechodzenia punktu ASKIL, nie. Zacznijmy więc w 

odpowiedzi od tego, że – zgodnie ze „stenogramami MAK-u” – PLF 031 wcale nie zgłasza się o 8:55 

rus. czasu, że mija białorusko-ruską granicę powietrzną, lecz parę minut wcześniej. 

           

Oczywiście, nie musi to być dla kogoś istotna różnica – zważywszy choćby na to, iż w wersji KBWLLP 

przesunięto zgłaszanie się „Wosztyla” moskiewskiej kontroli w taki sposób, by dokładnie pasowało do 

zapowiedzi Murawiowa: 

      

co w rezultacie dało posadkę PLF 031 o 7:17 rus. czasu: 
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(czym, rzecz jasna, nikt się nie musi przejmować, skoro to dane wzięte z rus. czapki). Jak pamiętamy z 

lektury „stenogramów szympansów”, zaczynają się one od wydzwaniania KL Plusnina do Moskwy, w 

celu ustalenia, czy cokolwiek wyleciało z EPWA. Nie uzyskuje on żadnej informacji, gdy tylko zaś 

odłoży słuchawkę, „dyspozytor Murawiow” przekazuje mu wieść o starcie „Frołowa” (ponoć o 8:33 

rus. czasu). Chwilę później KL ma meldować komuś, iż na razie wie tylko o tym, że leci ił-76 – przy 

czym (mimo iż nie zaszła jeszcze radiowa łączność z jego załogą) – Plusnin podaje, że „Frołow” ma 

lądować174 jakieś „20 po 9-tej” (jasnowidzenie analogiczne jak u Krasnokuckiego)175. I wtedy dopiero 

ma się zgłaszać „wieży” po raz pierwszy ił-76, który zapowie w jednym z komunikatów (tu o 8:47 rus. 

czasu), że: dwudziesta minuta krąg. Murawiow zaś ma podać wieść o PLF 031 i ASKIL na dwie minuty 

przed zgłoszeniem się „Wosztyla” moskiewskiej kontroli obszaru (8:50). W tej samej minucie Plusnin 

kontaktuje się z Krasnokuckim, twierdząc, że: „Logika” oszukała, gdyż po naziemnej [łączności] 

przyszło, że w 55 minucie ASKIL przechodzi. Normalnie, normalnie.  

 

Plusnin mówi: normalnie, choć przecież (wedle ofic. narracji) PLF 031 miał wylecieć z 

kilkunastominutowym (jeśli nie większym) opóźnieniem z Warszawy – nie leci więc „planowo”. Nie 

ma tymczasem żadnej wzmianki w „stenogramach” o tym opóźnieniu. Poza tym, o czym też już 

pisałem, niedługo później ów Murawiow (który sam to powinien wiedzieć) ma pytać Plusnina: o 

której Polak na kręgu? – na co KL ma odrzec po chwili, że jakieś dwadzieścia po: 

        

choć (zgodnie ze „stenogramami”) nie uzyskał takiej informacji od załogi „Wosztyla”, zaś PLF 031 

„wyląduje” o 9:15 rus. czasu, więc odpowiednio wcześniej „będzie na kręgu”. Jeśli do tego dorzucimy 

osobliwości radiowej korespondencji pilotów jaka-40 z „Korsażem” (1. zgłaszanie się Moskwie, a 

przejmowanie łączności przez „kontrolę” z Siewiernego, i w związku z tym 2. „sprawowanie 

kierownictwa” nad PLF 031 przez XUBS bez zgody moskiewskiej kontroli obszaru176, 3. rozbieżność 

                                                           
174

 Por. Ostatni lot. Raport…, s. 221. 
175

 Ktoś może wtrącić: a jeśli „Frołow” miał planowo być na XUBS o 9:20 rus. czasu i Plusnin podaje właśnie tego 
rodzaju dane? Gdyby tak było zaplanowane, to ten plan musiałby być zmieniony, jeśli – zgodnie ze 
„stenogramami szympansów” – zrazu „nic nie wyleciało” z EPWA. Jeśli zaś czas wylotu PLF 101 z Okęcia 
zostałby przesunięty na wcześniejszy w stosunku do zgłoszonego clarisem (6:30 rus. czasu) – to automatycznie 
Ruscy przyspieszyliby wylot „Frołowa”, a więc ewentualny „plan”, którym dysponowałby Plusnin, by uległ 
zmianie. 
176

 Por. Zał. 3, s. 5: przejęcie kierowania samolotem Jak-40 przez KL lotniska nastąpiło poza granicą jego strefy 
odpowiedzialności bez koordynacji z organem kontroli ruchu lotniczego MOSKWA KONTROLA. KBWLLP nie 
uwzględnia zatem takiej możliwości z PLF 031, iż nie tyle na (załogi) „wywołanie Moskwy” odpowiedział 
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między relacjami członków załogi a tym, co widać w „stenogramach”, 4. brak wymiany komunikatów 

podczas podchodzenia do lądowania), to uzyskujemy chyba komplet danych świadczących o tym, że 

w zapisach przesunięto w czasie do przodu lądowanie „Wosztyla” – w jakimś określonym celu. 

Jakim? By ukryć pobyt PLF 101 w strefie lotniska w okolicach 9:21 rus. czasu. O 8:55 więc (ani o 8:52) 

PLF 031 nie przechodziłby ASKIL, a stałby odkołowany na płycie lotniska.  

 

Jeśliby więc odpowiednio „cofnąć czas”, to może np. koło 8:35 rus. czasu jak-40 zgłaszałby się 

„Moskwie” w ASKIL, konsekwentnie zatem dużo wcześniej Murawiow miałby zapowiedź tego od 

„mińskiej kontroli” (lub wiedziano by na XUBS o tym z nasłuchu korespondencji polskiej załogi w 

białoruskiej przestrzeni powietrznej). Taki jednak przebieg zdarzeń, nawet jeśliby się utrwalił na 

magnetofonowych taśmach w „wieży” szympansów, nie mógłby się zachować do 

katastrofologicznych badań. Także i nie zachowałoby się to, że „Frołow” przybyłby odpowiednio 

wcześniej w okolice Siewiernego, by np. uniemożliwić podejście do lądowania PLF 101 – 

uniemożliwić, gdyby zapowiedzi „kontrolerów” o piekielnej mgle na smoleńskim wojskowym lotnisku 

nie były dla załogi „prezydenckiego tupolewa” dostatecznie „zniechęcające”. 

 

 

31. Zagadka „Frołowa” 

 

W przypadku „Frołowa” zagadkowe jest nie tylko to, co on wyrabia przy Siewiernym, nie przejmując 

się specjalnie poleceniami KL, ale również to, że zupełnie nie interesuje się on „Polakami”, choć w 

związku z przybyciem PLF 101 miałby przylecieć ów ruski transportowiec. O ile więc załoga 

„prezydenckiego tupolewa” dopytuje tę „Wosztyla” o to, czy Rosjanie już przylecieli – o tyle załoga 

iła-76 o nic nie dopytuje w związku z ewentualnym przybyciem PLF 101, choć ma się zgłaszać już o 

8:46 rus. czasu.  

              

Nie pyta ani o to, czy Polacy wystartowali (np. o 8:30), ani o to, czy jest jakieś opóźnienie z ich 

wylotem (Plusnin wtedy już ma być po rozmowie z „Logiką”; na razie nie wylecieli – informuje „oficer 

operacyjny” Kurtiniec) albo zmiana planów polskich przylotów do Smoleńska itd. „Frołow” nie pyta 

też potem (podczas swoich działań po wylądowaniu PLF 031), czy w związku z TWA na XUBS 

                                                                                                                                                                                     
„Smoleńsk”, co pomiędzy wywołaniem „Moskwy” a korespondencją z „Korsażem” wycięto z zapisów jakiś 
istotny fragment radiowej łączności PLF 031, której nasłuch prowadzony był na XUBS.  
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„kontrolerzy” nie zamierzają przekierować PLF 101 na jakieś zapasowe lotnisko bez zniżania. Krótko 

mówiąc: nie ma tematu „prezydenckiego tupolewa” w komunikacji „Korsaż”-„Frołow”. Ale też, 

zauważmy, Plusnin nic nie mówi o „Frołowie”… załodze PLF 101.  

 

Ktoś powie: Muś informuje Grzywnę o ile-76 – Plusnin więc mógłby to jakoś słyszeć, gdyby miał 

odsłuch korespondencji PLF 031-PLF 101 i gdyby ją ktoś przetłumaczył. Tylko że w „zapisach z XUBS” 

nie ma śladu po takim odsłuchu ani jego komentowaniu (vide pdf open_micr), jeśli zaś pojawia się 

wypowiedź załogi jaka-40 odnotowana w „stenogramach” ukv, to tylko ta nadana na częstotliwości 

„Korsaża” – i to ta „końcowa” (chodzi zapewne177 o: Arek, teraz widać dwieście):  

         

Tej początkowej bowiem (Kowaleczki z 10:24:16 rus. czasu, wg CVR-1) – brak: 

                                                      

Ktoś może stwierdzić: może odsłuch był tajny i dlatego go nie ma w „zapisach z XUBS” – tak wiele 

wszak wycięto z nagrań. Może, może. Ale w takiej sytuacji tym bardziej kwestia „Frołowa” powinna 

się w korespondencji „Korsaża” z PLF 101 pojawić. Tymczasem ani Protasiuk nie dopytuje 

„kontrolerów”, co z ruskim bortem, ani Plusnin (Krasnokucki etc.) nie informuje Dowódcy 

„prezydenckiego tupolewa” o tym, co się dzieje/działo z iłem-76, choć lądowanie ruskiego 

transportowca miało być jednym z „punktów programu” na 10 Kwietnia. Ktoś może na to odrzec, 

                                                           
177

 Zapewne, gdyż pełnej frazy po polsku „stenogramy” nie podają. Rozliczne anglojęzyczne zwroty się w rus. 
bumagach znajdują, a (nieliczne) polskie – nie. Ale i nie tylko polskie. Dotyczy ta dziwna selekcja bowiem także 
(szeroko przeze mnie komentowanej podczas analizy „końcóweczki”: 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-
podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf) króciutkiej odpowiedzi Protasiuka na stwierdzenie „kontrolera” Ryżenki, iż 
PLF 101 mija dalszą NDB w odległości 6 km – Dowódca PLF 101 ma wtedy odrzec (zgodnie z CVR-2 i CVR-3): 
Czietyrje, co załgana rus. bumaga odnotowuje jako wypowiedź po polsku: 4 (por. ukv, s. 23).   

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
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przypominając znów: Protasiuk wie dzięki rozmowie Grzywny z Musiem, co z „Frołowem”. OK, czemu 

jednak 1P każe owemu 2P dowiedzieć się, co z Ruskami (Spytaj, czy Rosjanie przylecieli już), jeśli 1P 

mógł dowiedzieć się u źródeł, czyli od Plusnina? A może to czas jeszcze przed radiowym 

połączeniem: Protasiuk-Plusnin, lecz po korespondencji Ziętas-„Korsaż”, po której polska załoga 

stwierdza, iż „kontrolerzy” wprowadzają ją w błąd i nie chcą zezwolić na podejście do lądowania w 

warunkach dobrej pogody? W takiej bowiem sytuacji dalsze dowiadywanie się od „kontrolerów” o 

sytuacji na lotnisku mija się z celem. Rozwiązaniem problemu wydaje się radiowe połączenie z drugą 

polską załogą (co do której piloci PLF 101 zrazu nie wiedzą, czy wylądowała/przeczekuje) i ustalenie, 

co się w ogóle dzieje w okolicy Siewiernego. No i wtedy jest rozmowa Grzywna-Wosztyl, w trakcie 

której nie pojawia się wątek „przylotu Rosjan”. Zaraz po niej Protasiuk informuje Kazanę, że z 

lądowania raczej nic nie będzie i że należy zdecydować o zapasowym lotnisku. Przekaz płynący z PLF 

031 okazuje się na tyle jednoznaczny, iż Dowódca PLF 101 odejście znad Siewiernego (po 

ewentualnym próbnym zajściu) może traktować tylko jako kwestię czasu. Dopuszcza wprawdzie 

„wiszenie” przez jakieś pół godziny, lecz nie bierze pod uwagę „czekania w nieskończoność”, a więc 

wykonywania holdingu „do skutku”, do momentu poprawy pogody.    

                            

I po jakimś czasie Protasiuk dopytuje (poprzez Grzywnę) Musia, co z Rosjanami. PLF 101, krążąc nad 

chmurami nad lotniskiem, nie oddala się zrazu na zapasowe (on po rosyjsku praktycznie nic nie 

rozumie), stąd też „kontrolerzy” usiłują przygotować się do przekazania polecenia po angielsku, 

                  

spodziewając się, że niedługo na nowo zostanie nawiązana łączność: 
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Ale oto okazuje się, jak wiemy, bo już była o tym mowa w niniejszym Suplemencie, że „Polak mówi 

dobrze po rosyjsku”: 

               

a więc, że „Polak” właśnie łączność z XUBS nawiązał. W CVR-3 to (zgodnie z HWW ponowne) 

nawiązanie łączności jest dość szczegółowo opracowane (skan poniżej): w przypadku komunikatu 

Plusnina nie jest odnotowany sygnał włączenia radia. Możliwe więc, iż odpowiedź KL została 

doklejona, a Protasiuk powiedział więcej, tylko zostało to poszatkowane. Tego zaś, że jakiś krawiec 

mógł majstrować przy wypowiedziach 1P dowodzi po pierwsze niekompletność zdania: Na dalnyj 

prib-, s, sniżajem, tri tysiaczi szest’sot mietrow. Po drugie, część komunikatów Protasiuka 

kierowanych do „Korsaża” jest w formie próśb o zezwolenie na wykonanie takiego czy innego 

działania w strefie lotniska (Razrieszitie dalszie sniżenije, pożałujsta) – ten komunikat wyżej (jak i 

część innych) – nie. Także, gdy chodzi o dane meteo Protasiuk uprzejmie prosi o ich podanie 

(Tiempieraturu i dawlienije, pożałujsta).    
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Jaki mógłby mieć interes ruski krawiec w cięciu zapisu początkowych wypowiedzi Dowódcy PLF 101? 

Taki choćby, by usunąć fragmenty komunikatów świadczące o kierowaniu się „prezydenckiego 

tupolewa” na dalszą prowadzącą DRL1 (po zachodniej stronie XUBS), w celu zajścia od zachodniej 

strony. Nie wiadomo zresztą, które wypowiedzi Plusnina są autentyczne, które są 

dograne/doklejone, a które stanowią rezultat trzęsawki, jaka ujawnia się wśród „kontrolerów” 

podczas ich ciężkich robót w „wieży” 10 Kwietnia. Zwróćmy uwagę, jak różnorodnie się Plusnin (i 

Ryżenko) odzywają, jeśli chodzi o wywoływanie „Polaka”. Dominuje wprawdzie fraza odin-nol’-odin, 

lecz pojawiają się i inne (tak jakby komendy pochodziły z różnych kontekstów): 

A, polskij, a odin-nol’-odin, Korsaż otwietił. 

A, PLF, Foxtrot, y, one-zero-one, ostatok topliwa, topliwa, skolko u was? 

A, Papa-Lima-Foxtrot one-two-zero-one, na Korsażie tuman widimost’ czietyrjesta mietrow. 

Odin-nol’-odin, poslje kontrolnogo zachoda u was topliwa chwatit na zapasnoj? 

Odin-nol’-odin, s kursom, a, sorok gradusow, sniżienije tysiacza piat’sot. 

A, polskij odin-nol’-odin, po dawljeniju siem’-czietyrje piat’, sniżienije piat’sot. 

A, polskij odin-nol’-odin, kurs siem’diesiat diewiat’. 

PLF odin-nol’-odin, ja Korsaż. 

PLF odin-nol’-odin, wysota piat’sot? 

PLF odin-nol’-odin, piat’sot zaniali? 

Odin-nol’-odin, wypołniajtie trietij, radijalnaja diewiatnadcat’. 

A polskij sto odin, i ot sta mietrow byt’ gotowym k uchodu na wtoroj krug. 

[Ryżenko] Sto odin, dopołniaj czietwiortyj. 



129 
 

[Ryżenko] A sto pierwyj, udaljenije diewiat’, wchod w glissadu. 

[Ryżenko] Gorizont, sto odin. 

      

Jeśliby kogoś dziwiło to, że tylko część wypowiedzi szympansów zestawiłem powyżej, to wyjaśnienie 

jest proste: to wyłącznie te komunikaty, które zawierają frazę wskazującą na zwracanie się 

„kontrolerów” do załogi PLF 101. Pozostałe trudno tak zakwalifikować. Ktoś może powiedzieć, że 

właśnie nietrudno, gdyż podczas przylotu „prezydenckiego tupolewa” strefa lotniska jest 

pusta/czysta, załoga więc wie, do kogo kierowane są ruskie radiowe komunikaty z XUBS. To jednak, 

że w strefie nie ma żadnego samolotu poza PLF 101, wcale nie jest przesądzone.  

                                                  

Na powyższej infografice o 8:56 „prezydencki samolot” wykonuje „czwartą próbę lądowania” – z 

czego by wynikało, iż pojawić się musi w strefie lotniska wtedy, kiedy przebywa w niej ił-76. W 

niniejszym Suplemencie przywoływałem ponadto sytuację, w której pilot „Wosztyla” - niejako „za 

kontrolera” - kończy frazę dopowiadając swój znak wywoławczy, by wymusić na „kierowniku lotów” 
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jednoznaczne zaadresowanie komendy płynącej z „wieży” (czy komunikat zezwalający na 

lądowanie: Razrieszył178 dotyczy PLF 031, czy może odnosi się do „Frołowa”):   

            

Pamiętamy też sławetny dialog ruskich załóg o „zakończeniu zrzutu” i o wschodnim zniżaniu, 

ewidentnie świadczący o tym, że polska załoga ma jakieś powietrzne towarzystwo: 

                                                        

Gdyby i tego było mało, to niektóre wypowiedzi mogą sygnalizować, iż piloci widzą coś niepokojącego 

na przyrządach lub przez okna kabiny. 

           

Nie powinienem też chyba przypominać tej wypowiedzi Grzywny, która w kontekście HWW nabiera 

nowego, złowrogiego znaczenia: 

                                                           
178

 Pojawiający się niedługo po: Razrieszitie zachod na posadku. 
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Zapewne dla spokoju sumienia załoga „prezydenckiego tupolewa” chce dokonać zajścia od zachodu 

(możliwe iż tylko do wysokości kręgu) i odejść, stąd ta – wspomniana wcześniej – wznowiona   (po tej 

Ziętasa) komunikacja z „Korsażem”. By jednak do wylądowania „Polaka” nie doprowadzić, w strefie 

lotniska pojawia się ponownie „Frołow” (mimo wcześniejszych nieudanych podejść) przywołany 

wcześniej przez Plusnina:  

             

KL (oficjalnie o 9:47 rus. czasu) „żegna się” z załogą iła-76, po czym pojawia się w „stenogramach” ukv 

szereg „niezr.” i „anonimowych” radiowych komunikatów, a Plusnin upomina (Tylko nie po pasie, 

tylko nie po pasie) – choć „Frołow” już kilka minut temu odleciał, „Wosztyl” od dawna na postoju, a 

(oficjalnie) do przylotu PLF 101 pozostaje kilkadziesiąt minut: 
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Na tejże radiowej fali Plusnin ma mówić, że dla głównego Polaka trzeba ustalić zapasowe lotnisko, bo 

na razie nie ma pogody, po czym (9:53 rus. czasu) KL wywołuje „Frołowa” i pojawia się znów 

mnóstwo „niezr.” i „anonimowych” wypowiedzi, pośród których figuruje też pytanie Plusnina do 

obsługi „zachodniej wieży” (A u ciebie z tym startem także taka dupa, tak? [9:56 rus. czasu]): 

 

Niedługo później Plusnin powie: Teraz drugi start się szykuje. Jakby mimo wszystko przygotowywano 

(także) podejście od zachodu. 

 

 

32. Zagadka TSO 331 

Ktoś może rzec: no i co z tego wszystkiego? Multum „niezr.” wypowiedzi przez radio o niczym nie 

musi świadczyć. Wybroska? – może słychać akurat korespondencję załóg z okolic pobliskiej bazy 

lotniczej w Sieszczy179. Poza tym na wywołanie Plusnina (z 9:53 rus. czasu) „Frołow” nie odpowiada – 

czemu więc mielibyśmy przyjąć naraz, że pojawia się powietrzne towarzystwo, gdy w strefie lotniska 

przebywa PLF 101, nawet jeśliby ten przybył wcześniej (zgodnie z HWW)? W tym miejscu należy na 

nowo spojrzeć na zjawienie się „znikąd” (a jakiś czas po wywoływaniu „Frołowa”) tajemniczego 

samolotu „TSO 331”, który „przelotem będąc” (oficjalnie o 10:10 rus. czasu), ni z gruszki, ni z 

pietruszki interesuje się sytuacją na XUBS i „faktyczną pogodą”. Niby to zwykły pasażerski samolot, a 

jego pilot wie, jaki kryptonim ma „nieczynne” wojskowe lotnisko smoleńskie: 

                                                           
179

 Taką interpretację proponują fachowcy wojskowi w Zbrodni smoleńskiej.  
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Ktoś powie (odwołując się do ofic. narracji): pewnie załoga otrzymała namiary od „Moskwy”. Czemu 

jednak „Moskwa”, dysponując telefoniczną łącznością z Siewiernym, miałaby wykonywać takie 

kombinacje alpejskie, tj. dopytywać o pogodę w Smoleńsku za pośrednictwem załogi pasażerskiego 

samolotu lecącego do Hiszpanii? Poza tym „popułkownik Plusnin”, mundurowy KL, nie wyraża 

żadnego zdziwienia tym nawiązaniem łączności i od razu spieszy z podawaniem informacji, po czym 

zadaje pytanie ze wszech miar intrygujące: wy pracujecie dla polskiego samolotu?  

                                            

Oficjalnie bowiem PLF 101 przecież jeszcze nie nawiązał łączności z XUBS. Z kolei załoga TSO 331 

odpowiada nie, nawet nie dopytując, o jaki samolot może chodzić – tak jakby wiedziała. I pilot 

wyjaśnia, że poprosiła Moskwa. Ale w jakim celu „Moskwa” miałaby kogokolwiek z pasażerskich linii 

„prosić” o taki „zwiad meteo”, skoro TSO 331 – lecąc z Moskwy do Barcelony – nie schodziłby na 

wysokość nadlotniskowego kręgu Siewiernego? Czy nie miałyby to być „dane meteo” uzyskiwane ze 

względu na „polski samolot”? Za dużo więc tych zagadek, by cała ta ruska legenda trzymała się w jako 

takiej spójności. Możliwe, że TSO 331 to po prostu „Frołow”, zaś dopytywanie o panujące warunki 

(z ciśnieniem i temperaturą włącznie) związane jest z planowanym przez załogę jeszcze jednym 

zajściem w okolicach lotniska (po upływie czasu od ostatniego pobytu nad XUBS).  

 

Jak wiemy już z lektury CVR-1, czyli „kanonicznego tekstu” sprzed 4 lat, pilota TSO 331 słychać w 

kabinie PLF 101, gdy zgłasza się „Mińskowi”. O 10:11 ma się więc kończyć wymiana zdań załogi TSO 

331 z „Korsażem”, a o 10:18 ma ona witać się po białorusku z „kontrolą” na poziomie 9600 m. 
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Pomijając to (na co już zwracałem uwagę, analizując zagadnienie „mińskiego zawiadomienia” 4-0-0 

meters, fog – rzekomo z 10:14 rus. czasu – skierowanego do PLF 101), że pilot TSO 331 w ogóle nie 

wspomina tu o niedawnym przelocie nad Smoleńskiem i nie nawiązuje żadnej łączności z 

„prezydenckim tupolewem” (którego powinien widzieć na swoich radarach), to nie wydaje się, by rus. 

załodze udającej się do Hiszpanii potrzebne były do czegokolwiek dane meteo z XUBS, a zwłaszcza 

ciśnienie i temperatura. Wydaje się natomiast prawdopodobne, że ów „TSO 331”, który ma być 

„rozmówcą” Plusnina, to nie ten TSO 331, którego mają słyszeć piloci PLF 101. Innymi słowy, „TSO 

331 znad XUBS” to legenda dla jakiegoś innego statku powietrznego – możliwe że po prostu dla 

„Frołowa”, który oficjalnie „odleciał na Wnukowo”. 

 

 

33. Plusnin jako „centralna rozmównica” 

Wspomniałem chwilę temu o dziwnościach komunikacji „wieża” – inne statki powietrzne, ale nie 

nadmieniłem w związku z tym, że KL Plusnin wykazuje się umiejętnością prowadzenia równocześnie 

rozmowy telefonicznej oraz korespondencji z PLF 101: 
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Można by nawet sądzić (skoro to pdf tel_per), że KL przez telefon wydaje polecenia polskiej załodze. 

A jeśli to zestaw głośnomówiący w „wieży” – spytałby ktoś dociekliwy? Jeśli tak, to komunikat 

Podpołkownik Pljusnin, siejczas, siejczas (oficjalnie z godz. 10:30:25, zgodnie z tel_per) powinien być 

odnotowany w  pdf-ie open_micr, bo zebrałby go zewnętrzny mikrofon: 

 

Jak widać wyżej, brak również wypowiedzi Krasnokuckiego Czto on zaprasziwajet? (Co on się 

wprasza?180). I rzecz jeszcze ciekawsza, pojawia się tu urwany/ucięty komunikat Plusnina (10:31:39): 

Kontrol’ za wysotoj (niezr.), którego nie znajdziemy w pdf-ie podającym spisaną łączność radiową: 

 

Nie ma go również w „stenogramach CVR”. Tymczasem chodzi o kontrolę wysokości, czyli obowiązek 

podawania przez załogę wysokości samolotu w odpowiedzi na komunikaty „kontrolera” dotyczące 

odległości statku powietrznego od progu pasa. Przy podejściu do lądowania kontrola wysokości – 

przekazuje Plusnin „Frołowowi” (oficjalnie o 9:23) podczas pierwszego manewru iła-76: 

     
                                                           
180

 W tłum. KBWLLP: Co, on zamawia/zapowiada się/zamierza podchodzić? 
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W moskiewskiej legendzie PLF 101 (gdy Plusnin mówi: Kontrola wysokości) dopiero ma wchodzić na 

trawers lotniska, lecąc kursem 79 (a nie, broń Boże, wykonywać próbne zajście od zachodniej strony 

Siewiernego 

      

– takiego bowiem wariantu ofic. narracja nie przewiduje). Poza tym, jak możemy dostrzec na skanie 

niżej: 

                                                            

po uciętym komunikacie Plusnina181 nie ma żadnego radiowego odzewu ze strony załogi 

(jakiejkolwiek), więc może to jedynie jakiś zbieg okoliczności – powie ktoś sceptyczny. Tym niemniej 

zaraz nad/przed tą wypowiedzią KL pojawia się inna, telefoniczna, skierowana do Murawiowa 

(kilkanaście sekund wcześniej): on już jest na kręgu, przecież trzeba mu będzie powiedzieć gdzie-co, 

bo tak tu, kurde, będzie u nas latał – świadcząca, jakby po pierwsze PLF 101 wykonywał przez 

dłuższy czas holding i jakby nie reagował na „zniechęcenia” ze strony „kontroli” XUBS, czyli „zachęty” 

do udania się na zapasowe lotnisko. Ta wypowiedź (Plusnina) odnotowana jest tuż po tym, jak 

Murawiow oznajmia: No, Witebsk, Mińsk, my na razie ze strefą uzgadniamy:  

                                                           
181

 Czyżby dalej było: pri zachodie – i znak wywoławczy borta – polskij 101 (tak jak w komunikacie Plusnina 
rzekomo z godz. 10:30:30 rus. czasu)? Jeśli jakiś sceptyk miałby jakieś „ale” do takiej daleko idącej interpretacji, 
to przypomnę, że parę minut wcześniej (zgodnie z ofic. narracją), a więc o 10:25:01 (wg CVR-1) Protasiuk ma 
mówić owemu KL o próbnym zajściu oraz o tym, że w przypadku złych warunków meteo, załoga odejdzie na 
drugi krąg. 
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I chwilę później, tym razem według dokumentacji KBWLLP, tenże Murawiow przekazuje 

Krasnokuckiemu: 

 

Wprawdzie można by w tym miejscu zgłosić pewną wątpliwość, czemu PLF 101 miałby być ponownie 

kierowany na południowy zachód od smoleńskiego Siewiernego, na ASKIL, z którego przybywa, jeśli 

miałby lecieć (na północny zachód od XUBS) do Witebska. Przez ASKIL to raczej do Mińska, ale skąd 

wiadomo „dyspozytorowi” Murawiowowi, że załoga/delegacja wybrałaby o wiele dalej położoną 

białoruską stolicę, a nie właśnie dużo bliższe lotnisko witebskie? Może dlatego, że to ostatnie jest w 

soboty „nieczynne”? Tym bardziej więc Murawiow powinien o tym napomknąć Plusninowi, a ten, 

choćby za pośrednictwem Krasnokuckiego (wykonującego kursy: „wieża” – „sztab” w namiocie przy 

miejscu postojowym, jak to w Anatomii upadku 2 wspomina gubernator Antufjew) – delegacji 

oczekującej, czyż nie?   
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34. Korespondencja PLF 101 – „Korsaż” a delegacja oczekująca. Kwestia awarii i „problemów z 

lądowaniem” 

 

„Historia smoleńska” to cały gąszcz zagadek, tajemnic wojskowych, tajności, dezinformacji itd., do 

których zalicza się również – niemożliwy do ustalenia mimo upływu lat – moment przybycia 

delegacji oczekującej na smoleńskie wojskowe lotnisko. Świadkowie mają tak rozregulowane zegarki 

i takie białe plamy pamięciowe, że nie są w stanie podać, o której (nawet rus. czasu) stawili się u 

bramy głównej aeroporta, choć na zdrowy rozum sprawa powinna być banalnie prosta, jak z 

przybyciem po krewnych na wiejską stację kolejową, na której zatrzymuje się jedyny pociąg przed 

południem o takiej a nie innej porze – i nie sposób się pomylić. Już samo to, iż „nie wiadomo”, o 

której stawiła się delegacja oczekująca na Siewiernym, może sygnalizować „problem” – nie tyle z 

„zegarami”, co z autentyczną godziną przybycia PLF 101, a więc przemawiać za HWW.  

 

Ale i – co również warte odnotowania – w „zapisach z XUBS” trudno zlokalizować moment 

pojawienia się delegacji oczekującej – w postaci choćby uwagi któregoś z szympansów: „o, już są” 

albo „właśnie zajechał gubernator”, albo „Polacy z ambasady wysiadają” itd., a przecież dla 

„kontrolerów” to musiało być jakoś obserwowalne (gdyby zresztą nikt nie przybywał, to byłby to 

czytelny znak, iż nie szykują się żadne istotne przyloty owego dnia). Jedyny ślad obecności 

oczekujących to ten ze skanu powyżej.  KL Plusnin ma mówić o nich przez telefon (ofic. o godz. 10:18 

rus. czasu, a więc jeszcze przed nawiązaniem łączności przez PLF 101) do „operacyjnego” Kurtinca z 

„Logiki”. Skoro zaś o oczekujących Plusnin zawiadamia „Moskwę”, to można sądzić, iż jakiś dłuższy 

czas na Siewiernym przebywają (inaczej powiedziałby coś w stylu: dopiero co przyjechali), ale i, że 

pozostaje im jeszcze jakiś zapas czasu, jeśli, zdaniem KL, mieliby się udawać aż do Mińska. Sytuacja 

jednak i tak jest surrealistyczna, ponieważ „nie ma problemu” ruskiego transportowca „Frołowa”, 

którego lądowanie miało poprzedzić przylot PLF 101, a który miał wieźć „samochody prezydenckie” 

(jak to Krasnokucki opowiada Sypce o 9:20 rus. czasu). Nie tylko moskiewska logika, ale i klasyczna 

nakazywałaby ustalać (ruskim „kontrolerom”), dokąd skierować i „Frołowa”, i „Polaka” – ewentualnie 

tego ostatniego dokładnie tam, dokąd skierowano by tego pierwszego. Tymczasem, o czym nie 

muszę przypominać, załoga „Frołowa” w ogóle nie interesuje się ani przylotem PLF 101, ani jego 

możliwym przekierowaniem na jakiekolwiek zapasowe – tak jakby nie było żadnego związku między 

iłem-76 a Tu-154M. 
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Ktoś powie: może historia z „prezydenckimi maszynami” (Krasnokuckiego) to ruska blaga, a „Frołow” 

wcale nie miał dowieźć niczego w kontekście przybycia polskiej delegacji – do kolumny 

samochodowej na smoleńskie lotnisko. To możliwe, mógł wieźć inne „elementy” na pokładzie np. na 

polankę samosiejek. Gdyby jednak żadnego przylotu Rosjan nie było w planie – nie dopytywałby o 

nich (za pośrednictwem Grzywny) Protasiuk. 

     

Muś tu zresztą odpowiada Grzywnie w specyficzny sposób: Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś 

odlecieli – jakby nie było przesądzone, że odlecieli właśnie. Z konstrukcji jego komunikatu można by 

sądzić, iż zarówno dla Musia, jak i Grzywny, jest jednak jasne, o jakiego iła chodzi. I teraz bardzo 

ważny moment w „stenogramach CVR” – o ile bowiem po konwersacji Grzywna-Wosztyl Dowódca 

PLF 101 od razu opowiada Kazanie, iż z lądowania prawdopodobnie nic nie będzie, o tyle – mimo że 

DPD za minutę ma się pojawić (oficjalnie, zaznaczam) w kokpicie z informacją: 

                                                                        

Protasiuk nic nie mówi mu o tym, że Rosjanie nie przylecieli. W zestawieniu z wcześniejszymi 

wieściami o niepogodzie na XUBS powinien być to wszak dodatkowy powód do niepokoju (na 

zasadzie: „panie dyrektorze, coś jest nie tak – Rosjanie nie wylądowali – w tej sytuacji chyba nie ma 

sensu nawet zniżać się dalej”). Wydaje się więc, że dyskusja wokół tej kwestii została wycięta z 

nagrań jako zdradzająca dalsze plany załogi i delegacji. To nie koniec możliwej wycinki i 



140 
 

nienaturalnych (do kontekstu sytuacyjnego) zachowań. Zaraz po informacji Musia Grzywna pyta 

Protasiuka, czy ten ją słyszał, Dowódca potwierdza i… nie pyta „kontrolera” o coś, co nasuwa się 

przecież samo przez się: gdzie polecieli Rosjanie? Dokąd znad XUBS skierowano iła?  

 

1P komunikuje „wieży” tylko to, iż utrzymują wysokość 1500m, czyli pozostają na „poziomie 

przejściowym”. Zaraz też Plusnin ma 1) polecić załodze zniżanie na wysokość kręgu, czyli 500m 

według ciśnienia 7-4-5, co skwituje Protasiuk: 

          

i 2) podać kurs 79 (co także odpowiednio powtórzy 1P). Kwestia „braku przylotu Rosjan” (oraz ich 

przekierowania na inne lotnisko) zatem w ogóle nie pojawia się ani w rozmowach w kokpicie, ani w 

korespondencji z „Korsażem” – tak jakby „sprawy nie było”. I co nie mniej zdumiewające, „sprawy 

nie ma” także na samym lotnisku. „Frołow” nie wylądował, ma panować mgła jak mleko, a mimo to 

wyczekiwanie wyczekujących trwa. Trwa, choć zrazu zostaje „ustalone”, że PLF 101 leci do Moskwy, 

potem, że uda się do Mińska – tak więc po każdym z tych „ustaleń” oczekujący winni się rozjechać. Co 

ich tam na Siewiernym tak wciąż trzyma? Może od czasu do czasu słychać szum silników samolotu 

gdzieś wysoko nad chmurami? A może jest jakiś kontakt telefoniczny z ludźmi na jego pokładzie182, 

tylko pojawiły się „problemy z lądowaniem”? Owe „problemy” mogły być dwojako rozumiane – 

załoga miałaby problemy z uzyskaniem zgody na wykonanie podejścia i musiałaby przebywać nad 

chmurami (ze względu na 4-0-0 meters, fog), zaś „kontrolerzy” mogliby przekazywać oczekującym, 

iż… załoga zgłasza jakąś awarię, dlatego nie może podejść do lądowania ani nawet zniżyć się na 

odpowiedni pułap. 

 

Informację o awarii przekazuje z Siewiernego do Katynia „w pewnym momencie” M. Wierzchowski z 

prezydenckiej kancelarii, jak wspomina jeden z jej akustyków A. Kwiatkowski (W pewnym momencie 

                                                           
182

 Na ten akurat temat wielu świadków zwłaszcza z kręgu prezydenckich akustyków milczy jak grób. 
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odebraliśmy telefon od Marcina Wierzchowskiego, który był na lotnisku. Mówił, że coś jest nie tak, że 

była jakaś awaria. Pamiętam swoją pierwszą myśl, że samolot nie zmieścił się w pasie, nie 

wyhamował, zjechał z niego – tak sobie tę „awarię” wyobraziłem183). Zrazu też (po 9-tej184) w 

mediach nad Wisłą przewija się news o „awarii prezydenckiego samolotu” oraz „problemach na 

lotnisku w Smoleńsku” tudzież „problemach z lądowaniem samolotu z prezydentem”.   

      

 
                                                           
183

 Mgła, s. 88. Wcześniej zaś Kwiatkowski wspomina: W pewnym momencie zaobserwowałem dziwne 
zachowanie pracownika protokołu dyplomatycznego Tadeusza Stachelskiego, który rozmawiając przez telefon, 
wykonywał jakieś dziwne gesty, mówił jakieś niezrozumiałe słowa, wyraźnie był zdenerwowany. To był pierwszy 
sygnał, że coś jest nie tak. Wydawało się nam, że pogoda, która podobno się psuła – czego w samym lesie 
katyńskim nie było widać – mogła pokrzyżować plany. Myślałem – być może samolot nie mógł wylądować lub 
leciał na jakieś inne lotnisko?  
Stachelski więc „mówił jakieś niezrozumiałe słowa”, lecz nie na tyle niezrozumiałe, by Kwiatkowski nie 
zrozumiał, że pogoda podobno się psuje, i być może samolot nie może lądować, więc leci na inne lotnisko. 
Samolot być może leci na inne lotnisko, sądzi Kwiatkowski, ale „w pewnym momencie”, gdy dowiaduje się on z 
telefonu Wierzchowskiego o „awarii”, to ją sobie wyobraża jako „zjechanie z pasa”, jakby samolot wylądował. 
Por. też jasnowidzenia Sasina w tej materii http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa       
184

 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html Narracja jest już 
bowiem rozpisana na dwa przynajmniej głosy: o 9:01 TVN24 podaje w skróconym serwisie: Prezydent Lech 
Kaczyński złoży hołd Polakom pomordowanym w 40. roku przez NKWD (tak jakby do żadnej tragedii jeszcze nie 
doszło), a o 9:03/9:04 W. Bater ma podawać za swym informatorem: samolot prezydenta rozbił się przy 
podchodzeniu do lądowania. Informacja najnowsza jest taka (…): „Z samolotu nie ma co zbierać”.   

http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html
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O godz. 9:19/9:20 rządowa telewizja nie podaje żadnej informacji o lotniczej katastrofie185 - J. 

Kuźniar mówi tylko o jakichś kłopotach z lądowaniem prezydenckiego samolotu jak-40, o godzinie 

6:50186 jako czasie wylotu polskiej delegacji, po czym łączy się na antenie z Poniatowskim w 

Katyniu187. Reporter TVN24 relacjonuje, że… samolot nie wylądował i urwała się z nim łączność188. 

                                                           
185

 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html  
186

 „Wiadomości” TVP będą podawać wieczorem (http://www.youtube.com/watch?v=yamIpK-am0g od 
12’31’’): Jest siódma rano. Prezydent wraz z Małżonką i gośćmi, którzy chcieli uczestniczyć w uroczystościach w 
Katyniu, wsiada do rządowego tupolewa. Około godziny 8-mej samolot jest już w okolicach Smoleńska. Na 
miejscu wielka mgła. Pilot prawdopodobnie cztery razy podchodził do lądowania (…)   
187

 Mamy informacje bardzo ogólne o tym, że były jakieś kłopoty z lądowaniem prezydenckiego samolotu jak-40 
na lotnisku w Smoleńsku. Polska delegacja wspólnie z osobami, które z p. Prezydentem leciały do Lasu 
Katyńskiego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej – wyleciały z Polski o godz. 6:50. Kilka minut temu te 
nieoficjalne informacje o tym, że były jakieś problemy z lądowaniem tej prezydenckiej maszyny do nas dotarły. 
Próbujemy zebrać jak najwięcej jak najbardziej potwierdzonych informacji, tak żeby nie przekręcić niczego. 
Według tego oficjalnego rozporządzenia to był jak-40. A teraz Las Katyński – tam jest nasz specjalny wysłannik 
Rafał Poniatowski. Por. też http://www.youtube.com/watch?v=PkCZVtpmb6E gdzie o 9:57 Kuźniar podaje na 
antenie godz. „katastrofy” jako 8:56/10:56.   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://www.youtube.com/watch?v=yamIpK-am0g
http://www.youtube.com/watch?v=PkCZVtpmb6E
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To wszystko w sytuacji, w której o 8:41 miałoby dojść do „wypadku” na polance samosiejek, niestety, 

nie sfilmowanego przez żadnego dokumentalistę ani montażystę telewizyjnego.    

 

 

35. Spóźniony zapłon polskich mediów – start z relacjami dopiero o 9:23? 

 

10 Kwietnia w nocnym wydaniu Wiadomości TVP189 red. Pyza190 tak relacjonuje (wydarzenia, których 

miał być świadkiem) na tle powyższej migawki z Katynia: Pięć minut przed rozpoczęciem uroczystości 

przez Polski Cmentarz Wojskowy przebiega wiadomość: samolot z Prezydentem na pokładzie rozbił 

się kilkanaście kilometrów dalej. Jeśli więc uroczystości miały się rozpocząć o godz. 9:30 pol. czasu, 

to ta wiadomość pojawia się w Katyniu koło 9:25, czyli niedługo po… informacjach podanych przez 

TVN24 (o 9:23 Kuźniar mówi na antenie: przed sekundą dosłownie otrzymałem informację od 

rzecznika polskiej dyplomacji, rzecznika MSZ, p. Piotra Paszkowskiego, który potwierdził, że 

prezydencki samolot jak-40 rozbił się niedaleko lotniska wojskowego w Smoleńsku191 – co natychmiast 

musiało się rozprzestrzenić jak gwałtowna burza, gdy ludzie, słysząc to, chwycili za telefony192). To by 

zarazem znakomicie tłumaczyło, dlaczego tak późno w okolicach polanki samosiejek pojawiły się 

polskie ekipy telewizyjne - 

                                                                                                                                                                                     
188

 W tej chwili dochodzą do nas informacje, które trudno potwierdzić (…). Z tego, co dowiedzieliśmy się, na 
lotnisku w Smoleńsku, panuje tam totalna mgła, w związku z tym samolot prezydencki, który podchodził do 
lądowania, nie wylądował, nie przyziemił. Świadkowie, z którymi rozmawialiśmy, wiedzą tylko tyle, że można 
było usłyszeć, że piloci dodali gazu – no tak po to, aby samolot wyprowadzić z podejścia do lądowania – po 
czym, jak wynika z naszych informacji – kontakt z samolotem się urwał – mówią ci, którzy są w tej chwili na 
lotnisku. Wiemy, że na lotnisku panuje naprawdę wielkie zamieszanie. Uruchomiono służby ratownicze i trwa 
wielkie oczekiwanie na to, co będzie dalej. Wiemy w tej chwili, podkreślam, jest spore zamieszanie w tej chwili 
wokół lotniska w Smoleńsku. Na samym lotnisku tam jeżdżą służby ratownicze i wszyscy czekają na dalszy 
rozwój wypadków. [Rafał, jak daleko jest z Lasu Katyńskiego, z miejsca, gdzie jesteś, na lotnisko wojskowe w 
Smoleńsku? Pod Smoleńskiem.] Sądzę, że jest to jakieś 15 km, nie więcej. [Dopytuję o to, bo widzę u ciebie, że 
nie ma ani grama mgły.] Tyle ówczesny przekaz TVN24 z godz. 9:20. Ani słowa o pożarze, dymie etc. Wielkie 
oczekiwanie, co będzie dalej. Wszyscy czekają na dalszy rozwój wypadków, podczas gdy „samolot spadł” o 8:41.        
189

 http://www.youtube.com/watch?v=FZkvTVpyMpM od 0’51’’. 
190

 Niezapomniany z tej relacji: http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni  
191

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html 
192

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/288146,komorki-milcza  

http://www.youtube.com/watch?v=FZkvTVpyMpM
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://freeyourmind.salon24.pl/288146,komorki-milcza
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i świadczyłoby o tym, że wcześniej żadnych poważnych informacji o „rozbiciu się samolotu” w 

Katyniu nie było (jakie zaś mogły być? Nie niepokojące, nie alarmujące, ale np. o „problemach z 

lądowaniem”, o odesłaniu na zapasowe i ewentualnie o jakiejś „awarii”). O ile zresztą TVP Info z 

lekkim opóźnieniem podaje o 9:27 (za MSZ-em) informację o „rozbiciu się samolotu” 

 

o tyle nie zmienia się wtedy jeszcze formuła programu i trwa przez chwilę nadal historyczna dyskusja 

związana z planowanymi katyńskimi obchodami, tak jakby nic poważnego jeszcze nie zaszło.  

    

S. Siezieniewski prowadzący ów program o godz. 9:29 zaś, łącząc się z red. W. Cegielskim, zapowiada 

go widzom w taki sposób: w samolocie był także reporter telewizji polskiej (…) – Wojtku, powiedz, co 

się dzieje w Smoleńsku193 – jakby chodziło o drobną usterkę przy lądowaniu (brak zresztą wzmianki o 

jakichkolwiek poszkodowanych, zauważmy).  

                                                           
193

 http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra 

http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra
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I Cegielski194 dokonuje od razu sprostowania, wyjaśniając przez telefon: wszyscy dziennikarze, którzy 

towarzyszyli Lechowi Kaczyńskiemu, przylecieli do Smoleńska pół godziny wcześniej samolotem jak-

40 (…). Jest godz. 9:29 a Cegielski podaje nerwowym głosem następującą wersję zdarzeń: myśmy w 

tej chwili, przed chwilą otrzymali taką informację, że był problem z samolotem prezydenckim. 

(Zgadzałoby się to z wersją Pyzy cytowaną na początku niniejszego podrozdziału Suplementu. I 

Cegielski dalej (9:30)):  

Problem polega na tym, że nie wiemy do końca, co się stało, dlatego że teren lotniska w Smoleńsku jest 

terenem zamkniętym. Próbujemy tam dotrzeć z Katynia, gdzie czekaliśmy już na Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego [ten, wg Siezieniewskiego, miał być o 9:20 w Katyniu – przyp. F.Y.M.]. I według jednych 

źródeł, samolot rozbił się przy lądowaniu, według drugich zahaczył o drzewa. Z najnowszych informacji z 

polskich sił powietrznych, wiemy, że nie zapalił się – tylko, niestety, nie wiemy, czy coś komuś się stało, 

czy ten samolot zdołał bezpiecznie wylądować, tylko, że z awarią. [Godz. 9:30 – nie ma nadal żadnych 

informacji o poszkodowanych, a o 9:34 na antenie rządowej telewizji, Paszkowski, czyli osoba 

reprezentująca MSZ, podaje przez telefon: samolot rzeczywiście uległ rozbiciu przy podchodzeniu do 

lądowania w Smoleńsku. Najprawdopodobniej (…) zahaczył o drzewa. Tak że spadł, zapalił się. Akcja 

gaszenia samolotu została zakończona. Natomiast w tej chwili ekipy przystąpiły, no, do próby 

wydobycia pasażerów z pokładu samolotu.]  

Pierwsza oficjalna informacja o ofiarach zostaje podana dopiero o 9:41195  

                                                           
194

 Por. też relację Cegielskiego (wieczorem 10-04 w TVP) http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka  
195

 Także na antenie TVP Info: http://www.youtube.com/watch?v=KMUYLwqe3Wk (por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html). Natomiast o 9:39 na 
antenie TVN24 pojawia się relacja J. Mroza, który (powołując się na moonwalkera, jak można sądzić, por. 

http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
http://www.youtube.com/watch?v=KMUYLwqe3Wk
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html
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a więc… godzinę po „katastrofie”, jeśliby przyjąć za punkt odniesienia 8:41 pol. czasu. (Kwadrans 

później „smoleński gubernator” ogłasza, że nikt nie przeżył katastrofy – jest wtedy 9:56 pol. czasu.) 

  

Wspominałem na początku niniejszego podrozdziału, jak to Pyza opowiada (w Wiadomościach 10 

Kwietnia nocą), iż koło godz. 9:25 pol. czasu pojawia się w Katyniu informacja o „rozbiciu się 

samolotu z Prezydentem”, co mogłoby dowodzić, że to swoisty refleks tego, co o 9:23 przekazano na 

antenie polskiej telewizji, a nie przypadkowy zbieg okoliczności. O tym, że taka zależność (informacje 

oficjalnie podawane w Polsce – Katyń; tu: oczekujący i ekipy telewizyjne) zachodzi, świadczy też 

relacja P. Prusa z godz. 9:45196,  

 

a więc kilka minut po pierwszym newsie o zabitych (z godz. 9:41): 

                                                                                                                                                                                     
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski) opowiada: Chaos jest wręcz nieopisany. 
Nie można potwierdzić w tej chwili tak naprawdę żadnej informacji. Mi udało się porozmawiać z człowiekiem, 
który twierdzi, że był na miejscu. Widział samolot absolutnie roztrzaskany, bardzo wiele części płonęło. No. 
Tylko tyle. Nic poza tym. Żadnych absolutnie informacji potwierdzić w tej chwili z oficjalnych źródeł nie można.   
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html). Zaś o 9:59 B. Tadla na antenie 
TVN24 powie: Miejsce katastrofy zupełnie odizolowane i od FSB nie docierają do nas żadne informacje. 
196

 http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html
http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/proste-pytania.html
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra
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Tutaj 5 minut temu dosłownie w jednej chwili na tym cmentarzu zapadła wielka cisza. Tak jak wcześniej 

słychać było trochę gwaru, ludzie chodzili, zajmowali miejsca [jakby nic poważnego się nie stało – 

przyp. F.Y.M.], w tej chwili ta informacja dotarła już chyba do wszystkich. Widzę ludzi rozmawiających 

przez telefony, widzę kobiety płaczące już w tej chwili… Wszyscy są trochę zdezorientowani. Właśnie w 

tej chwili słyszę, że ktoś głośno przez głośniki podaje właśnie te informacje, że prawdopodobnie ten 

samolot się rozbił, że jeszcze nie mamy potwierdzenia. Niektórzy ludzie składają ręce, jak do modlitwy i 

uważnie nasłuchują tutaj. Na razie jeszcze nikt nie wierzy w to, co się stało, jeżeli to jest prawda.  

By nie pogubić się jednak w tym gąszczu błyskawicznie przesyłanych w obie strony newsów 

(aczkolwiek błyskawicznie dopiero od godz. ~9:23), zwróćmy uwagę na jedną zastanawiającą rzecz: z 

jak wielkim czasowym opóźnieniem to wszystko zachodzi – jeśliby „rozbicie się samolotu” miałoby 

być o 8:41 pol. czasu. Dwie minuty przed relacją Prusa (z 9:45) pojawia się na antenie TVP Info 

(telefonicznie) J. Olechowski197, jadący dopiero wtedy autem do Smoleńska i podający (o 9:43, a więc 

już po ogłoszeniu w polskich mediach informacji o 87 zabitych) dwie alternatywne wersje wydarzeń 

krążące w Katyniu: 1) udało się tak pilotowi wylądować, że tam w zasadzie do strat wielkich nie 

doszło oraz 2) samolot po wylądowaniu, po uderzeniu w ziemię przypominał kulę ognia. Gdyby do 

autentycznej katastrofy doszło o 8:41, wieść o niej rozeszłaby się w ciągu paru minut. Dlaczego więc 

dopiero po 9:23 „wieść” się „rozchodzi”? Dlaczego dopiero o 10:18 pojawiają się pierwsze migawki ze 

Smoleńska?  

 

I jeszcze jedno: do jakiej zony czasowej trafia Bater, który z tak wielkim wyprzedzeniem „wie” coś, 

co dopiero tuż przed 10-tą zostanie oficjalnie ogłoszone? Albo inaczej: jakim wehikułem czasu 

podróżował wtedy po Rosji dziennikarz Polsat News? 

 

 

36. Odyseja kosmiczna 2010 Wiktora Batera 

 
- Michał, bądź człowiekiem, wszyscy widzą, co się dzieje, stoją samochody straży pożarnej, strażacy chodzą i nic nie 

robią, są karetki pogotowia, też nic nie robią, to znaczy, że nie ma czego gasić ani kogo ratować. 

- Ode mnie niczego się nie dowiesz.  

Bater (w wywiadzie dla Torańskiej) na temat swej rozmowy z konsulem Greczyłą na XUBS, Smoleńsk, s. 94 

 

                                                           
197

 http://freeyourmind.salon24.pl/311503,milicjanci-przeczaco-kreca-glowami  

http://freeyourmind.salon24.pl/311503,milicjanci-przeczaco-kreca-glowami
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Od momentu (kwiecień 2010), gdy w Sieci pojawia się materiał wideo pokazujący, iż Bater zostaje 

poinformowany o „katastrofie”, zanim „samolot spadł”198 (pierwszą informację o tym, że doszło do 

nieszczęścia otrzymałem telefonicznie (…) o 10:40 czasu lokalnego),   

 
kwestia „zegara smoleńskiego”, a ściślej „kodu cyfrowego” (skrywającego za pomocą fałszywej osi 

czasu mroki tragedii polskiej delegacji) staje się jedną z najczęściej dyskutowanych w blogosferze. 

Szybkość, z jaką Bater dociera swoimi kanałami do „sedna sprawy” (8:40), kontrastuje bowiem z 

wszystkimi innymi relacjami medialnymi owego czasu, w których dopiero dokładnie godzinę 

później, bo o 9:41, jest mowa o zabitych. (Z drugiej strony ta szybkość Batera nie przekłada się na 

„prędkość informowania”, gdyż dopiero kilka minut po 9-tej przekazuje on swoje rewelacje na 

antenie Polsatu.) Cytowany już Poniatowski z TVN24 o 9:20 zaraz po wstępnych doniesieniach 

Kuźniara (o kłopotach z lądowaniem prezydenckiego jaka-40) relacjonuje na antenie z Katynia 

(zapewne odwołując się do tego, co przekazał mu telefonicznie J. Mróz z lotniska), przypomnę, m.in.: 

Wiemy, że na lotnisku panuje naprawdę wielkie zamieszanie. Uruchomiono służby ratownicze i trwa 

wielkie oczekiwanie na to, co będzie dalej. (…) Na samym lotnisku jeżdżą tam służby ratownicze i 

wszyscy czekają na dalszy rozwój wypadków.  

 

              
 

Możliwe, że te zdjęcia sprzed bramy Siewiernego zrobione przez Mroza (nim go zatrzyma FSB i 

odizoluje w pobliskich koszarach), który (zawrócony ponoć z Katynia199) „ląduje” na XUBS jeszcze 

                                                           
198

 http://www.youtube.com/watch?v=_96X6s2eRvI  
199

 Taką wersję zdarzeń przedstawia sam Mróz, jak wiemy. Jest to jednak nieco dziwne, że po odprawie 
paszportowej zostaje on puszczony z innymi dziennikarzami autokarem do Katynia, a dopiero tam „zawrócony” 
z powodu nieważnej wizy. Dałoby się to działanie wytłumaczyć tak, iż Ruscy chcą się pozbyć jakichkolwiek 
przedstawicieli mediów na czas uruchomienia maskirowki w Smoleńsku. Równie prawdopodobne wydaje się i 
to, iż Mróz zostaje zatrzymany na XUBS po wyjściu z jaka-40 (i nie wypuszczany do Katynia), tylko z tzw. 
wyższych względów dorobiona zostaje potem legenda o katyńskiej wycieczce tam i z powrotem. 

http://www.youtube.com/watch?v=_96X6s2eRvI
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przed Baterem (Łapaczem, Zychowiczem, Kelly itd.) – obrazują ów czas „wyczekiwania” (z relacji 

Poniatowskiego nadanej o godz. 9:20), 

                                           
czyli okres sprzed ogłoszenia „katastrofy” na Siewiernym, a już po „zerwaniu się łączności”200. Na 

poprzedniej stronie kadr z 4 wozami strażackimi, które może mieć na myśli Plusnin zeznający 16 

kwietnia 2010 (cyt. za polskimi Uwagami, s. 58): 

 

 
 

Mróz opowiada, że obserwuje on wtedy rajdy wozów milicyjnych po pasie lotniska, jakby Ruscy nie 

wiedzieli, „gdzie tupolew spadł” (sami Rosjanie nie byli jeszcze pewni, gdzie samolot uderzył w 

ziemię201). O analogicznej dezorientacji ruskiej mówi G. Kwaśniewski, kierowca Bahra (Jak 

dojechaliśmy do Rosjan, oni już odjeżdżali. „Co jest?” – krzyczę. „Tutka przejechała pas!”202 Tak 

powiedzieli – przejechała pas. Znaczy – nie wyhamowała. Ruszyli wzdłuż lotniska, na koniec pasa, my 

za nimi. W pewnym momencie zatrzymali się. Powiedzieli, że teren grząski i zawrócili. Ale skoro 

                                                           
200

 Nie byłaby to jednak godzina „około 8:40” pol. czasu, jak to orientacyjnie podaje J. Kruczkowski w filmie Na 
własne oczy.  
201

 http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski. Najwyraźniej nigdzie nie widać żadnego 
śladu po „katastrofie” – ani pożaru, ani kłębów dymu. 
202

 Gdyby przejechała pas, to by widać/słychać było lądowanie, rzecz jasna, ale mniejsza z tym. 

http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski
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„tutka” przejechała pas, to musi tam być! Jakoś docieramy do końca pasa. Muszą być ślady kół. 

Przejechaliśmy z 50 metrów po trawie. Nie ma nic, żadnego śladu. Zawracamy, wyjeżdżamy z lotniska 

na drogę). Bahr natomiast wspomina, że ruszają za wozem strażackim (którego obsługa „szuka 

katastrofy”, ma się rozumieć)203. I najprawdopodobniej jakiś fragment tego „pościgu za strażą” ogląda 

z hotelowego pokoju red. P. Kraśko, który wszedłszy do pokoju A. Daniluk-Jankowskiej, wydawcy 

programu, dowiaduje się od niej, iż ma telefoniczną informację: Coś się stało z samolotem, awaria204. 

I Kraśko relacjonuje w swej książce tak:  

 

Z góry przez okno zobaczyliśmy więcej. Wozy strażackie skręcały pod stację benzynową i płot z tyłu 

lotniska [co w takim razie z mgłą? – przyp. F.Y.M.]. Do pasa startowego był stąd kilometr, do głównej 

bramy następne dwa. Dlaczego przyjechała tu straż? [Kraśko też nie widzi żadnego pożaru ani dymu – 

przyp. F.Y.M.] Zobaczyliśmy limuzyny, które miały przewieźć delegację spod samolotu do Katynia. Też 

skręciły pod płot, po czym zawróciły w stronę centrum miasta. Pobiegliśmy do wyjścia. W ostatniej chwili 

ktoś jeszcze krzyknął, że przyszła depesza o ofiarach, mogą być ranni.   

 

I pytanie konkursowe teraz. Która to może być godzina, kiedy Kraśko widzi (najprawdopodobniej) 

limuzynę Bahra kierowaną przez Kwaśniewskiego, jadącą za strażą i zawracającą spod płotu 

przylotniskowego? To mogą być i zapewne są okolice… 9:30 pol. czasu, po informacjach z (1) godz. 

9:19/9:20 (problemy z lądowaniem, awaria, zniknięcie z radarów, wyczekiwanie), z (2) godz. 9:23 

(rozbicie się samolotu), kiedy po 9:25 w Katyniu zaczynają się zbierać pierwsi dziennikarze do wyścigu 

na lotnisko – a przed godz. 9:34, o czym poniżej.  

 

Niemożliwe, żeby to było tak późno? Kraśko opowiada dalej (s. 8-10): 

 

Przy płocie i przy wozach strażackich było już pełno ludzi: strażacy, milicjanci, ci, którzy pracowali albo 

mieszkali obok. Nie było jednak żadnej z naszych ekip, żadnej z naszych kamer. Wszyscy byli albo w 

Katyniu, albo przy filharmonii w Smoleńsku, gdzie miał być później prezydent. Zobaczyłem reporterów z 

innych stacji [zapewne jest to grupa Batera – przyp. F.Y.M.], ale wszyscy wiedzieli tyle samo. – Samolot 

skrzydłem zawadził o drzewo.  

Pewnie po wylądowaniu zjechał z pasa i w nie uderzył. Każdy z nas leciał kiedyś tym samolotem i zdarzały 

się różne lądowania, lecz coś takiego? Z Warszawy dostałem SMS-a już nie o rannych, ale zabitych. 

Jeszcze bez żadnych liczb. Niemożliwe, komuś puściły nerwy i podaje niesprawdzone informacje. Po paru 

minutach przyjechał pierwszy z samochodów Telewizji Polskiej. To Radek Sęp, doświadczony operator, z 

którym byliśmy razem w Gazie, Kijowie i dziesiątkach innych miejsc. Nic nie mówiąc do siebie, zaczynamy 

biec. (…) Gdy zobaczyli nas milicjanci, którzy byli przy samym wraku, rzucili się w naszą stronę. Zostaliśmy 

zatrzymani 100 metrów wcześniej. Dostałem SMS-a od kogoś z redakcji Wiadomości: - Według naszego 

MSZ ekipy ratownicze próbują wydobywać pasażerów [to news z godz. 9:34
205

 – przyp. F.Y.M.]. 

Krzyczeliśmy, że to polski samolot, tam są nasi ludzie, nasz prezydent, ale to nic nie dawało. (…) – To 

                                                           
203

 (…) zobaczyłem wyskakujące od lewej strony samochód straży pożarnej. Wcześniej go nie widziałem, 
widocznie był schowany na zapleczu. Minął nas z dużą prędkością i gnał w poprzek lotniska. (…) Przez mgłę 
widziałem przed sobą tył samochodu strażackiego – ruiny garaży, rozwalające się magazyny i wraki 
zardzewiałych samolotów. Samochód strażaków zatrzymał się, wycofał i zawrócił w prawo. Widocznie dostali 
od kogoś sygnał, że źle jadą. Po kilkuset metrach znowu stanęli. Wysiedliśmy. Znajdowaliśmy się poza 
lotniskiem. Obok był rów, przed nami łąka. Zobaczyłem wicegubernatora, stał za rowem. Krzyczał do nas, że to 
tutaj i że jest grząsko (Smoleńsk, s. 26, 27).  
204

 Smoleńsk. 10 kwietnia 2010, s. 8. 
205

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
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nasza tragedia, a wy chcecie pytać naczelnika o zgodę?! – krzyczała Basia Włodarczyk, wieloletnia 

korespondentka TVP w Moskwie ze zdenerwowania tak głośno, że słyszeliśmy ją z bardzo daleka. 

 

I niewykluczone, że stojący przy nasypie w okolicy ul. Kutuzowa, Bahr (po zatelefonowaniu do rodziny 

i do sekretarki w ambasadzie oraz po odebraniu telefonu z „centrum operacyjnego”206) słyszy właśnie 

zza drzew wykłócających się z mundurowymi dziennikarzy w okolicach stacji benzynowej i kordonu: 

 

Zobaczyłem ludzi z MCzS (…). Przejęli dowodzenie całą akcją. (…) Wicegubernatora straciłem z oczu. 

Obok słyszałem głos, nie wiem, czy Kwaśniewskiego, czy Geisela, a może kogoś trzeciego, nawołujący, 

żeby puścić ich dalej, i słyszałem zdanie: „Tam jest nasz prezydent, tam jest nasz prezydent”
207

. 

 

Jeśli więc dopiero po wpół do dziesiątej, a koło, jak można sądzić (biorąc pod uwagę dojazd na ul. 

Kutuzowa, wyjście z auta, wałęsanie się208 i „przechadzkę” przez mokradła) godziny 9:40 dopiero Bahr 

z Kwaśniewskim „lądują” w okolicach polanki samosiejek, na której stoi już biały wóz dowodzenia i 

krzątają się dziesiątki funkcjonariuszy – to tym bardziej nurtujące jest owo pytanie, jakim zygzakiem 

czasowym już godzinę wcześniej, o 8:40, otrzymuje z lotniska Siewiernyj telefon o „katastrofie” 

Bater209. Bahr z Kwaśniewskimi jeździliby za strażą przez blisko godzinę po wojskowym lotnisku? 

 

W ofic. narracji to T. Stachelski210 będący w Katyniu ma dostać jako pierwszy, a więc nawet chwilę 

wcześniej niż Bater, informację o „katastrofie” – ale jeśliby to były okolice 8:35 pol. czasu (odliczając 

parominutową rozmowę informatora z Baterem), to przecież już wtedy powinien być „alarm” w 

Katyniu i po prostu odwołanie uroczystości. Tymczasem, jeśliby wierzyć relacji Pyzy cytowanej już 

przez mnie, do 9:25 nic niepokojącego się w Lesie Katyńskim nie dzieje (mimo że o 9:20 miał się 

pojawić tam Prezydent z Małżonką). 

 

Jednym ze świadków telefonicznej rozmowy Stachelskiego jest uczestnik kosmicznej odysei 

wehikułem czasu Batera, P. Zychowicz (wtedy w Rz), który nazajutrz po „katastrofie” pisze211 m.in.: 

 

O tym, że z polskim samolotem „stało się coś złego”, dowiedziałem się kilka minut po katastrofie, która 

nastąpiła o 8:56 (10:56 czasu miejscowego). (…) Informacja o kłopotach na oddalonym o kilkanaście 

                                                           
206

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-
sikorskiego,214245.html  
207

 Smoleńsk, s. 31-32. I nieco dalej: Nie wiem, jak długo jeszcze staliśmy na tym polu. Może w sumie pół 
godziny. Kierowca powiedział mi, że dzwonią z Katynia. Chcą rozpocząć mszę świętą i pytają, czy się tam 
pojawię. Ogarnęła mnie idee fixe, że najważniejsi są ci ludzie na cmentarzu. Czekają na nas i moje miejsce jest 
wśród nich. Wyjechaliśmy na szosę. Por. też tekst P. Zychowicza: http://www.rp.pl/artykul/460145.html?p=2 
Dochodzi do gwałtownej szarpaniny z OMON, kilka osób ląduje na ziemi. – Puśćcie nas. To nasz prezydent! – 
krzyczą reporterzy.    
208

 Kwaśniewski relacjonuje: Zawracamy, wyjeżdżamy z lotniska na drogę. Tam widzimy jakby dywan ze ścinków 
drzewnych, mnóstwo kawałków drewna. Widzimy stojących nieruchomo Rosjan. Stoją jak wryci i wpatrują się w 
niebo. Potem dowiedzieliśmy się, że chwilę wcześniej tuż nad ich głowami, nad jezdnią przeleciał samolot. (…) 
Stanęliśmy na poboczu, tam, gdzie te ścinki drzew. Poszliśmy w jedną stronę. Nic. Jacyś ludzie mówią: nie, to 
tam. Jesteśmy zaskoczeni, bo miejsce, które pokazują, nie znajduje się w torze lotu. W powietrzu unosi się silny 
zapach paliwa. Idąc, widzimy dwa, trzy kawałki metalu. I nagle – ogon. Dwadzieścia metrów od nas. Jeszcze 
straż gasi ogień. Dalej widzieliśmy podwozie z wysuniętymi kołami i z kawałkiem skrzydła.    
209

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera  
210

 Bahr wspomina: Wychodząc z cmentarza, spotkałem Tadeusza Stachelskiego z protokołu dyplomatycznego 
MSZ. Był całkowicie roztrzęsiony. Otarł się o śmierć, miał być w tym samolocie. (…) (Smoleńsk, s. 34). 
211

 http://www.rp.pl/artykul/460145.html?p=1  
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kilometrów wojskowym lotnisku w Smoleńsku pochodziła od stojącego opodal zdezorientowanego 

dyplomaty. Otrzymał ją przez telefon, ale połączenie było bardzo złe. Nie wiedział „nic na pewno”. Wraz 

ze stojącymi w pobliżu dziennikarzami natychmiast podjęliśmy decyzję: jedziemy. 

 

Zychowicz tak to enigmatycznie opisuje, iż mimo że nie dowiadujemy się niczego konkretnego o tym, 

jaką właściwie informację otrzymał Stachelski (Zychowicz nie wspomina o telefonie do Batera), od 

razu pędzimy z dziennikarzami wehikułem czasu na lotnisko, na którym ekipa Batera ma się znaleźć w 

przeciągu 10-15 minut, jakby się paliło. Nietrudno wyliczyć, że jeśli telefon o „katastrofie” Stachelski 

odebrałby dopiero o 9-tej (a nie tuż po wpół do 9-tej) pol. czasu, to dopiero ok. 9:15 Bater z 

żurnalistyczną ekipą (Zychowicz, L. Kelly z Reutersa etc.) zjawiliby się przy głównej bramie XUBS, gdzie 

spotkaliby najpierw Mroza (z prawej poniżej) 

     
i niedługo po nim legendarnego moonwalkera pojawiającego się z hasłem: Na pewno samolot się 

rozwalił, bo tam byłem212. 

                                                                
 

Problem w tym, iż wielu ludzi posługuje się wtedy, z oczywistych względów, tj. by dostosować się do 

okoliczności, (rozregulowanym) „zegarem lokalnym”, a nie polskim czasem. Poza tym niektóre 

zdarzenia – np. rozmowy telefoniczne – są zmultiplikowane, w różnych zaś opowieściach są „zbite” w 

jedno, co powoduje dodatkowy i zapewne zamierzony zamęt. Tak jest i z niesamowitą historią 

Stachelskiego – wielkiego nieobecnego, jeśli chodzi o świadków „smoleńskich” – omijają go bowiem 

zarówno „badacze z ZP”, jak i dziennikarze śledczy. 

                                                           
212
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Tymczasem wiele wskazuje na to, iż tenże Stachelski, będąc w Katyniu, dostaje parę telefonów z 

Siewiernego, stosownie do zmieniającej się „na płycie” narracji – podczas „wyczekiwania”. Jak 

wspomina główny prezydencki akustyk J. Sasin, który jako jeden z organizatorów uroczystości nie 

otrzymuje wtedy, tak się składa, żadnych telefonów od nikogo z XUBS, pochłonięty obowiązkami 

związanymi z ustawianiem krzesełek i sprawdzaniem nagłośnienia na Cmentarzu (a w każdym razie 

tego rodzaju połączenia nie zachowały mu się w pamięci) – Stachelski ma zrazu przekazywać wieść o 

przekierowaniu „prezydenckiego samolotu” do Moskwy z powodu gęstej mgły213: 

 

W pewnym momencie podszedł do mnie mój współpracownik Adam Kwiatkowski, który rozmawiał 

wcześniej z Tadeuszem Stachelskim (…) i mówi do mnie: „Słuchaj, rozmawiałem przed chwilą ze 

Stachelskim i on mi mówi, że może być jakiś problem z lądowaniem, bo ponoć na lotnisku jest mgła i nie 

wiadomo, czy samolot wyląduje, być może będzie musiał lecieć na jakieś inne lotnisko”. 

Najprawdopodobniej do Moskwy i z Moskwy trzeba będzie delegację przerzucać tutaj.  

 

Sasin wtedy zastanawia się, jak zagospodarowane zostaną następne godziny czekania, nim 

przybędzie prezydencka delegacja i nie jest „zaniepokojony bardzo”. Jak jednak opowiada nieco 

wcześniej (nim wiadomość o Moskwie do niego dotrze):  

 

Patrzyłem na zegarek, bo spodziewałem się, że za chwilę dostanę informację – tak zresztą umówiłem się 

z funkcjonariuszami BOR-u, że jak oni dostaną informację, że samolot wylądował, to dadzą mi znać i 

będę wiedział, że mniej więcej dwadzieścia kilka minut dzieli nas od momentu, kiedy pan prezydent i cała 

delegacja przyjadą na cmentarz.  

 

Z tego zaś można by sądzić, iż to okolice 9-tej rano pol. czasu, jeśli na 9:20 Prezydent miał już być w 

Katyniu214. Następny telefon – nie wiadomo, o której – do Stachelskiego (relacjonowany przez Sasina) 

ma być o „wypadku w samolocie”, „samolot zjechał z pasa czy coś takiego”215. Sasin po tych 

informacjach nie może się dodzwonić do Wierzchowskiego i rozmawia z oficerem BOR w Katyniu, 

który nic nie wie. Później ma być katyńska narada prezydenckich akustyków wokół tego, czy jechać na 

Siewiernyj, czy nie. Potem Sasin ma „wykonywać” jeszcze jakieś telefony (do Łopińskiego, do 

Kasprzyszak, do żony) i ma być organizowany wyjazd akustyków z borowcami, aż w końcu, tuż przed 

odjazdem z Katynia, telefon od Wierzchowskiego z XUBS, że „wszyscy zginęli”. Ten telefon Sasin ma 

                                                           
213

 Mgła, s. 41. Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1  
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 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina, gdzie Macierewicz i Sasin zgodnie 
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otrzymać… parę minut po 9-tej. Ta „Sasinowa wersja historii smoleńskiej” sprawia wrażenie, jakby nie 

tylko ruski, ale i polski zegar był 10 Kwietnia mocno rozregulowany. Być może, analogicznie jak u 

Krasnokuckiego (pisałem o tym w Uchod experimencie216), wskazówki dwukrotnie obiegają tę samą 

godzinę u różnych osób.   

 

Pos. J. Szczypińska w rozmowie z Torańską217 relacjonuje:  W Smoleńsku byliśmy chyba o ósmej 

naszego czasu, jeszcze była szarówka. Wschód słońca. Słońce bardzo czerwone, krwawe takie. Piękny 

widok. Uwielbiam wschody i zachody słońca. Przepiękna była pogoda. Pogoda rankiem w Smoleńsku 

przepiękna, Szczypińskiej wbija się w pamięć szczególnie krwawy wschód słońca – tylko że o tym 

wszystkim już posłanka nie pamięta lub nie chce pamiętać podczas przesłuchania moonwalkera 

Wiśniewskiego przez ZP w lutym 2011 i słuchając jego opowieści o utrzymującej się godzinami 

nieziemskiej mgle przy lotnisku218. A przecież wystarczyłoby wtedy, by Szczypińska spytała świadka 

(który miał od 3 rano pol. czasu być na nogach w pokoju hotelowym 10 Kwietnia): „nie widział pan 

tego wschodu słońca, co ja na smoleńskim dworcu, skoro miał pan na parapecie kamerę skierowaną 

na wschód?” 

 

 
Oczywiście, jeśli o ósmej naszego czasu parlamentarzyści wylądowaliby w Smoleńsku na peronie 

kolejowym i akurat byłby świt (7:02 rus. czasu), to… posługiwaliby się jakimś bardzo specyficznym 

zegarem, wszak o 9:20 miał być w Katyniu Prezydent, a parlamentarzyści udali się na śniadanie i na 

wycieczkę do Gniezdowa, po czym (jak wylicza Szczypińska219) o… 8.35 są u wejścia na Cmentarz. 

Macierewicz twierdzi (na antenie RM 16-04-2010220), iż już o 8:20 parlamentarzyści docierają do 

Katynia221. 

 

 

 

 

 

                                                           
216

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-uchod-experiment-2.pdf s. 33-35. 
217
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37. Między XUBS a Katyniem – gorące linie telefoniczne Batera i Macierewicza 

  

 

Konsul L. Putka w książce Torańskiej rekonstruuje swą historię z Katynia (z 10-04) „pozaczasowo” (s. 

71-72) – moment telefonicznego zawiadomienia Putki przez Batera, pozostaje „niezapamiętany” lub 

ukryty – okoliczności jednak wskazują na to, iż jest to jakaś wczesna godzina, a… zarazem późna, 

skoro już jest mowa o mszy żałobnej:  

 

Zadzwonił Wiktor Bater z Polsatu. Byłam na cmentarzu. Powiedział: –  Samolot prezydencki się rozbił. – A 

co to za głupie żarty! – krzyknęłam. Zauważył mnie, też był na cmentarzu. Podszedł, stałam niedaleko. – 

To nie są żarty – rzekł – zadzwonili do mnie z lotniska, jadę. Pobiegł do samochodu. Zachowaj spokój – 

powiedziałam sobie – tylko spokój. Rozejrzałam się. Nikt nic nie wiedział. Przez bramkę na cmentarz 

wchodzili jeszcze zaproszeni goście, harcerze wydawali kawę i herbatę, duża grupa stała przy dzwonie 

katyńskim, reszta zwiedzała cmentarz. Razem było kilkaset osób. Parę ekip telewizyjnych, kilkudziesięciu 

dziennikarzy, około dwustu pięćdziesięciu osób z Polonii oraz ze trzystu weteranów, Rodzin Katyńskich i 

parlamentarzystów, którzy przyjechali do Smoleńska o szóstej rano pociągiem z Warszawy. (…) 

Podeszłam do pana Tadeusza Stachelskiego (…), stał z pułkownikiem Andrzejem Śmietaną, dowódcą 

kompanii honorowej. Po ich minach poznałam, że wiedzą. Ludziom nic nie mówimy – zdecydowaliśmy – i 

musimy zapanować nad sytuacją. – Proszę powiedział do mnie naczelnik – porozmawiać z księdzem, 

żeby przygotował się do mszy żałobnej. 

 

I dalej: 

 

Podeszłam do ojca Ptolemeusza, proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Smoleńsku. Stał w gronie kilku 

osób. Poprosiłam go na bok, przekazałam, prosząc o dyskrecję. Zawiadomiłam konsula Roberta 

Ambroziaka, on musiał wiedzieć. Podeszłam do Polonii smoleńskiej. Chwilę z nimi spokojnie 

porozmawiałam. (…) Po kilkunastu minutach rozdzwoniły się komórki. Dzwoniły rodziny z Polski. 

Usłyszały w telewizji. Ludzie zaczęli do mnie podchodzić i pytać, czy to prawda. Płakali. Uspokajałam, że 

czekamy na oficjalne informacje. Te, które docierały, były sprzeczne. Że prezydent żyje, że trzy osoby się 

uratowały i że samolot parę razy podchodził do lądowania. 

 

Wspomniana już Szczypińska, która w wywiadzie dla Torańskiej mówi, iż „może o 8:35” są pod bramą 

w Katyniu (a więc na 6 minut przed „godziną Morozowa”), dowiaduje się o „katastrofie” od 

Macierewicza, za którym spaceruje po Cmentarzu (s. 62-63):  

 

żeby się nie zgubić (…) szłam tuż za nim. Rozmawiał przez telefon. Gdy na mnie spojrzał, był bardzo 

blady. Pomyślałam, że to może z niewyspania, zmęczenia. Podeszłam do niego. – Pani poseł, stało się coś 

strasznego, katastrofa, samolot. – Awaria? – pytam. Bo awarie się zdarzały, jak leciałam do Strefy Gazy, 

to musieliśmy czekać, bo jakaś część nie działała. – Nie – mówi – katastrofa. Chyba wszyscy zginęli. To już 

potwierdzone. Odeszłam na bok. Jeszcze to do mnie nie dotarło. A Macierewicz znów się do mnie 

odwrócił i mówi: - Prezydent nie żyje, samolot się rozbił.  

Potem telefon dzwonił jak oszalały, jakieś SMS-y, że może przeżyli, ktoś do mnie zadzwonił z Polski, bo 

chciał sprawdzić, czy żyję.  

 

Świadkiem telefonowania do Macierewicza jest też pos. A. Górski222: 
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Spacerując po cmentarnych alejkach spotkałem posła Antoniego Macierewicza, który szedł w wielkiej 

zadumie. Przez chwilę mu towarzyszyłem. Nagle ktoś do niego zadzwonił. Pan Antoni przystanął. 

Myślałem, że to jakaś tajna rozmowa i nie chce, bym słyszał jej treść. Po chwili podszedł do mnie i 

powiedział: „Nie uwierzy pan, ale spadł samolot z prezydentem.” 

 

Wspomnienia te, co wyjątkowo charakterystyczne dla relacji niemal wszystkich świadków, 

pozbawione są dokładnych momentów czasowych. W rezultacie nie sposób nawet określić, czy 

rozmowy telefoniczne, których świadkiem ma być Szczypińska, są wcześniej od tej konwersacji, o 

której opowiada Górski, czy później. Sam Macierewicz w programie RM z 16-04-2010 podaje, iż o 

10:47 rus. czasu dostaje pierwszy telefon223:  

 

pamiętam, jak dzisiaj, choć wiem, że to jest sprzeczne z czasem, jaki jest podawany oficjalnie, ale tak 

pamiętam, nic na to nie poradzę, o godzinie 10.47 od jednego z oficerów dowiedziałem się, że… że są 

jakieś problemy z lądowaniem, że nie wiadomo, co się stało, że wprawdzie sytuacja jest już 

opanowana, ale, ale był jakiś kłopot z lądowaniem, więc się przedłuży oczekiwanie na… na delegację 

rządową.  

 

Jak widać, to zawiadomienie „od jednego z oficerów”, w ogóle nie dotyczy żadnej „katastrofy” – a 

„problemów z lądowaniem” i przedłużonego oczekiwania na delegację. Błyskawicznie jednak skraca 

się perspektywa czasowa w dalszej relacji późniejszego szefa ZP, tzn. owo oczekiwanie sprowadza się 

do „3, 4, może 8 minut”: 

 

Potem trzy, cztery minuty później, może, może osiem minut później dotarła informacja, że była 

katastrofa i że jedna osoba zginęła. Po kilku minutach następnych już była wiadomość, że, że wszyscy 

zginęli – że wszyscy zginęli… Ona później została jeszcze po kilku minutach zmieniona, że jednak trzy 

osoby przeżyły i są odwożone do… w ciężkim stanie do szpitala. I w takim stanie wiedzy rozpoczęła się, 

rozpoczęła się msza, już msza, no, żałobna w istocie – już msza żałobna za ofiary i za to, co wszyscy od 

razu nazwali i tak odczuli właśnie, drugą listą, drugą listą katyńską (…)  

 

O ile też „pierwszy telefon” dokładnie się osadza w pamięci Macierewicza, to potem już wszystko 

rozmywa się w „następnych minutach” czy „minutach później”. Niczego też nie dowiadujemy się o 

tym, od kogo były szef SKW dostaje telefony, o których opowiadają spacerujący nieopodal 

Macierewicza Górski i Szczypińska – ani o tym, dlaczego nie telefonuje on do Sasina, dysponując tak 

wieloma informacjami. A może telefonuje, tylko Sasin i on nie pamiętają?  
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38. Lądowanie wehikułu czasu Batera na czerwonej planecie – „w pewnym momencie” 

 
Wieczorem telewizyjne „Wiadomości” odstawiły spektakl światło-dźwięk, zapalając pod murem lotniska setki zniczy 

wykupionych przez kilkudziesięcioosobową ekipę TVP w całym Smoleńsku i okolicach. Że to niby światełka zapalane przez 

współczujących mieszkańców miasta. To było żenujące. A ludzie rzeczywiście przychodzili na miejsce katastrofy, tylko tam, 

gdzie my staliśmy, nie mieli wstępu. I zniczy nie palili, bo te wykupiła wcześniej ekipa Piotra Kraśki. 

Bater w rozmowie z Torańską (Smoleńsk, s. 98)  

 

Te telefony z Rosji na przemian od Rafała Poniatowskiego i Janka Mroza przychodziły i podawały kolejne wersje. Natomiast 

brakowało tego… potwierdzenia: który to był samolot i kto był na pokładzie. 

P. Tamulewicz producentka TVN24 (film Poranek)  

 

 

 

Historia podróży w czasie i przestrzeni (albo inaczej – w wielowymiarowej ruskiej zonie) red. Batera 

zawiera w sobie, pośród wielu innych zagadek, tę jedną, którą stara się wyjaśnić (w wywiadzie dla 

Torańskiej) sam zainteresowany – dlaczego to na Batera pada 10 Kwietnia rano „światło” z 

Siewiernego, a nie np. na… tych przedstawicieli polskich mediów, którzy są w pobliżu lotniska? Nie 

mam na myśli tutaj legendarnego montażysty dyżurującego w hotelu Nowyj (mimo że na moonfilmie 

przedstawia się on „strażakom” i innym funkcjonariuszom, wędrując przez pobojowisko, jako 

rieportier) – ale jeśli nie Mroza z TVN24, to choćby red. Kraśkę z TVP, który – jak można sądzić po 

tym, co cytowałem wcześniej – przybywa do tegoż hotelu „z miasta” jeszcze zanim Bahr z 

Kwaśniewskim dojadą na ul. Kutuzowa. Informator Batera (tu: D. Górczyński z MSZ będący na XUBS):  

 

Najpierw oczywiście zadzwonił do Sikorskiego. Ja byłem drugi albo trzeci. Później tłumaczył mi, dlaczego 

zadzwonił do mnie, a nie na przykład do Piotra Kraśki: bo znamy się dziesięć lat, bo lubimy się jako 

przyjaciele, a poza tym po prostu wie, że jak mi coś sprzeda, to go nie spalę i nie skompromituję, i nie 

będzie się trzeba wstydzić
224

.   

 

Ekspresowe tempo Batera (wrzucenia newsa) całkowicie kontrastuje z niezwykłym ślimaczeniem 

się kanału informacyjnego rządowej telewizji uchodzącej za „najlepiej poinformowaną” i cieszącą się 

„najwyższą oglądalnością”. W filmie Poranek – mającym  obrazować, jak to nieziemsko, bo blisko 

przez pół godziny225, się biedzi TVN24 nad skonstruowaniem newsa o „problemach z lądowaniem 

prezydenckiego jaka-40” – motywem przewodnim jest dogłębne i wielokrotne weryfikowanie 

„katastroficznego” przekazu i wstrzymywanie się z wejściem na antenę (z tymże przekazem) ze 

względu na konieczność „potwierdzenia chyba na 500%, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć”226. 

                                                           
224

 Smoleńsk, s. 89. Legendę, jaką Bater dorabia do swego wyróżnienia (polegającego na ekskluzywnym 
dostępie do breaking newsa z 10-04), można też wyjaśnić tak, iż opóźniano w ten sposób upublicznienie 
wiadomości. Bater wszak musi dopiero dojechać do lotniska i zacząć sprawdzać, co dokładnie się dzieje. W 
filmie Na własne oczy (Kruczkowskiego) Bater mówi do moonwalkera Wiśniewskiego przy bramie głównej 
lotniska: tuszka podobno prezydenta (http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-
trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf s. 40), tak jakby do tej pory nie dysponował żadnym oficjalnym 
potwierdzeniem. 
225

 Choć o godz. 9:19 Kuźniar informuje na antenie: Kilka minut temu te pierwsze, nieoficjalne informacje o tym, 
że były jakieś problemy z lądowaniem tej prezydenckiej maszyny, do nas dotarły. 
226

 Określenie J. Durlika, ówczesnego szefa reporterów TVN24. Tadla w filmie Sekielskiego wspomina: Był taki 
moment, kiedy Jarek myślał…, wszyscy w redakcji myśleliśmy, że leci jak z rządową delegacją – ale nie tylko 
„wszyscy w redakcji” TVN24 tak myślą 10 Kwietnia. Taką informacją dysponują zrazu także inne redakcje: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/onet-920.html; por. też 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/onet-920.html
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Kuźniar wygłasza w materiale wideo Sekielskiego nawet taką opinię, że to całe zastopowanie 

medialnej maszynerii ma wtedy związek z obawą redakcji TVN24 przed ogłoszeniem nieprawdy (Jak 

za chwilę się okaże, że to coś – to nic? To jak z tego wybrniesz? Co powiesz? Żartowaliśmy? Przesa-, 

przepraszamy, nie sprawdziliśmy? Bez sensu.) – ale ani on, ani jego ówcześni przełożeni, nie są w 

stanie podać, z jakimi instytucjami się TVN24 kontaktuje podczas procesu „sprawdzania 

wiadomości”227. Przypomnę znów: jeszcze o godz. 9:01 Tadla na antenie TVN24 w skróconym 

serwisie mówi, że Prezydent złoży hołd pomordowanym w Katyniu, choć legenda w filmie Poranek 

powiada, jakoby już od 8:50/8:51 redakcja wiedziała od swych reporterów o „wypadku”228 (z tego też 

względu będzie podawać zrazu godzinę 8:56 jako „moment katastrofy”).  

 

 
 

Analogicznego filmu (jak Poranek) o kulisach przygotowywania swojego newsa i perypetiach Batera 

nie produkuje, mimo upływu lat, Polsat News, być może dlatego, że pojawiły się w blogosferze takie 

                                                                                                                                                                                     
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html Ale, co warte zaznaczenia w 
niniejszym podrozdziale – tak nie myśli Bater, nadając swoją relację o 9:04, nie wspominając ani słowem o 
jaku-40 (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/godz-903-czy-913.html, 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html). Jest to tym bardziej 
zastanawiające, że – jeśli się trzymać ofic. materiałów – o godz. 9:07 nie jest tego pewny nawet MSZ, skoro jego 
„centrum operacyjne” pyta Bahra: A czy to jest pewne, że to był ten samolot? Czy to jest pewne, że to był ten 
nasz samolot? (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-
sikorskiego,214245.html) 
227

 To, że ów proces weryfikacji zostaje w filmie Sekielskiego „schowany”, świadczy, iż faktyczna sytuacja 
wygląda 10 Kwietnia odmiennie niż jest przez przedstawicieli rządowej telewizji rekonstruowana. Zwracałem na 
to uwagę w Czerwonej stronie Księżyca, wskazując, że wypowiedź Tamulewicz (cytowana jako motto do 
niniejszego podrozdziału) implikuje, iż problem podstawowy związany musi być z tym, że (nieoficjalnie i 
zapewne ze względów bezpieczeństwa) 10 Kwietnia wylatują dwa statki powietrzne z prezydencką delegacją – 
po „Wosztylu”. W przeciwnym razie nie wyłoniłoby się zagadnienie „który samolot/kto na pokładzie” (por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html i pytanie 
Kuźniara skierowane do Paszkowskiego: Wiemy, że były dwie maszyny. Która się rozbiła? A po chwili, gdy 
Paszkowski unika odpowiedzi, Kuźniar ponownie: Ale który samolot – jak-40 czy tupolew?). Z kolei katastrofa 
dwóch samolotów trudna byłaby do „sprzedania” telewidzom nawet przy antenowym współudziale dziesiątek 
najwybitniejszych ekspertów od lotnictwa oraz najzdolniejszych liderów opinii z Czerskiej i okolic.  
228

 Od „znajomego Rosjanina” (co ma niby podejść do Poniatowskiego w Katyniu), i od Mroza na XUBS (który o 
8:51 ma telefonować z lotniska z informacją, że samolot zniknął z radarów i prawdopodobnie się rozbił). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/godz-903-czy-913.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
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kawalątki „układanki smoleńskiej”, zaszumione potem medialnie, iż Bater ma dzwonić z Katynia do 

studia ze swoimi rewelacjami kilka minut po 8:30…  

 

        
 

O tejże zaś godzinie (8:30) inna TVP Info nadaje serwis229, w trakcie którego Prus opowiada (8:31), że 

na Cmentarz Katyński dotrą dopiero osoby towarzyszące prezydenckiej delegacji (Rodziny Katyńskie 

powinny się pojawić tutaj na Cmentarzu (…) już za chwilę. W tej chwili trwają ostatnie przygotowania. 

Na miejscu jest kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, są harcerze i już niedługo, jak tylko te 

Rodziny Katyńskie dotrą tutaj na miejsce, te uroczystości się rozpoczną.). 

                
Przy okazji telewizja pokazuje, jak wygląda wtedy pogoda w Katyniu230. 

 

                                                           
229

 http://www.youtube.com/watch?v=HVdE_mNa-I0  
230

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/587231,w-punkcie-uslugowym-zegarmistrza-smolenskiego  

http://www.youtube.com/watch?v=HVdE_mNa-I0
http://freeyourmind.salon24.pl/587231,w-punkcie-uslugowym-zegarmistrza-smolenskiego
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Czy zatem wehikuł czasu nie przenosi Batera w przyszłość, co najmniej na godzinę „przed czasem”, 

skoro, jak już pisałem (przywołując m.in. relację Pyzy z wieczornych Wiadomości), dopiero koło 9:30 

zrywają się ekipy dziennikarskie z Katynia do startu na Siewiernyj, a kanał Rossija24 dopiero o 11:39 

rus. czasu podaje pierwszego newsa?  

            
W filmie Na własne oczy pojawia się (nie wiadomo, z której godziny, niestety) migawka z Katynia, na 

której spacerujący rozmawiają ze sobą, jakby uzyskali informacje o kłopotach z lądowaniem i terminie 

przesunięcia (uroczystości, jak można się domyśleć). Cytowane w poprzednim podrozdziale 

Suplementu relacje Szczypińskiej i Górskiego potwierdzałyby obraz „wyczekiwania” na opóźnione, ze 

względu na „przesunięcie”, uroczystości – specyficznego „wyczekiwania”, bo poprzedzonego 

„nastrojami wycieczkowymi” w gronie parlamentarzystów i prezydenckich akustyków. Również 

widok za plecami Poniatowskiego (z godz. 9:21-9:23) świadczyłby, iż 1) jeszcze „wieść o katastrofie” 

się nie rozniosła po Lesie Katyńskim i panuje spokój, ale przede wszystkim, że 2) nikt się nie 

ustawia/usadza jeszcze w taki sposób, jakby właśnie miała się pojawić Para Prezydencka (o 9:20), a 

więc, że 3) na Cmentarzu skądś wiadomo, iż zachodzi opóźnienie z przylotem Delegatów.  

                                                                
O ca. 9:30 startują więc z Katynia ekipy dziennikarskie, by dotrzeć koło 10-tej/po 10-tej, podczas gdy 

niedługo po 9-tej, a więc jakąś godzinę wcześniej, Bater – jak twierdzi w korespondencji nadawanej 

na antenie Polsat News – jest już 2-3 km od lotniska i po paru rozmowach z przedstawicielami MSZ-u 
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oraz ambasady, potwierdzających „katastrofę”, w której „wszyscy zginęli”231. Bater jest parę minut po 

9-tej ze swym wehikułem czasu nieopodal Siewiernego232, jeśli nie… na samym lotnisku, podczas 

nadawania swojej telefonicznej korespondencji233. Ale, jak wiemy, relacja Batera, mimo swej 

„konkretności”, pozostaje niezauważona w innych mediach – w Poranku (TVN24) nikt słowem nie 

wspomina o Baterze i tym, co on podaje w pierwszym kwadransie po 9-tej; a TVP jeszcze koło godz. 

9:40 (?)234 podaje komunikat: brak informacji o ofiarach – i już widać parlamentarzystów w kadrze: 

                        

                                                           
231

 http://www.youtube.com/watch?v=HVdE_mNa-I0 Relacja Batera od 8’09’’ materiału, który niestety, jest 
pokiereszowany (wybrane są tylko fragmenty programów telewizyjnych – także tylko wycinki przekazu Polsat 
News), więc budzi znaki zapytania. Poniższa korespondencja pochodzi zapewne już z godz. 9:13: W tej chwili ja 
rozmawiałem z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy czekali na lotnisku w 
Smoleńsku na polskiego prezydenta. Oni powiedzieli – potwierdzili, że samolot się rozbił podczas podchodzenia 
do lądowania. Był to prezydencki samolot Tu. Na lotnisku leżą ciała zabitych. Ci, którzy, tych, którzy zginęli w 
tej katastrofie. Nie wiadomo, czy ktoś wyżył, powiedzieli na razie świadkowie, czyli ci przedstawiciele MSZ-u, z 
którymi, powtarzam, rozmawiałem – że nie widać jakichkolwiek oznak życia, nie widać, nie wygląda to, nie 
wygląda na to, żeby ktokolwiek mógł przeżyć tę katastrofę… W tej chwili jedziemy - na lotnisku w Smoleńsku 
jest mgła. Być może powodem tej katastrofy były złe warunki atmosferyczne. Żadnych więcej informacji nie 
jesteśmy w stanie uzyskać. Jeszcze przed chwilą rozmawiałem z przedstawicielami naszej ambasady, którzy 
również potwierdzili te informacje – była katastrofa, był mały pożar – pożar został zlikwidowany – trwa akcja 
ratunkowa. Wszystkie inne informacje będziemy zbierać. [Jak daleko, jeszcze powiedz, jesteś od miejsca 
katastrofy?] [Tu jakiś ruski głos kobiecy po stronie Batera – przyp. F.Y.M.] W tej… w tej chwili… zbliżamy się… w 
tej chwili zbliżamy się do lotniska. Są drogi pozamykane – stoi wszędzie milicja. Ja jestem w tej chwili za 
kierownicą, stąd też również moja ta relacja jest trochę nerwowa, dlatego że staramy się dotrzeć tam jak 
najszybciej. Dzielą nas od lotniska być może… 2-3 kilometry.         
232

 Olechowski z TVP Info podaje na antenie o 10:09, że są przy XUBS: No, my jesteśmy nie na samym lotnisku, 
bo przecież samolot rozbił się 2 kilometry przed pasem, no, tym startowym, nie na samym lądowisku. 
Dotarliśmy na miejsce katastrofy. Są tutaj służby ratownicze, trwa akcja ratunkowa. Teren jest ogrodzony, 
szczelnie zamknięty przez milicję i specjalne jednostki milicyjne OMON  
http://www.youtube.com/watch?v=Hq4JotNL_6M (od 9’33’’ materiału). Kraśko o 10:23 na antenie TVP Info 
mówi, mając za plecami wóz straży pożarnej z nr. 3 (tak, tak, tenże z „raportu MAK”): Od kilkunastu minut 
stoimy w tym miejscu – jest całkowity zakaz podejścia bliżej – nie ma żadnej informacji 
(http://www.youtube.com/watch?v=uQqrYeRaS5E&index=8&list=UU8EJHWcgbBtvk0VAlIrA3Tg od 1’05’’). 
233

 Por. M. Krzymowski i M. Dzierżanowski, Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 36. Żeby było śmieszniej Bater w 
rozmowie z Torańską narracyjnie „cofa się w czasie” i przestrzeni ze swym wehikułem i ekipą, twierdząc, że 
wyjeżdżając z Katynia nadaje swą drugą relację na żywo, a dopiero trzecią ma nadawać z samego Smoleńska i to 
jeszcze przed wjazdem na lotnisko (por. Smoleńsk, s. 93).  
234

 Tę godzinę podaję orientacyjnie, przyjmując 9:41 jako moment podania oficjalnej informacji o 87 zabitych. 

http://www.youtube.com/watch?v=HVdE_mNa-I0
http://www.youtube.com/watch?v=Hq4JotNL_6M
http://www.youtube.com/watch?v=uQqrYeRaS5E&index=8&list=UU8EJHWcgbBtvk0VAlIrA3Tg
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Cofnijmy się więc w czasie i wraz z Baterem powspominajmy to, co dziennikarz ma robić w Katyniu 

zaraz po otrzymaniu pierwszego telefonu z lotniska. Na stronie Polsat News podane jest, iż 

weryfikacji swego ekskluzywnego newsa Bater dokonuje u „funkcjonariusza BOR”:  

 

 
 

- czyżby u tego samego „borowca X”, co Macierewicz235? Jak jednak cytowałem niedawno, ten ostatni 

ma najpierw (o 10:47 rus. czasu) otrzymać informację niesygnalizującą „katastrofy” (są problemy z 

lądowaniem (…) przedłuży się oczekiwanie na delegację)236. Tym niemniej interesuje nas Bater, który 

tak rekonstruuje chwilę „po telefonie” z XUBS237 (w rozmowie z Torańską): 

 

Natychmiast zacząłem myśleć, gdzie to sprawdzić [nie przychodzi mu do głowy zatelefonować do kogoś z 

Delegatów – przyp. F.Y.M.]. Nie mogłem opierać się tylko na Darku Górczyńskim. Bo to różnie mogło być, 

no nie wiem, samolot nie przyleciał, bo była mgła, może pokołował i poleciał dalej [to sformułowanie 

wielce intrygujące w sytuacji, w której Bater ma usłyszeć zrazu, że „samolot prezydenta się rozbił”
238

, a 

chwilę później od Kelly, która też ma telefonować z Katynia do kogoś na Siewiernym, że „nie ma co 

zbierać”
239

 z samolotu – przyp. F.Y.M.]. Szybkie myślenie. Co robić? Stojąca obok Lidia z Reutersa była 

świadkiem rozmowy, podzieliłem się z nią informacją od Darka. Sprytnie to wykorzystała, sprzedając ją 

                                                           
235

 http://freeyourmind.salon24.pl/501683,borowiec-x  
236

 http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki  
237

 Smoleńsk, s. 89-90. 
238

 Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 31. W wywiadzie dla Torańskiej Bater dopowiada zaś, że Górczyński przekazuje 
przez telefon: Więcej nie mogę ci powiedzieć, będziemy próbowali się tam dostać, bo z miejsca, gdzie stoimy, 
nic nie widzę, jest mgła, idziemy tam w tej chwili z ambasadorem i konsulem, i jakimiś ludźmi z FSB. Jeżeli będę 
mógł, zadzwonię, ty do mnie nie dzwoń (Smoleńsk, s. 89). Jak to jednak zwykle z „niesamowitymi opowieściami” 
świadków bywa, zdani jesteśmy na relację bez konfrontacji samych świadków. Nie jest wszak wcale 
wykluczone, iż treść rozmowy zawierała jeszcze jakieś dodatkowe szczegóły – np. taki, by Bater nikomu nie 
przekazywał „wiedzy o katastrofie” (na to zresztą wskazywałoby jego dziwne zachowanie).  
239

 Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 34. 

http://freeyourmind.salon24.pl/501683,borowiec-x
http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki
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zaraz do Londynu jako „swój exclusive na wyłączność”
240

, za który potem dostała… nagrodę w Nowym 

Jorku
241

. Więc Lidia na to, że pogada z BOR-owcami, którzy przygotowywali ochronę tej wizyty, a z 

którymi poprzedniego wieczoru aktywnie się „integrowała”. Ich samochód, taki van z kogutem na dachu, 

stał przy cmentarzu, więc o 8.49 jeszcze nie było żadnego red alertu, nikt nic nie wiedział, żadnej paniki, 

pełny spokój. – OK, Lidio – mówię – to ty postaraj się to sprawdzić u „swoich” BOR-owców, a ja w tym 

czasie pobiegnę po nasze plecaki. Zostawiamy w cholerę te telewizyjne parasolki, zabieram operatora
242

 i 

lecimy do samochodu. Po pierwszych weryfikacjach podejmiemy decyzję – jedziemy na lotnisko, czy 

zostajemy, tłumaczę mu w biegu. Było ryzyko, że to jakaś kaczka, że Darek czegoś nie zrozumiał. Mogło 

się skończyć tak, że wyjedziemy z Katynia i rozminiemy się z kolumną prezydencką, i nie będziemy 

mieli ani Katynia, ani przylotu prezydenta.     

 

Najciekawszym wątkiem w tej relacji jest ten z weryfikacją newsa. Bater zdaje się wiedzieć z dużym 

wyprzedzeniem coś, czego „nikt nie wie”, ale też nie dzieli się z nikim z kolegów po fachu swoją 

ekskluzywną wiedzą, „żeby nie siać paniki”, oczywiście, choć byłby to zarazem sposób 

przeprowadzenia sprawdzianu tej wieści, która nadchodzi z lotniska – sprawdzenia bez konieczności 

jazdy na Siewiernyj „200 km/h”. (I żeby nie siać paniki Bater, biegnie do auta z operatorem): 

 

Lecę z tymi plecakami do wyjścia, nikomu nic nie mówię, żeby nie siać paniki, ale mój gwałtowny ruch 

zwrócił uwagę Basi Włodarczyk z TVP. Spojrzała na mnie z góry i rzuciła (operator Krzysztof Łapacz był 

świadkiem): - Nie macie co tak, chłopaki, pędzić, spoko, luz, nic się nie stało. I nonszalanckim krokiem 

skierowała się do miejsca, gdzie miały się odbywać centralne uroczystości. To mnie troszeczkę 

zastanowiło, włączyła mi się czerwona lampka i pomyślałem, że może ktoś mnie wsadza na grubą 

minę – zrozumiałem bowiem, że i Basia dostała już jakąś informację, a jako osoba rzetelna i do bólu 

pedantyczna w pracy inaczej by się zachowywała, gdyby coś się działo. Oczywiście zaraz po telefonie 

Darka Górczyńskiego, o 8.51 (tak mam w bilingu)
243

 zadzwoniłem do swojego naczelnego Radka 

Kietlińskiego z Polsat News. Radek zadał mi tylko jedno pytanie: – Ufasz mu? To puszczamy. Dlatego 

byliśmy pierwszą polską stacją, która puściła tę informację. Piętnaście czy dziewiętnaście minut przed 

innymi. To była decyzja Kietlińskiego.    

 

Bater spostrzega, że poza nim, nikt z ludzi mediów w Katyniu nie reaguje żadną nerwowością. 

Podejrzewa, że może ktoś mu sprzedaje dziennikarską kaczkę – mimo to jednak pcha informację do 

swej redakcji, a tam zapada decyzja o upublicznieniu newsa – jakby wcale kwestia weryfikacji nie 

była w tym momencie istotna. Trudno bowiem za sprawdzanie wiarygodności relacji z XUBS 

potraktować to, co Bater robi z Kelly dalej w Katyniu:  

 

Ale ja mimo wszystko chciałem to potwierdzić. Była tam konsul Longina Putka (…). Podchodzę do niej i 

pytam: - Słyszałaś już? – O czym? – Spieprzył się rejs numer jeden! A ona: – Co ty chrzanisz?! Czyli 

Longina Putka nie wie nic. Ale widzę, że zatrzęsła się, coś musiała podejrzewać, może coś zauważyła, w 

                                                           
240

 Wedle legend (por. Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 34) Reuters ma o 9:11 podać informację: Polish President Lech 
Kaczynski’s plane crashes on approach to Russian airport – nie ma jednak śladu po tym doniesieniu w 
nadwiślańskich mediach rankiem 10 Kwietnia.  
241

 Niezorientowanym warto przypomnieć, iż to Kelly w wehikule czasu Batera reprezentuje Reutersa, stąd też 
informacja Reutersa o 87 zabitych (z godz. 9:41 – a więc godzinę po pierwszym telefonie Górczyńskiego do 
Batera) wygląda na rezultat prac Kelly właśnie. 
242

 Por. relację K. Łapacza w filmie Na własne oczy. 
243

 Ponownie Bater opóźnia swoją podróż w czasie (w stosunku do materiału z YT, na którym opowiada o 
telefonie z godz. 8:40). Nawet jednak gdyby Bater dopiero koło 8:50 miał się dowiedzieć o „katastrofie”, to jego 
relacja z 9:04 też nie pojawia się „natychmiast”, a po kwadransie – jako „absolutnie nieoficjalna”.   
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każdym razie coś jej po głowie chodziło. Mówi do mnie: – Dzwoń do Staszka. To jest radca ambasady. – 

Ale ja nie mam telefonu. – Dam ci. Dzwonię więc do Staszka. A on roztrzęsiony: – Bater, kurwa, nie 

zawracaj mi dupy, cześć! Rozłączył się. I to była TA informacja. Radca Staszek normalnie nigdy by sobie 

nie pozwolił na taki tekst.  

Lidia tymczasem podeszła do jednego z BOR-owców, pogadała z nim, a on na to: – Nic nie wiem, zaraz 

sprawdzę
244

. Chwilę później biegł, nie zwracając na nią uwagi. Złapała go jeszcze, gdy się ładował do tej 

ich furgonetki, odepchnął ją lekko, ale zdecydowanie: – Lidka, nie możesz z nami jechać. I pokazał 

kciukiem w dół. Nie mieliśmy już wątpliwości – była katastrofa, w każdym razie stało się coś bardzo 

złego. Rzuciłem więc Lidii i swojemu operatorowi Łapaczowi: – Dzieciaki, lecimy na Siewiernyj, rwiemy 

opony i cokolwiek by się działo, wyjeżdżamy.   

 

O której jednak dojeżdżają na XUBS? To jedna z zagadek Baterowej podróży w czasie i przestrzeni. 

Dość, że „w pewnym momencie” (jak to powiadają „smoleńscy świadkowie”), gdy są już na płycie 

Siewiernego,  

 
to okazuje się, że „nic nie widać” – ani żadnego pożaru, ani żadnego rozbitego samolotu, ani żadnej 

krzątaniny, ani tym bardziej „ciał zabitych leżących na lotnisku”. Czy w ten sposób newsa Batera, 

wypuszczonego w świat o 9:04, weryfikuje rzeczywistość? Ale spokojnie, spokojnie – „katastrofa” się 

wnet znajdzie, wraz z jej „miejscem” i „naocznym świadkiem”. 

 

 

 

39. Ostatnie ogniwo łańcucha informacyjnego – pierwszy Polak na ruskim Księżycu 

 

Gdyby kogoś nie zadowalały wyjaśnienia Batera dotyczące tego, dlaczego akurat na niego, 

znajdującego się w Lesie Katyńskim, padł „informacyjny APM” ze smoleńskiego Siewiernego z 

przekazem ekskluzywnego newsa, a nie np. na Kraśkę będącego na miejscu, w pobliżu hotelu Nowyj – 

to istnieje powód dodatkowy (pomijając ten wymieniony przeze mnie wcześniej, tj. że Bater z Kelly 

muszą dopiero dolecieć (200 km/h) wehikułem czasu na wojskowy aeroport na północy goroda-

gieroja). Jaki? Taki, że zarówno Bater, jak i Kelly to ruscy korespondenci przecież – nie zaś jacyś 

                                                           
244

 W wersji Krzymowskiego i Dzierżanowskiego pojawia się jeszcze jeden szczegół: Już słysząc rozmowę 
telefoniczną kolegi, Kelly wiedziała, że coś jest nie tak. Natychmiast podbiegła do Krzysztofa Dacewicza, jednego 
z sześciu obecnych w Katyniu funkcjonariuszy BOR, który odpowiadał za kontakty z mediami. – Wiktor ma 
informację, że coś się stało z samolotem prezydenta. Wie pan coś o tym? – spytała. Dacewicz o niczym nie 
wiedział. Podszedł do ministra Jacka Sasina, który potwierdził, że też słyszał podobne pogłoski. (Smoleńsk. 
Zapis śmierci, s. 31). O jakie dokładnie pogłoski chodzi, nie wiadomo.   
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dziennikarze, którzy okazjonalnie, przypadkowo i przez chwilę znajdują się na ruskiej ziemi. Wybór 

tychże dwóch osób (Bater jako reprezentant polskich mediów, Kelly – Reutersa, zachodnich) nie 

wygląda na przypadkowy, jeśli chodzi o „start katastroficznego przekazu” z 10-04 „na cały świat” i 

rezonowanie tego przekazu w ruskich mediach. Ale też konfuzja Batera i Kelly po wylądowaniu 

wehikułem czasu na Siewiernym, na długo nim jakiekolwiek ekipy dziennikarskie się zjadą w okolice 

lotniska, musi być spora, jeśli nie są oni w stanie znaleźć w zasięgu wzroku „katastrofy 

prezydenckiego tupolewa”. 

 

                      
Czy Bater ma wtedy wrażenie, iż zalicza właśnie największą dziennikarską wtopę? O to trzeba by 

spytać samego dziennikarza. W pewnych bowiem kontekstach bycie pierwszym faktycznie można 

uznać za rekord świata i zawodowy sukces (big time) – w innych kontekstach może to być „chwila”, 

po której do końca życia się marzy, by można było „cofnąć czas”. Bater wszak wypuszcza wieści na 

antenie Polsatu (analogicznie Kelly przez Reutersa) – zanim pojawia się jakiekolwiek oficjalne 

stanowisko polskich władz. Nie ma więc mowy o upublicznieniu wtedy przez nich (Batera i Kelly) 

wiadomości sprawdzonych i instytucjonalnie potwierdzonych – to są wyłącznie makabryczne 

pogłoski, po których równie dobrze może się pojawić oficjalne dementi (typu: „samolot zniknął z 

radarów, odleciawszy na zapasowe lotnisko – wcześniejsze doniesienia o katastrofie były 

niesprawdzone i przesadzone”).  

 

Co więcej i to rzecz nawet poważniejsza niż możliwa, smoleńska wtopa Batera – pierwszy informator 

moskiewskiego korespondenta polskiej telewizji, D. Górczyński z MSZ245, dzwoniąc do niego (Batera) 

                                                           
245

 Jeśli wierzyć tej treści wiadomości, którą to treść przekazuje Bater w wywiadzie dla Torańskiej (Smoleńsk, s. 
89). Cytowałem już to w jednym z przypisów niniejszego Suplementu. 
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o 8:40 pol. czasu (jeśli nie wcześniej246), nie może wiedzieć, że cokolwiek się stało z  prezydenckim 

samolotem – nie widziawszy na oczy żadnej katastrofy ani jej jakichkolwiek skutków247. Może tylko i 

wyłącznie powtarzać za Ruskami, że coś się stało, a więc rozpowszechniać ruskie dezy. Jak poza tym 

wiadomo (od momentu upublicznienia przedziwnych, załóżmy, że autentycznych, połączeń 

telefonicznych na linii Warszawa-Smoleńsk248), pierwotnym źródłem informacji (dla oczekujących na 

Siewiernym) o „losach PLF 101” ma być… wieża szympansów:  

                  
której „kontrolerzy”, mimo że mieli nic nie widzieć na własne oczy, mimo „widzialności 200”249, 

mają dokładnie wiedzieć, co się z „prezydenckim tupolewem” stało: 

                                               
Bater, napotkawszy taką sytuację, znajduje się więc nie tyle na Księżycu, co na Marsie. A mleko już 

jest rozlane. Jednakowoż na jego, Kelly i wielu innych głównych narratorów smoleńskiej narracji, 

szczęście – z marsjańskiej „nicości” i „bezczasu” wyłania się z wolna błotny stworek, ktoś „z 

mokradeł smoleńskich”, kto stanowić będzie nie tylko zwornik, ale i zarazem zawór narracyjny, a 

nawet, można śmiało rzec: główny węzeł „medialnej fabuły” związanej z 10 Kwietnia; ktoś, kto będzie 

„żywym dowodem lotniczej katastrofy” wraz ze swą żywą opowieścią i żywym, bo „na żywo” 

nakręconym, rzecz jasna „tuż po katastrofie” (no bo nie przed nią), „dokumentalnym materiałem”.  

                                                           
246

 Z czasem dostosowano relacje świadków do „godziny Morozowa” (czyli 8:41 pol. czasu) – dotyczy ten proces 
nie tylko Batera czy Górczyńskiego.  
247

 Z miejsca, gdzie stoimy, nic nie widzę, jest mgła – ma opowiadać Górczyński Baterowi przez telefon. 
248

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-
sikorskiego,214245.html  
249

 Zgodnie z: Arek, teraz widać dwieście. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
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To legendarny (albo zalegendowany, jak kto woli) polski montażysta, rzecz jasna, który pojawia się 

przy głównej bramie północnego lotniska goroda-gieroja (niczym przybysz z Księżyca w kapturze 

narzuconym na głowę i ciemnych okularach, jakby w skafandrze kosmicznym i jakby w ramach 

„pierwszego kosmicznego, pozaziemskiego kontaktu”), zarówno przy Baterze,  

                                         
jak i przy Kelly, 

 
ale też przy Mrozie z TVN24250, a następnie, już bez kaptura, przy ekipach dziennikarskich 

przygnanych (alarmującymi wieściami) z Katynia.  

       
Moonwalker, niczym mityczny Prometeusz, lecz taki XXI-wieczny, nie siermiężny, przynosi ludom i 

mediom ogień – w postaci „sfilmowanego pożaru” i sfilmowanej „akcji przeciwpożarowej” – bez 

                                                           
250

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html Nie jest zresztą wcale wykluczone, 
że polski „montażysta katastrofy” pojawia się też w owym czasie przy jakichś ruskich dziennikarzach i 
fotoreporterach (vide jego opowieści o proponowanych mu przez ruskie media bajońskich sumach za jego 
materiał wideo: http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1, por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/284554,historia-lunochoda).   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/284554,historia-lunochoda
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których (tj. ognia, pożaru, akcji) – narracja katastroficzna owego dnia wygląda tak blado lub szaro, jak 

twarze milicjantów kręcących przecząco głowami i smętnych „strażaków” wałęsających się z pustymi 

noszami za dziennikarzami (u dołu po lewej).  

                        
Wiśniewski jako polski świadek „katastrofy” potrafi ją niezwykle sugestywnie, podniesionym głosem, 

zobrazować, machając też grabiami przed bramą bocznego lotniska (już od godz. 10:47 pol. czasu), 

potrafi rzucać do kamery rozmaitymi szczegółami, które błyskawicznie przemawiają widzowi do 

wyobraźni (w mgle idzie samolot bardzo nisko (…) coś jakby było niszczone, tak tratowane (…) dwa 

błyski ognia (…) wywalił się samolot)251, a których i tak nikt nie jest w stanie wtedy w żaden sposób 

zweryfikować. Słowem ów świadek: potrafi nadać impet oficjalnej narracji, która do czasu emisji 

moonfilmu (o godz. 10:27) sprowadza się do „niesamowitych opowieści” reporterów przez telefon i 

ekspresowo wprowadzanego w mediach nastroju „modlitewno-żałobnego”252.  

 
                                       [na pasku informacja o 132 zabitych osobach – godz. 10:47] 

 

 

Tylko że „naoczny świadek” nie mówi najważniejszego. Nie podaje drobnego szczegółu: kiedy doszło 

do tej całej niezwykłej, bo jakby tylko przez polskiego montażystę, widzianej, „katastrofy”. Nie 

                                                           
251

 http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE cały wywiad od 2’16’’ materiału 
252

 W ramach którego najważniejsze jest zapanowanie nad społecznymi emocjami, a nie pokazanie 
rzeczywistego obrazu losów Delegatów. 

http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE
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wyjawia też, kiedy dokładnie nakręcił swój unikatowy film. Chyba nie 10 Kwietnia po godz. 8:56 pol. 

czasu, prawda? O której samolot pojawia się nad lotniskiem? Ile razy wykonuje nad nim okrążenia253? 

 

          
Ale też nikt z dziennikarzy nie pyta o takie detale głównego świadka, jakby nie miały one znaczenia 

lub jakby nie trzeba było nadmiernymi szczegółami „obciążać narracji”. Księżycowy materiał z polanki 

samosiejek „weryfikuje się” sam przez się poprzez jego nadawanie w mediach „bez zegara”. Materiał 

„idzie na antenę”, by się ograć na niej jak szlagier z playlisty. Nikt nie zadaje Wiśniewskiemu pytania, 

które – w kontekście błotnych walk dziennikarzy z ruskimi mundurowymi, by choć na odległość 

paruset metrów dało się dotrzeć z kamerą/fotoaparatem w okolice „wraku” – ciśnie się na usta: „jak 

żeś pan, tam wloz, na tę polankę, by nakręcić swój materiał? Na podstawie jakiej przepustki można 

zrobić taki „reportaż” na ruskim wojskowym terenie?”254 

                                                           
253

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem, gdzie SW na wypowiedź jednego z 
dziennikarzy: Podobno on krążył nad… - odpowiada tylko: Bardzo możliwe. 
254

 R. Sęp w filmie Na własne oczy opowiada: Sławek przyszedł do wozu, myśmy emitowali nasze zdjęcia – 
Sławek przyszedł do wozu [transmisyjnego TVP – przyp. F.Y.M.] i mówi… – dla nas to zabrzmiało, jak coś z 
zupełnie innego świata – Sławek mówi: „A chcecie zdjęcia stamtąd? Z miejsca katastrofy? Bo ja tam byłem.” 
„Jak to byłeś?” Mówi: „No, byłem tam. Wiesz, tam z tą moją kamerką.” I pokazuje mi tą kamerkę. Mówię: „To 
dawaj ją, to”. Podpięliśmy tą jego kamerkę pod maszynę w wozie. Myśmy patrzyli na te zdjęcia i byliśmy 
zaszokowani, prawda. Pytania były głupsze niż się komuś wydaje, dlatego że pytanie było: „Jak ty się tam 
znalazłeś?” Już nas nawet… Nikt nie zadawał pytania: „Co widziałeś?” Bo widzieliśmy ten filmik, prawda? 
Byliśmy wszyscy w ciężkim szoku i pytanie było najgłupsze z możliwych, no, „Jak się tam znalazłeś?” Sławek… 
Sławek ma dosyć specyficzny sposób opowiadania, w związku z tym – on mówi, że to takie oczywiste było, po 
prostu: „no, zobaczyłem, że, że samolot leci i usłyszałem huk, no to pobiegłem, no, pobiegłem, zrobiłem zdjęcia, 
co, co mi się udało i tu, tutaj są te zdjęcia.” Dopiero potem przyszły pytania: „Ale, czy widziałeś, czy tam jakieś, 
nie wiem, czy ludzie byli żywi, czy coś”… 
Moonwalker więc widzi, biegnie, filmuje, przynosi do wozu transmisyjnego. Nie zatrzymuje go nigdzie żaden 
kordon. I zachodzi od razu emisja jego materiału na cały świat. Tak po prostu. Tak właśnie robi się Historię.         

http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem
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Kto by zresztą ośmielał się wtedy powątpiewać w wiarygodność moonfilmu? Kto z ludzi mediów 

miałby do tego głowę? Kto by to nawet próbował sprawdzać?  

 
Ba, w jaki sposób można byłoby wtedy zweryfikować moonfilm, skoro prezentuje „strażaków”, 

„akcję”, no i „polski samolot przecież” – „nasz”? Co miałoby tu być do weryfikowania, jeśli „wszystko” 

widać na patelni i „nie wymaga to komentarza”? 
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40. Ruchome godziny startu PLF 101 i planowego lądowania na XUBS. Ile samolotów wylatuje z 

EPWA? 

 

[z albumu Krzysztofa P.
255

] 

Mąż nastawił budzik na godzinę piątą. Obudziłam się za dwadzieścia czwarta. Mąż dzwonił do biura numerów i ustalał 

numer telefonu na wojskowe lotnisko. Małe mieszkanie, więc słyszałam. Potem zadzwonił na lotnisko. Spojrzałam na 

zegarek – była za piętnaście czwarta. Pytał dyżurnego, o której godzinie startuje prezydencki samolot lecący do Smoleńska 

na uroczystości – o szóstej czy o siódmej. [Nie wiedział?] Miał wątpliwości, czy w programie, który dostał, nie pomylono 

godzin. I chciał się upewnić, że o siódmej. Mąż na obchody katyńskie w kwietniu latał co roku i samolot do Smoleńska 

zawsze wylatywał o szóstej rano. Zawsze. (…) Mąż wyszedł z domu o 5.30 lub dziesięć minut później. Dużo wcześniej niż 

powinien. Na lotnisko pojechał samochodem. Miał wieniec od polskiej adwokatury oraz 120 egzemplarzy drugiego wydania 

swojej książki, żeby rozdać ją wszystkim pasażerom. 

B. Mikke w rozmowie z Torańską (Smoleńsk, s. 104) 

–  Teraz już jest w Lesie Katyńskim Rafał Poniatowski. Rafał, dzień dobry, witam cię, Rafał, powiedz, jak te uroczystości mają 

wyglądać.  

– One rozpoczną się faktycznie o 9.30 czasu polskiego. W tej chwili czekamy na p. Prezydenta, który, wiemy, że jest już w 

powietrzu i leci z Polski na wojskowe lotnisko w Smoleńsku.  

serwis TVN24 prawdopodobnie o 7 rano (10-04-2010)
256

  

 

Ambasador Bahr opowiada (w wywiadzie dla T. Torańskiej), że 10 Kwietnia „rano” otrzymuje maila od 

Kazany z krótką informacją: Startujemy257. Niestety, ambasador nie podaje ani godziny wysłania tego 

                                                           
255

 https://plus.google.com/photos/102611403961766168568/albums/5592875293363485105?banner=pwa  
256

 Cyt. za filmem Poranek (por. też http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/10-04-2010-poranek-w-
tvn24,213286.html). Poniatowski twierdzi w nim, że już po 6 rano (pol. czasu) jest w Katyniu wraz z innymi 
dziennikarzami. Kuźniar z kolei opowiada, że program, który prowadzi z B. Tadlą, zaczyna się serwisem o 7-mej. 
Zapewne więc podczas tego serwisu Poniatowski z Katynia nadaje swą korespondencję, której przesłanie 
byłoby zgodne z tym newsem na stronie rządowej telewizji, opublikowanym o 7:23 na portalu, zatem 
zredagowanym jakiś czas wcześniej: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wiadomosc-z-723-
10-go-kwietnia.html.   
257

 (Smoleńsk, s. 21: Rano dostałem e-mail od Mariusza Kazany, szefa protokołu dyplomatycznego w MSZ. Z 
jednym słowem: startujemy). Gdyby zagadnienie „czasu smoleńskiego” nie należało do zagmatwanych, słowo 
rano nie budziłoby podejrzeń. Czy dla Bahra rano wtedy to 9-ta, czy 8-ma lokalnego czasu? P. Bugajski i J. 
Kubrak (Cała prawda o Smoleńsku, Warszawa 2011, s. 17) twierdzą: Kazana (…) w ostatniej chwili wysyła z 
pokładu e-maila do ambasadora Jerzego Bahra, który będzie czekać w Smoleńsku na polską delegację. Pisze 
tylko jedno słowo: „Startujemy”. Jest 7:27. Bugajski i Kubrak nie podają tylko, skąd to wiedzą – zapewne lepią 
narrację tak, jak pasuje do okęckiej legendy. Przywołują oni też inną relację (j.w.): - Pod samolot podjechaliśmy 

https://plus.google.com/photos/102611403961766168568/albums/5592875293363485105?banner=pwa
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/10-04-2010-poranek-w-tvn24,213286.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/10-04-2010-poranek-w-tvn24,213286.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wiadomosc-z-723-10-go-kwietnia.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/wiadomosc-z-723-10-go-kwietnia.html
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maila przez DPD, ani okoliczności jego odebrania (czy Bahr otworzył go i odczytał na laptopie w 

smoleńskim hotelu, czy np. przez smartfon w drodze na lotnisko258), choć przecież sprawy tej żadna 

tajemnica nie powinna spowijać: o godzinie takiej a takiej Kazana wysyła takiego maila do 

ambasadora, w związku z tym ten ostatni udaje się na XUBS, wiedząc, że tam przyleci PLF 101, a nie 

np. do Mińska (poniżej skan pisma ZOOP do KPRM zamieszczony w Zbrodni smoleńskiej, s. 185).  

 

Z kolei w książce J. Racewicz (12 rozmów o miłości, s. 220) K. Łuczak-Surówka wspomina: Ostatnie 

połączenie z Jego telefonu to SMS wysłany do mnie 10 kwietnia o siódmej osiemnaście. Napisał 

„Startujemy… Zadzwonię, jak wrócę.” Czy jest możliwe, by Kazana i (oficer BOR) J. Surówka nie lecieli 

tym samym statkiem powietrznym? B. Kazana wspomina: W sobotę, wychodząc z domu, zostawił na 

stole kartkę: „Sobota 5.45 z domu. 6.15 na lotnisku (…)” – jednak nie pamięta dokładnie, o której jej 

mąż wyszedł ani nawet jak był ubrany.259     

                                                                                                                                                                                     
między godziną 7:15 a 7:20 - zapamiętał kierowca prezydenta. To zastanawiające w kontekście ustaleń 
KBWLLP, że schodki odjechały o 7:08 (por. http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08). 
258

 Wywiad Bahra jest tak skonstruowany, że opowieść nie jest ciągła, tylko przetykana dygresjami; 
niewykluczone, że sama Torańska tak ją przeredagowała. Parę akapitów później (po informacji o mailu Kazany) 
pojawia się lakoniczne zdanie: Pojechaliśmy z kierowcą na lotnisko Siewiernyj (Smoleńsk, s. 22) – z czego można 
by wnioskować, iż poczta elektroniczna od DPD przyszła jeszcze przed wyjazdem ambasadora z hotelu. 
259

 12 rozmów o miłości, s. 66. 

http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08
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Bahr twierdzi, że na lotnisku jest z wyprzedzeniem 40-minutowym, jego kierowca G. Kwaśniewski zaś, 

że z godzinowym260, ale żaden z nich nie podaje, o której ma owego dnia PLF 101 przylecieć, a 

przecież ta godzina (ewentualnego lądowania) musi być 10 Kwietnia ruchoma, tj. ustalana „na 

bieżąco”, zmieniająca się i/lub nieokreślona. Kwaśniewski twierdzi, że informacje o niepogodzie na 

XUBS pojawiają się (nie wiadomo, skąd) już w trakcie hotelowego śniadania, w związku z czym z 

wyprzedzeniem są rezerwowane lotniska zapasowe dla PLF 101 – w Mińsku i Moskwie261. Bahr o tym 

nie wspomina. Rozbieżności (między Bahrem a Kwaśniewskim) pojawiają się także co do 

„niepogody”. W relacji kierowcy już w momencie przyjazdu na Siewiernyj panuje tam nieziemski 

tuman (Mgła była tak gęsta, że widzieliśmy tylko zarys znajdującej się przy pasie wieży kontroli lotów 

oddalonej od nas o sto metrów. Z minuty na minutę mgła gęstniała. Przed samą katastrofą 

widoczność spadła do około 50-60 metrów) – w opowieści Bahra sytuacja wygląda inaczej:    

Podeszła do mnie pani wicegubernator Smoleńska. (…) Powitała mnie słowami: - Mamy dobrą pogodę.  

Pomyślałem, że nie za bardzo. Dobrą – zgodziłem się z nią przez grzeczność. Po wymianie uprzejmości 

rozbiliśmy się na dwie osobne grupy. Polacy stali z Polakami, Rosjanie z Rosjanami. Zwykle tak bywa. Po 

piętnastu, może dwudziestu minutach czekania pojawiła się mgła. Tumany chmur szły z lewej strony do 

prawej [odmiennie niż w opowieściach Wiśniewskiego twierdzącego, że mgła, jak obserwował z hotelu 

                                                           
260

 Obyczaj dyplomatyczny nakazuje, by na miejscu być co najmniej pół godziny przed przylotem samolotu. 
Przyjechaliśmy około czterdziestu minut wcześniej (Smoleńsk, s. 22). Z kolei G. Kwaśniewski (wsławiony 10 
Kwietnia rajdowaniem po lotnisku, gdy Ruscy ogłosili „katastrofę”) twierdzi: Na lotnisko przyjechaliśmy godzinę 
przed planowanym przylotem (http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-
bor,68588,1,1.html).  
261

 Już z samego rana wiedzieliśmy, że pogoda na lotnisku jest nieciekawa. Mówiło się o tym m.in. podczas 
śniadania przy stoliku ambasadora. W mieście też było tę mgłę widać, choć nie aż tak gęstą. Ostrzegano, że aby 
nie zawracać samolotu do Warszawy, należałoby przygotować lotnisko zapasowe. W grę wchodziły tylko dwa: 
Moskwa i Mińsk. W drodze na lotnisko pan ambasador dzwonił z samochodu do Mińska, do ambasadora na 
Białorusi i do swojego zastępcy w Moskwie, prosząc o przygotowanie zapasowych lotnisk. Z tego, co wiem, w 
tym samym czasie, kiedy jechaliśmy na lotnisko w Smoleńsku, zastępca ambasadora w Moskwie już jechał na 
Wnukowo pod Moskwą. To wszystko działo się zanim „tutka” przyleciała nad Smoleńsk.  

http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html


174 
 

szła od wschodniej strony – przyp. F.Y.M.]. Było ich coraz więcej, narastały w błyskawicznym tempie. (…) 

Minęła zaplanowana godzina przylotu. Zawsze trzeba się liczyć z jakimś opóźnieniem, ale ono się 

wydłużało. Zacząłem się denerwować [Bahr nie telefonuje do nikogo na pokładzie tupolewa, by się 

dowiedzieć, skąd się bierze opóźnienie – przyp. F.Y.M.]. Każda minuta się liczy, bo zapisana jest w 

protokole. Mgły zrobiło się okropnie dużo. Była straszna. Staliśmy coraz bardziej zdezorientowani
262

.  

Ani słowa o kursowaniu (do oczekujących) Krasnokuckiego z wieściami o „skierowaniu samolotu do 

Moskwy”, następnie „skierowaniu do Mińska”, a potem „decyzji załogi o lądowaniu w Smoleńsku 

jednak”263 (o czym nieco szerzej powiem w jednym z następnym podrozdziałów). Ani słowa o 

odgłosach silników. Ani słowa o dźwiękach „katastrofy”. Ani słowa też o tym, jaka godzina minęła – 

mająca być tą zaplanowaną przylotu.  

       

Podczas posiedzenia z udziałem Sasina szef ZP (wrzesień 2010), a po nim główny prezydencki akustyk, 

twierdzą, że lądowanie (PLF 101, jak można sądzić) przewidziane było na 8:55 (na godzinę 8:55 chyba 

dokładnie, a na godzinę 9-tą wyjazd z lotniska, stwierdza Sasin i dodaje: więc biorąc pod uwagę, że 

katastrofa nastąpiła o godzinie 8:41 przy lotnisku, no to widać wyraźnie, że, że to lądowanie byłoby 

jeszcze przed czasem w stosunku do czasu założonego264). Jeśliby zaś wziąć na serio godz. 8:40 pol. 

czasu jako chwilę telefonowania (do Batera) informatora z wieścią o „katastrofie”, to przylot 

musiałby być zaplanowany ostatecznie na o ileś minut wcześniejszą godzinę, skoro Bahr twierdzi, iż 

opóźnienie się wydłużało. 8:30? A może jeszcze wcześniej? Oczywiście im wcześniejsza godzina 

przylotu, tym wcześniejsza, odpowiednia, godzina wylotu.  

 

Pos. J. Wiśniewska w sejmie 29-04-2010 podczas parlamentarnej debaty, wspomina „dziwne 

zamieszanie i poruszenie wśród funkcjonariuszy BOR-u”, które miała zaobserwować (10 Kwietnia)  

„już ok. godz. 8:40”, tak jakby już wtedy borowcy coś wiedzieli: 

                                                           
262

 Smoleńsk, s. 24, 26. 
263

 O jakimś „łączniku” z „wieżą” opowiada zaś Kwaśniewski: Przed nami przy pasie stała kolumna prezydencka. 
Czekaliśmy. Podszedł do nas Rosjanin z wieży kontroli lotów. Powiedział, że pogoda coraz gorsza, że raczej nie 
będą lądować. Czekamy, palimy papierosy. Pamiętam, jak ten Rosjanin podszedł do nas ostatni raz. Powiedział, 
że decyzja pilota jest taka, że zniży się, sprawdzi, czy zobaczy pas. Jeżeli nie zobaczy, odleci na któreś z lotnisk 
zapasowych, tam przeczeka złą pogodę i wróci. 
264

 http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina Czy AM i JS mają tu na myśli godzinę 
przesuniętą ze względu na przeczekiwanie mgły, czy też po prostu obaj wrzucają dezy – to kwestia otwarta. 

http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina
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Ale nie jest wcale pewne, czy Wiśniewska prawidłowo ocenia „polski czas” tego, co miała w Katyniu 

zaobserwować, zwłaszcza że sporo parlamentarzystów, wedle poniższego dworcowego zegara i ofic. 

różnicy czasu, jeszcze po ósmej bawi w Gniezdowie na nieplanowanej wycieczce.  

                                                      

Idąc jednak za wywodem Wiśniewskiej, czemu w takim razie dopiero o godz. 9:23 pojawiłaby się w 

mediach wieść o „rozbiciu się samolotu” (bez newsa o poszkodowanych), a kilka minut wcześniej o 

9:19/9:20 o „problemach z lądowaniem”/„awarii”/„zniknięciu z radarów”/„utracie łączności”265, zaś 

koło 9:40 Bahr by docierał z G. Kwaśniewskim na pobojowisko? Czy nie za późno, skoro już o 9:07 

miałby rozmawiać z tegoż pobojowiska z gostkiem z „centrum operacyjnego”266? Czy w ten sposób 

nie docieramy do „podwójnej godziny” owego tragicznego, kwietniowego dnia, o której 

nadmieniałem już w Uchod experimencie – a więc do pewnej manipulacji czasem dokonanej 10 

Kwietnia przez Rusków, manipulacji, która sprawiła, iż jedni mieli „jasnowidzenia” i rozmaite 

„prekognicje”, inni zaś spóźnili się z reakcjami na jakieś wydarzenia o kilkadziesiąt minut lub też 

(będąc na miejscu) dowiadywali się o nich z telewizji (dostając telefony, SMS-y z Polski)?  

                                                           
265

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html  
266

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-
sikorskiego,214245.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
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Istota rzeczy polega też na tym, że jeśli nie doszło do żadnego „upadku tupolewa”, to mroczna wiedza 

o tym, co się dzieje z Delegatami, musiała się rozchodzić stopniowo, z wolna, a przy tym – co 

nieuniknione – z zakładanymi po drodze blokadami na to, by „zbyt wiele” do publicznej wiadomości 

nie dotarło (ludziom nic nie mówimy). Co na przykład mogłoby zostać zblokowane? To, że delegacja 

mogła być podzielona na dwa samoloty (nie licząc „Wosztyla” z dziennikarzami i urzędniczką KP), z 

których jeden wyleciałby wcześniej, a drugi nieco później z Okęcia. Dbano by (mam tu na myśli i 

polityków, i ludzi mediów) w tym blokowaniu pełnego przekazu o 10-04 o to, by kierować społeczną 

uwagę na… „lotniczą katastrofę”, której mit miał „spowić wszystko”. 

 

Doskonale pamiętamy „zegarmistrzowską tyradę” Macierewicza podczas posiedzenia ZP z udziałem 

moonwalkera (luty 2011), gdy na widok „zegara kamery” na tle „czarnej skrzynki samolotu, który się 

rozwalił”, były szef SKW opowiada, jak to najpierw podawano opinii publicznej godzinę 8:56 

(utrzymywano blisko miesiąc społeczeństwo polskie i nie tylko w takim przekonaniu)267, a już o 

godzinie 23 wieczorem (dn. 10-04) „prokuratorzy rosyjscy ocenili”, że „katastrofa miała miejsce” o 

8:40. Główny absurd268 tego wywodu Macierewicza polega na tym, że gdyby tak faktycznie miało być 

(„samolot spada” nie o 8:56, a 16 minut wcześniej), to wychodziłoby na to, iż zrazu ten „upadek” 

musi pozostawać nie zauważony przez nikogo. To niezauważenie („upadku samolotu”) widać 

wszelako w relacjach świadków i na materiale Na własne oczy J. Kruczkowskiego, gdy 

rozemocjonowana (telefonami z Siewiernego) ekipa Batera ląduje wehikułem czasu na miejscu 

postojowym XUBS i nie może znaleźć żadnego widocznego „śladu katastrofy”, a na lotnisku panuje 

spokój – ale na pewno nie o to w powyższej tyradzie szefa ZP chodzi. Ba, czy niedostrzegalna 

katastrofa może być realną? Tego pytania nie musi sobie zadawać ani ekipa Batera, ani zegarmistrz 

Macierewicz. Niedostrzegalna katastrofa może – paradoksalnie – może być swoiście realna, 

wystarczy bowiem dostatecznie mocny, żywo przemawiający do wyobraźni społecznej, materiał 

dowodowy. Wzmocniony relacją koronnego świadka tejże „katastrofy” – relacją obfitującą w multum 

                                                           
267

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  
268

 Innych nawet nie muszę wymieniać: 1) jeśli nie doszło do katastrofy, to ustalanie precyzyjnego momentu 
czasowego jej zajścia, jest nonsensowne; 2) jeśli nie dysponuje się kryminalistyczną weryfikacją filmowego 
materiału Wiśniewskiego, to nie można brać „wskazań zegara kamery” za wiarygodne.  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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szczegółów i wspartą filmem zrobionym na „miejscu katastrofy”. Relacją, która właściwie „nie 

wymaga komentarza”, która „mówi sama przez się”, zwłaszcza jeśli powtarzana jest w mediach 

owego tragicznego dnia setki, jeśli nie tysiące razy i zrazu pokazana jest premierowo jako przekaz LIVE 

– jako… na żywo obrazowane „miejsce”. Na żywo, powtarzam, choć to godzina 10:27 pol. czasu: 

 

Realne wszak jest to, co media wykreują jako realne. Zna tę zasadę każdy inżynier społeczny. Realne 

jest to, w co ludzie wierzą i/lub chcą wierzyć. A jak mogliby nie uwierzyć/nie chcieć uwierzyć w coś, 

co widać na ekranach milionów telewizorów? Fałszywy obraz zwielokrotniony w sposób trudny 

właściwie do policzenia269 staje się realnym zdarzeniem – nawet nie „obrazem zdarzenia”, lecz 

Zdarzeniem samym w sobie, Historią telewizyjnie pokazywaną live – oglądaną i przeżywaną 

faktycznie przez miliony wstrząśniętych widzów. Nikt nie pyta, bo przecież nie może spytać 

zwyczajnie: czy to prawda? Ten filmowy obraz, wciąż i wciąż powtarzany, mielony w całości i w 

skrótach, w poszczególnych migawkach i na wyjętych kadrach, stanowiących „ikony” Zdarzenia,  

                                                          
„żłobi świadomość” społeczną nieodwracalnie owego dnia, wywierając piętno, którego nie sposób 

potem usunąć racjonalnym myśleniem. Wszelkie zaś niedostatki tego tele-obrazu można ad hoc 

wyjaśniać. Tak też zresztą, przypomnę, sam „montażysta katastrofy” opowiada. Tak on opowiada od 

samego początku „interpretowania” moonfilmu, a więc od godz. 10:47 pol. czasu 10 Kwietnia, gdy 

                                                           
269

 Nie chodzi jedynie o ilość telewizyjnych odbiorników, lecz także o wielość powtórzeń tego materiału i w 
telewizjach, i w Internecie, i w tekstach prasowych. 
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wyemitowany zostaje gorączkowy wywiad z Wiśniewskim pod boczną bramą Siewiernego270 (i tak 

będzie potem powtarzał w swych relacjach): może po prostu nie zdążyłem jeszcze tam dojść271.  

 
Może świadek z kamerą rzeczywiście nie zdążył, zwyczajnie, nie zdążył dotrzeć tam, „gdzie były ciała” 

– myśli sobie widz, nie problematyzując sprawy, bo i widz nie pomyśli, gdyż tak myśleć nikomu „nie 

lzja”, że zrazu na polance samosiejek za murem smoleńskiego wojskowego lotniska „96 ciał nie ma” 

na sfilmowanym przez Wiśniewskiego „miejscu katastrofy prezydenckiego tupolewa” 

(sfilmowanym, ma się rozumieć, po tejże „katastrofie”, a nie przed nią). Widz nie pomyśli ani przez 

chwilę, że ów montażysta zmontował obraz „katastrofy pustego samolotu” – nawet słysząc 

wypowiedź tego świadka w brzmieniu: myślałem, że to jakiś pusty samolot, typu, wiesz, piloci, 

obsługa itd. Nikomu, nie tylko widzowi, ale nawet żadnemu dziennikarzowi nie wolno tak myśleć 10 

Kwietnia w trakcie telewizyjnego bombardowania treściami moonfilmu. I tak też nie każe myśleć sam 

montażysta udzielający wywiadu. Gdyby tak bowiem ktoś sobie nieopacznie pomyślał, tj. że obraz 

tragedii polskiej delegacji, pokazywany w mediach 10 Kwietnia, jest makabryczną mistyfikacją, to 

musiałby sobie tenże widz od razu zadać pytanie – dokąd w takim razie polecieli i gdzie wylądowali 

Delegaci? Kiedy wylecieli? Czyżby nie polecieli jednym statkiem powietrznym? Iloma więc 

samolotami się udali? Dlaczego sprawę ich tragedii tak medialnie przykryto? Wtedy zaś zaczęłaby się 

zupełnie odmienna, od tej medialnej, Historia lotów do Katynia.  

 
[zdjęcia z albumu intheclouds: http://clouds.web-album.org/ - tupolew oznakowany jako 101 sfotografowany o tej samej 

godzinie, tego samego dnia nad krakowskim i na warszawskim lotnisku] 
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 http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE od 2’16’’ materiału. 
271

 Por. też relację Bahra (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt): nie 
podjechaliśmy na sam przód, gdzie był ten najstraszliwszy widok, ale z tyłu. To, o czym pani mówi, i te 
pokazywane w mediach zdjęcia, na których widać m.in. koła i kabinę, dotyczy już miejsca, którego osobiście 
początkowo nie widziałem. Zobaczyłem je dopiero wieczorem (…). Wówczas, wieczorem, zorientowałem się, że 
jest to całkiem inne miejsce niż to, do którego przybyłem kilka godzin wcześniej. Dlatego też wszystko, co 
widziałem, to były jedynie same odłamki samolotu znajdujące się z tyłu. Nie widziałem natomiast żadnych ciał 
ani śladów ludzi, gdyż to wszystko znajdowało się dalej od miejsca, gdzie dotarłem. 

http://clouds.web-album.org/
http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt
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Wróćmy więc jeszcze do tychże lotów, w nieco szerszej, przez chwilę, historycznej właśnie, 

perspektywie. Prezydencki urzędnik M. Wierzchowski, występując w grudniu 2010 przed osobliwym 

gronem świadków i uczestników zdarzeń z 10-04, czyli „zespołem parlamentarnym badającym 

<katastrofę smoleńską>”, opowiada, jak dwa lata wcześniej, w 2008 r., wyglądają katyńskie 

uroczystości z udziałem Lecha Kaczyńskiego współorganizowane przez KP272 - z wykorzystaniem 

dwóch dużych statków powietrznych do przewozu całej delegacji: 

 

wtedy były dwa tupolewy, które (…) przyleciały na te uroczystości. W jednym była delegacja oficjalna, a 

w drugim były Rodziny Katyńskie (…). Ten samolot wylądował, bo one się minęły w powietrzu. Najpierw 

wylądował samolot z Rodzinami, wsiedliśmy, one wsiadły do autokarów, oczekiwały. Potem przyleciał, 

wylądował drugi samolot z p. Prezydentem. Wsiedliśmy do autokarów i po prostu pojechaliśmy na 

uroczystości. (…) to było to samo lotnisko i wysiedliśmy z samolotu, wsiedliśmy do autokarów i różnica to 

była dziesięciu minut, tak? Powiedzmy piętnastu. Ląduje samolot, drugi już robi sobie… gdzieś podejście 

do (…) lądowania, ląduje, podjeżdżają (…), kołuje na (…) miejsce postojowe, podjeżdżają schody, 

delegacja wysiada, p. Prezydent jest witany. Wsiadamy w kolumnę i po prostu udajemy się na 

uroczystości na cmentarz.   

 

 

          [http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/takie-zdjecia.html] 

Kwestia ilości samolotów okazuje się niezwykle skomplikowana i pełna niespodzianek, jeśli chodzi o 

loty z 7 kwietnia 2010, kiedy to planowana jest tak wielka ilość uczestników rządowej delegacji wraz z 

kwiatem nadwiślańskiego dziennikarstwa, że Ruscy w pewnym momencie sądzą, że z Polski na 

Siewiernyj wysłanych zostanie aż siedem specjalnych statków powietrznych273. W trakcie tychże 

przygotowań, wg późniejszych ustaleń żurnalistów (wtedy Rzeczpospolitej - M. Majewski i P. 

Reszka)274, pojawia się wątek „drugiego dużego samolotu z Polski” – oprócz rządowego tupolewa. 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska  
273

 http://freeyourmind.salon24.pl/560412,7-samolotow-na-7-kwietnia-2010  
274

 Katastrofa według instrukcji - http://www.rp.pl/artykul/559911.html?print=tak&p=0 (tekst z listopada 
2010). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/takie-zdjecia.html
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://freeyourmind.salon24.pl/560412,7-samolotow-na-7-kwietnia-2010
http://www.rp.pl/artykul/559911.html?print=tak&p=0
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Dziennikarzom śledczym udaje się jednak dotrzeć wyłącznie do informacji o próbie czarteru świeżo 

zakupionego embraera: 

 

Wątek ten obecny jest również w kontekście 10 Kwietnia, we wspomnieniach S. Mikosza, 

ówczesnego szefa LOT-u275. O samolotach cywilnych, będących do dyspozycji sobotniego ranka, 

nadmieniają i autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 183): 

                                                           
275

 Leci z nami pilot. Kilka prawd o liniach lotniczych, Warszawa 2011, s. 82-83. Ówczesny prezes LOT-u 
wspomina o tym w kontekście porannego (10-04) telefonu od mamy: „W TVN mówią, że były kłopoty z 
lądowaniem, ale nie do końca wiedzą, który samolot miał kłopoty. Ten samolot chyba się rozbił. Zobacz, bo 
może to był wasz samolot” (…). W jednej setnej sekundy przemknęło mi przed oczami kilkanaście obrazów 
naraz i pojawił się niewypowiedzialnie silny, dojmujący ból w dołku. Właśnie byliśmy w trakcie rozmów z 
Ministerstwem Obrony narodowej dotyczących możliwości wydzierżawienia samolotów dla przewożenia 
najważniejszych osób w państwie. Coraz częściej kancelarie Sejmu, Senatu bądź niektóre ministerstwa 
wynajmowały od nas samoloty. Akurat kilka dni przed 10 kwietnia odebraliśmy nowego Embraera 170 i po 
zarejestrowaniu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego miał on klika dni przestoju przed wejściem na siatkę. I wtedy 
przypomniało mi się, że właśnie kilka dni wcześniej dyrektor biura czarterów wspominał, że albo kancelaria 
premiera, albo kancelaria prezydenta pytała o możliwość wyczarterowania od nas samolotu. Pamiętałem, że 
miał lecieć gdzieś do Rosji i że powiedziałem dyrektorowi biura czarterów coś w stylu „stoi teraz wolny Embraer, 
to niech go pan użyje”. Wtedy też, już nie tylko na dobre się obudziłem, ale myślałem, że kołatające serce 
wyskoczy mi z klatki piersiowej: „Boże, może on wysłał nasz samolot właśnie do Smoleńska?” Wyobraziłem 
sobie awarię. I gromy, które spadną na LOT i moją głowę za to, że nowy samolot ma zepsuty silnik albo urwało 
mu się podwozie przy lądowaniu. Wyobrażałem sobie, jak kipiąca z wściekłości delegacja komentuje sprawność 
organizacyjną LOT-u… Zerwałem się, wyrwałem synowi pilot od telewizora i włączyłem TVN24. Na pasku 
biegnącym u dołu ekranu przeczytałem informację: „Prezydencki tupolew miał awarię w lesie smoleńskim” [nie 
przypominam sobie takiego paska – przyp. F.Y.M.]. Akurat na antenie wypowiadał się rzecznik MSZ, który 
potwierdzał, że samolot się rozbił i trwa akcja ratownicza. I wtedy znów zadzwonił telefon. Tym razem dzwonił 
Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera. Głosem, który trudno opisać, powiedział: „Panie prezesie, proszę 
jechać do biura i sprawdzić, jakie ma pan wolne samoloty, musimy lecieć do Smoleńska”. Nie wiedziałem, jak 
wielka katastrofa miała miejsce i zupełnie nieskładnie zacząłem pytać, kto będzie leciał, na ile czasu, czy 
będziemy przewozili jakichś rannych? On jednak szybko sprowadził mnie do pionu: „Leci premier. Tam wszyscy 
zginęli. [Arabski podaje to Mikoszowi przed ogłoszeniem oficjalnego komunikatu w mediach, najwyraźniej – 
przyp. F.Y.M.] Niech pan jedzie do biura i powie mi, jaki macie wolny samolot.”   
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Z kolei KBWLLP wskazuje na inny ślad „dodatkowego samolotu” na 10-04 – chodzi o CAS-ę276: 
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 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne Przed KBWLLP pisał o tym L. 
Szymowski (Zamach w Smoleńsku, Warszawa 2011, s. 233), nie podając źródeł tych informacji: 10 kwietnia 
rano, dowódcy wojskowi mieli polecieć do Smoleńska CASĄ – nowoczesnym samolotem hiszpańskiej produkcji. 
Jednak nagle okazało się, że CASA uległa tajemniczej awarii i jest niesprawna. Generałowie nie mieli więc 
innego wyjścia jak wsiąść do tupolewa (Jak-40 z dziennikarzami odleciał wcześniej). Kiedy jednak stał na pasie, 
nikt o awarii ani niesprawności nie wiedział. O żadnym remoncie polskiej CASY nic nie wiadomo. Sprawa jest o 
tyle tajemnicza, że może wskazywać na to, że ktoś celowo chciał doprowadzić do tego, aby generałowie zginęli. 
W takim scenariuszu 10 Kwietnia rano najpierw dochodzi do „awarii” jaka-40 (bn. 045), potem „awarii” CAS-y 
(ale gdyby to była prawda, to wszczęto by śledztwo dotyczące sabotażu na EPWA). Przedziwna ujawnia się u 
Szymowskiego logika rozumowania: jeśliby wejście Dowódców na pokład tupolewa było równoznaczne z 
wyrokiem śmierci na nich, to skąd pewność, że gdyby wszyscy polecieli CAS-ą, to by tej śmierci uniknęli?  

http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne
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Ślad dodatkowego samolotu ujawnia się też w (upublicznionych tylko w wybranych fragmentach) 

rozmowach oficerów z Centrum Operacji Powietrznych277 jako głośny (a zdementowany potem) 

wątek „jaka-40 dla Dowódców” (rozmowa poniższa ma się toczyć o 9:01 pol. czasu): 

Gen. Z. Galec (ówczesny Dowódca COP): Dowódca Jakiem wylądował? 

COP (ppłk. J. Zalewski): Dowódca? 

Gen. ZG: Tak. Jakiem wylądował? 

COP: Jak wylądował, a nie wiem, kto, kto tam prowadził tego Jaka. 

Gen. ZG: Rozumiem, ale prawdopodobnie dowódca był w Jaku. Nie jestem tego pewien. 

COP: Ale dowódca nasz? Dowódca Sił Powietrznych? 

Gen. ZG: Tak. 

COP: Aha. 

Gen. ZG: Dowódca Sił wybierał się w delegację. 

COP: A, to, to… 

Gen. ZG: Tylko nie wiem, jakie było rozłożenie na samoloty (niezr.)… 

COP: A. 

Gen. ZG: Wcześniej było planowane, że dowódcy będą lecieć Jakiem. 

COP: Dobrze, a to zaraz, panie generale, zaraz sprawdzam to wszystko
278

. 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/294090,czas-na-nowa-narracje Historia tego, co się działo w COP-ie 10 
Kwietnia, pozostaje okryta siatką maskującą tajemnic wojskowych. Te wybrane i upublicznione przez 
Krzymowskiego i Dzierżanowskiego (dopiero w listopadzie 2010) konwersacje prowadzone przez wojskowych 
budzą zarazem mnóstwo wątpliwości, co do tego, czy to dialogi w ogóle autentyczne. W COP-ie ani w Centrum 
Hydrometeorologii „nikt nic nie wie”, mówiąc skrótowo. O godz. 8:52 pol. czasu mają trwać deliberacje między 
przedstawicielami tychże instytucji nad ruskim lotniskiem zapasowym (Moskwa, Brańsk), o 8:59 pojawia się 
wymiana zdań: – I on jest teraz w powietrzu, tak? – Powinien praktycznie lądować w tej chwili.  
(http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/), mimo że o 
9:01 Zalewski ma meldować Galcowi: ten tupolew miał lądować o czterdzieści dwie w Smoleńsku. No i nijak nie 
możemy się dowiedzieć (Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 55). Mjr H. Grzejdak z CH zaś ma o podobnej porze (8:59-
9:01) mówić płk. L. Kilanowskiemu (wtedy komendantowi CH) przez telefon: Czekaj, podejrzę jeszcze. Być może 
jakimś cudem wylądował. Nie, jest na czerwono na pasku. To znaczy, że jeszcze nie wylądował. (…) Coś się 
będzie działo, to zadzwonię.  
Trudno uwierzyć, by (w sytuacji odnotowanego zagrożenia terrorystycznego w dn. 9-04-2010) wojsko zupełnie 
nic nie wiedziało o lotach specjalnych z 10-04, o podziale delegacji prezydenckiej, o tym, w jaki sposób mają się 
udać na uroczystości Dowódcy i nie miało żadnej łączności z lecącymi załogami.  
278

 W książce Krzymowskiego i Dzierżanowskiego (s. 55-56) rozmowa ta kończy się poleceniem Galca: Proszę z 
Raczyńskim wejść w kontakt (chodzi o ówczesnego szefa 36SPLT), na co Zalewski ma odrzec: Dziękuję. Czołem, 
generale! Konwersacja tego ostatniego z Raczyńskim ma być o 9:08 i dowódca specpułku mówi oficerowi COP-
u: No, właśnie mam informacje, że na dziewięćdziesiąt dziewięć procent rozbił się przed pasem. (…) Mam 
informację od jaka, że mają potwierdzone, że się rozbił tupolew i spadł [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.]. Nie zapalił 
się, ale jest rozbity. (…)   

http://freeyourmind.salon24.pl/294090,czas-na-nowa-narracje
http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
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Natomiast we wczesnym „katastroficznym” przekazie MSZ-u i mediów pojawia się pamiętny 

„prezydencki jak-40”:  

 

ulegający z czasem metamorfozie i zamieniający się w „prezydenckiego tupolewa”. Sam zaś 

„prezydencki tupolew”, jak się okaże w (modyfikowanej) ofic. narracji, także będzie specyficzny, bo 

poddany na parę dni przed lotami do Katynia „przeróbkom salonki nr 3”, w której z 8 miejsc zrobi się 

18, choć formalnych dowodów na to będzie stosunkowo niewiele. 
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41. Metamorfozy tupolewa – metamorfozy prezydenckiej delegacji: „dwie”, a nie jedna 

 
- 132 osoby były na pokładzie prezydenckiego tupolewa. (B. Tadla, TVN24; godz. 10:59)

279
 

- Chociaż pojawiają się teraz, przepraszam cię, Beata, informacje, że agencje rosyjskie mogły niesłusznie złączyć 

dwie lega-, delegacje. Wiemy, że… ta najnowsza informacja jest taka, że to było mniej niż 130 osób. Natomiast nie 

wiemy nic więcej. Jest ogromny chaos informacyjny, a my i tak z tego chaosu przekazujemy państwu te najbardziej 

sprawdzone wiadomości.  

 

Do zagadek związanych z 10 Kwietniowym przedpołudniem należy ta, 1) o której kto czym do Katynia 

wyleciał, jak też ta, 2) kto był na jakim pokładzie oraz ile osób się samolotami udało. Gdy już bowiem 

„wyjaśnione” zostaje w mediach, że chodzi „ostatecznie” o dwa samoloty (pierwszy to „dziennikarski 

jak”, drugi to „prezydencki Tu-154M”), to następnym problemem okazuje się ten, że nie tyle „były 

dwie maszyny”280 (prezydenckie), jak zrazu się opowiada, lecz… „dwie delegacje”. Na domiar złego 

bowiem 10 Kwietnia pojawiają się takie nieprzemyślane stwierdzenia antenowe (Polsat News), jak to 

P. Wudarczyka281 (uczestnika lotu „Wosztylem”) z godz. 10:27-10:40: bo tu już jest delegacja, która 

przyleciała drugim samolotem (…) był jeszcze jeden samolot - i to wcześniejsze B. Tadli z godz. ca. 

10:00 (TVN24)282: widzimy też przedstawicieli parlamentu, którzy dotarli do Katynia innym 

samolotem. Wprawdzie sporo osób w Katyniu i/lub Smoleńsku owego dnia po „katastrofie” dostaje 

nerwowe telefony lub SMS-y (ewentualnie oddzwania), jakby leciały jakimś statkiem powietrznym, 

ale wnet się okazuje, że osoby te przyleciały pociągiem, samochodem lub autokarem – w 

ostateczności „dziennikarskim jakiem”; na pewno nie żadnym tupolewem. Gdy i skomplikowane 

zagadnienie „dwóch delegacji” zostaje rozwiązane, pojawia się zawiła kwestia „ilości miejsc” w tym 

jedynym „prezydenckim tupolewie”. Kwestia ta również stwarza komentatorom, dziennikarzom, 

ekspertom, spore problemy.  

 

W czym rzecz? W tym, że jeden rządowy tupolew ma więcej miejsc, drugi mniej. Ten z większą ilością 

to „premierski” (będący oficjalnie w remoncie w Samarze – w kwietniu 2010283), a ten z mniejszą – 
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 http://www.youtube.com/watch?v=z2OnjX954-U  
280

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html  
281

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html i 
http://www.youtube.com/watch?v=vTulgxIJjmQ  
282

 https://www.youtube.com/watch?v=2YUAQAmG4Tg od1’18’’ materiału. 
283

 Wysłany tam w styczniu 2010. Po powrocie z remontu nie będzie jakoś szczególnie eksploatowany 
(pomijając opisywane przeze mnie już uchod experiments) i dość szybko „wyląduje na stojance” w Mińsku 
Mazowieckim, tak jakby skrywał jakąś lotniczą tajemnicę wojskową. 

http://www.youtube.com/watch?v=z2OnjX954-U
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
http://www.youtube.com/watch?v=vTulgxIJjmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2YUAQAmG4Tg
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„prezydencki” (sprowadzony z remontu z Samary z opóźnieniem, 23 grudnia 2009; już od pierwszych 

tygodni po nim wykazujący się wieloma usterkami284).  

     

Zagadnienie „ostatecznej ilości” miejsc (na pokładzie PLF 101 w dn. 10-04) wyłania się podczas 

późniejszych refleksji nad tym, 1) jak to było możliwe, że aż tyle wysoko postawionych osób znalazło 

się na pokładzie jednego samolotu i nad 2) „salonką 3”, która - zgodnie z „książeczką MSZ” - zawiera 

18 miejsc, choć wcześniej, przez lata, składała się z ośmiu. Metamorfoza „prezydenckiego Tu” 

znajduje swe „potwierdzenie” w postaci kulfoniastego wpisu w Książce obsługi statku powietrznego 

Tu-154M nr 101 (90A837)285, zamieszczonego na zdjęciu w Zał. 4 do „raportu Millera” (s. 265): 

 
                                                           
284

 Usterki ujawniają się zresztą w momencie „przyjęcia” po remoncie, jak podają P. Nisztor z K. Galimskim: 
Zgodnie z umową prace miały być zakończone 26 listopada [2009 – przyp. F.Y.M.]. Z czego wynikało opóźnienie? 
Jak wynika z zeznań mjr. Jana Michalaka z 36. SPLT, który brał udział w odbiorze samolotu, chodziło o 
nierównomierne pokrycie farbą kadłuba. „Stwierdziliśmy na kadłubie liczne zacieki farby. (…) Wiązało się to 
jednak z tym, że odbiór samolotu się przedłużył. W tym czasie panowały na zewnątrz hangaru temperatury 
rzędu około minus 30 stopni Celsjusza. Malowanie samolotu mogło się odbywać z kolei w temperaturze co 
najmniej plus 18 stopni (…). Potrzebowano kilku dni na to, aby temperatura w hangarze po ponownym 
wprowadzeniu do niego naszego samolotu doszła do wyżej wymienionej wysokości. Dopiero potem możliwe 
było jego malowanie (Kto naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 27).  
285

 Drugi wers w tabeli – czarnym długopisem. 
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O ile jednak załącznik ten zamieszcza np. dokumentację fotograficzną „usterki po zderzeniu z 

ptakiem” podczas nocnego lotu z Pragi do Warszawy z 8 na 9 kwietnia 2010,  

 

o tyle żadnych zdjęć/formularzy etc. po „przebudowie salonki” nie znajdziemy. Sprawa metamorfozy 

„prezydenckiego tupolewa” warta jest odnotowania także z tego powodu, iż w polskich Uwagach (do 

„raportu MAK”) z grudnia 2010 brak najdrobniejszej wzmianki o przerobionej salonce 3, tak jakby do, 

co tu kryć, istotnej „zmiany konfiguracji samolotu” doszło dopiero w trakcie prac wykopaliskowo-

odkrywkowych KBWLLP – za sprawą jakiejś ręki fachowca wojskowego od cudów w bumagach.  

 

A propos tego rodzaju cudów – zwłaszcza cudów tiechniki – i metamorfoz. W Uchod experimencie (cz. 

1, s. 51) wskazywałem m.in. na „dane parametryczne” podawane przez KBWLLP (Zał. 4, s. 580), 

których wykres wygląda, jakby (dane) pochodziły z jakiegoś technicznego lotu wykonanego nie-

„prezydenckim tupolewem”286. Wykres ten obrazuje (nomen omen) manewr odejścia na drugi krąg, 

podpisany jest sygnaturą oznaczającą samolot SP-LCX i chodzi tu ponoć o czyjś lot z 9 lutego 2010  

              

- przy czym, jak sygnalizowałem, ciężko nad Wisłą znaleźć tak oznaczony bort. Ale, gwoli ścisłości 

dodam, że był sobie kiedyś jakiś polski tupolew 154M (o numerze fabrycznym 90A831287, a 

seryjnym/porządkowym 0831), wyprodukowany w marcu 1990288, który przez Polskę (LOT) został 

                                                           
286

 Choć wykres ten umieszczony jest nad zdjęciem kokpitu „prezydenckiego tupolewa”. 
287

 „Prezydencki” zaś miał mieć oznaczenie 90A837, jak wiemy. Por. http://russianplanes.net/reginfo/4071  
288

 Polska 101-ka była wyprodukowana w czerwcu 1990 (por. Zał. 4, s. 1). 

http://russianplanes.net/reginfo/4071
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odsprzedany Ruskom (konkretnie Aerofłotowi) po kilku latach użytkowania, w 1996. Jego dzieje 

zbiera pokrótce tabela portalu Russian Planes: 

 

Jak widać, zrazu tupolew ten oznaczony był jako SP-LCN289, co już w stosunku do wspomnianego 

wcześniej SP-LCX z dokumentacji KBWLLP wygląda dość podobnie. Jeśliby wierzyć informacjom 

podanym w tabeli Russian Planes wyżej, to 10 kwietnia 2009 dawny tupolew ozn. jako SP-LCN, a 

potem jako RA-85811, po swych ostatnich 10 latach eksploatacji, „ląduje” na stałe na moskiewskim 

lotnisku Szeremietiewo, na którym ma zostać rok później pocięty290. Jeszcze w marcu 2009 jednemu z 

polskich spotterów udaje się sfotografować ten statek powietrzny na dużej wysokości między 

punktami nawigacyjnymi BABKO i TOSPO (środkowe zdjęcie w dolnym rzędzie). 

 
                                                           
289

 http://www.airliners.net/search/photo.search?regsearch=SP-LCN  
290

 Tu: dopiero ponoć w czerwcu 2010. 

http://www.airliners.net/search/photo.search?regsearch=SP-LCN
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Żeby nie było wątpliwości, o jaki samolot chodzi, zamieszczam też historyczną fotkę poniżej291: 

 

SP-LCN to samolot linii cywilnych, a nie wojskowy, oczywiście. Wszystkie Tu-154M LOT-u z 

sygnaturami od SP-LCA do SP-LCO (wraz z SP-LCN) wymienione są poniżej na Russian Planes292: 

 
                                                           
291

 Pochodzące stąd: http://www.spotting.net.pl/img/2009/06mar09T154RA-85811.jpg  
292

 http://russianplanes.net/airline/LOT_Polish_Airlines i http://russianplanes.net/airline/Poland_-_Air_Forces  

http://www.spotting.net.pl/img/2009/06mar09T154RA-85811.jpg
http://russianplanes.net/airline/LOT_Polish_Airlines
http://russianplanes.net/airline/Poland_-_Air_Forces
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Jest wśród tychże tupolewów legendarna i nieco dziś zapomniana „tuszka” 102-ka, będąca zrazu 

własnością LOT-u i oznaczona jako SP-LCO (więc też jakby znajomo w tym kontekście): 

 

brak natomiast w tym zestawieniu jeszcze bardziej legendarnej 101-ki, a to z tego powodu, że zostaje 

ona zakupiona na początku „transformacji” (przez rząd T. Mazowieckiego, a zamówiona jeszcze za 

złotych czasów M. Rakowskiego) od razu na potrzeby wojska i VIP-ów293, a nie linii cywilnych - i lata 

wtedy z nr. bocznym 837294 (poniżej obok silnika, nad oknami): 

                                                           
293

 Historię 101-ki dokładnie przedstawia płk R. Latkowski (dowódca 36 SPLT w latach 1986-1999 i pilot 
tupolewów) w książce Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie, Warszawa 2011. 
294

 http://russianplanes.net/reginfo/3143. Ten nr boczny jest zarazem „numerem seryjnym”, czyli oznaczeniem, 
który to z kolei tupolew 154 (niekoniecznie Tu154M, zaznaczam) wyprodukowany na ruskiej ziemi (por. 
http://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-154). 102-ka to 862 z rzędu tupolew 154.  

http://russianplanes.net/reginfo/3143
http://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-154
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Jak czytamy w Zał. 4 do „raportu końcowego” KBWLLP, późniejszy „prezydencki tupolew” figuruje 

pod różnymi sygnaturami – poczynając od wspomnianej wyżej 837 (czy 00837), na 90A837(101) 

kończąc295 („raport MAK”, s. 33 podaje tylko nr fabr. 90A837): 

     

z czego wynika, że nigdy (na przestrzeni swych 20-letnich dziejów) nie jest ten samolot oznaczany: 

SP-101, jak to w tejże samej dokumentacji KBWLLP widnieje pod „katastroficznymi wykresami” (por. 

                                                           
295

 Pytanie też, dlaczego KBWLLP podaje, że wydobyty podczas analiz zapisów „numer kodowy samolotu” (tu: 
trzybajtowy kod odpowiadający numerowi seryjnemu samolotu, w tym przypadku 085837) jest zgodny z 
numerem samolotu Tu-154M nr 101 (por. Zał. 4, s. 562-563 wraz z przyp. 2). Jeśli zachodzi tu „zgodność”, to 
równie dobrze z nr-em (RA)-85811, jak z 90A837, 00837 lub 0837 (taki nr ser. 101-ki podaje 
http://russianplanes.net/reginfo/3143). W Zbrodni smoleńskiej (s. 340) czytamy zaś: [w]edług dokumentacji na 
eksport do Polski numer CCCP-85837 miał on w chwili produkcji 133 miejsca siedzące (…). Brak w książce ZNE 
jakiegokolwiek skanu tej „dokumentacji na eksport” pasującej jakimś zbiegiem okoliczności do „numeru 
kodowego samolotu” podanego przez KBWLLP. W rejestrze tupolewów 154 (także sowieckich, tych jeszcze z 
sygnaturą CCCP-, por. http://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-154), nie figuruje CCCP-85837; jest tylko 
RA-85837, który ma zrazu ozn. CCCP-85701, nr fabr. 91A876 (rok prod. 1991), a ser. 0876 
(http://russianplanes.net/reginfo/2535). ZNE (nie publikując żadnego faksymile, podkreślam) powołuje się na 
enigmatyczne źródło w postaci… „sowieckiego rejestru eksportowego” (s. 339: W sowieckim rejestrze 
eksportowym pozostał po nim [samolocie – przyp. F.Y.M.] jedynie lakoniczny wpis: „CCCP-85837 – wystawiono 
dokument zdatności eksportowej do kraju: Rzeczpospolita Polski [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] – Moskwa, 4 lipca 
1990.”) – wobec tego historia z „CCCP-85837” wygląda na czystą ruską dezę (por. też tabelę na s. 332).  

http://russianplanes.net/reginfo/3143
http://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-154
http://russianplanes.net/reginfo/2535
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j.w., s. 585-590). Tymczasem autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 339), nie podając na jakiej podstawie, 

twierdzą, że 101-ka (tu: 90A837) miała też (LOT-owską) sygnaturę… SP-LCR, co stanowi kolejną 

ciekawą w tym kontekście (z historią tupolewa SP-LCN) dezę296:   

                                          

O jakie bowiem wykresy z dokumentacji KBWLLP chodzi? Szczegółowo pisałem o nich w Uchod 

experimencie, ale odświeżę parę skanów, dla jasności: 

                      

 

Zaznaczyłem wyżej na tych skanach (po lewej stronie) także „FDS [Flight Data Service297 – przyp. 

F.Y.M.] version 06/2009”, gdyż taki sam w treści (tylko po polsku) komunikat pojawia się pod owym 

wykresem z uchodem wykonanym rzekomo w lutym 2010 (trudnym do zlokalizowania statkiem-

widmem SP-LCX): 

                                                           
296

 Sygnatury tej nie podaje ani „MAK”, ani KBWLLP, ani „komisja płk. Latkowskiego”, ani portal Russian Planes: 
http://russianplanes.net/reginfo/3143 Znów więc (jak z legendą samolotu „CCCP-85837”, o której 
wspominałem w poprzednim przypisie) ZNE wrzuca ruską dezę. 
297

 W Zał. 4, na s. 28 KBWLLP podaje: Analizę użytkowania samolotu w locie, podczas którego doszło do 
katastrofy dokonano na podstawie zapisów rejestratora parametrów lotu ATM-QAR (…). Do wykonania analizy 
wykorzystano oprogramowanie FDS (Flight Data Service), wersji 6 oraz wersji 8 firmy ATM (…).  

http://russianplanes.net/reginfo/3143
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Czy zatem kanonicznych „zapisów danych rejestratorów parametrycznych” przypisywanych PLF 101 

dokonano za pomocą pradawnego SP-LCN a potem odnowionego jako RA-85811 Aerofłotu 

(przeprowadzając tylko kosmetyczne zabiegi związane z „uwiarygodnianiem danych”, tj. 

dostosowaniem ich do wymogów moskiewskiej legendy) 

                                        

a który potem został poriezan na stojance lotniska Szeremietiewo, tak jak ten poniżej tupolew 

Aerofłotu298?  

                          

Czy pradawny SP-LCN (RA-85811) był może jednym z tajemniczych ruskich tupolewów ćwiczących 

manewry uchoda znad smoleńskiego wojskowego lotniska w dniach 8 i 9-04-2010, o których to 

manewrach pisali autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 659-660)? 

                                                           
298

 http://russianplanes.net/id128355  

http://russianplanes.net/id128355
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Jak widać z obszernego cytatu na poprzedniej stronie, miały być tupolewy akurat Rossiya Airlines299, 

ale nie Aerofłota, w czym pozostaje nam wierzyć fachowcom z ZNE, mającym luksusowy dostęp do 

ruskich bumag, na słowo. Z kolei w tabeli bumagi pn. „raport MAK” zaznaczone jest, że tylko 8-04-

2010 coś się zarejestrowało na taśmach magnetofonowych, jeśli chodzi o pracę „wieży”: 

         

aczkolwiek i tak żadnych „stenogramów” w związku z tym nie opublikowano i nic/nikt nie zapowiada 

takiej publikacji. Żadni dziennikarze śledczy nie próbowali wyśledzić w Smoleńsku nagrań wideo/zdjęć 

z tymi lotami, bo też nie taka rola takiego dziennikarstwa300. Należy pamiętać w tym kontekście, że 

pod koniec marca 2010 na EPWA przebywa ruski rządowy Tu-154M (RA-85629), którego trasa z 

EPWA (z dn. 31-03-2010) warta mogłaby być zrekonstruowania: 

              

                                                           
299

 http://www.rossiya-airlines.com/en/about/fleet/ Chyba że ZNE chodzi o rządowe ruskie tupolewy. 
300

 Obfitość materiałów zdjęciowych i filmowych z dn. 7-04-2010 także dowodzi, iż dziennikarze śledczy wiedzą, 
czego i gdzie „nie szukać” a propos lotów do Katynia. Owego dnia zresztą kwiat nadwiślańskiej żurnalistyki leciał 
CAS-ą z Krakowa (por. http://freeyourmind.salon24.pl/563693,rozmowa-z-j-mrozem). 

http://www.rossiya-airlines.com/en/about/fleet/
http://freeyourmind.salon24.pl/563693,rozmowa-z-j-mrozem


195 
 

Skoro zaś o ruskich tupolewach i ich metamorfozach mowa, to istnieje jeszcze taki, jak ten poniżej: 

 

[tupolew-niespodzianka/zagadka
301

; pojawiający się w eksploatacji w ruskich siłach powietrznych 1 maja 2010 – pierwszy 

przelot odnotowuje w kwietniu owego roku; Awiakor wypuszcza go z nr. fabrycznym 10A1000, tak jakby na cześć 10 Aprielia 

’10 roku, jak to skojarzono w blogosferze] 

 

Wracając na polskie podwórko z „tuszkami”. Nawet tam, gdzie jakieś dziennikarskie śledztwa (dot. 

10-04, ma się rozumieć) sięgały, to ślizgały się po powierzchni zjawisk, niespecjalnie przejmując się 

osobliwościami – np. remontów tupolewów, a więc metamorfoz polegających na tym, iż jakiś 

rządowy samolot odlatuje do Rosji, by przejść tam „gruntową odnowę” (za wielkie pieniądze), po 

czym wraca pełen usterek302, a jedynie z nowymi malowaniami i zmianami wyglądu kokpitu. BTW, 

„komisja Millera”, jak wiemy, prezentuje dwa kokpity w swej dokumentacji (por. Zał. 4, s. 580, 566): 

         

101-ki (u góry) i 102-ki (na następnej stronie Suplementu) 

                                                           
301

 http://russianplanes.net/reginfo/3531  
302

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

http://russianplanes.net/reginfo/3531
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/11-usterek-w-trzy-miesiace,140532.html
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toteż jakiś baran mógłby, widząc to, pomyśleć nieroztropnie, iż „komisja Millera” stara się 

zrekonstruować „katastroficzne” losy dwóch tupolewów, o których to maszynach jako stojących na 

jednym lotnisku pamiętają li tylko archiwalne, zakurzone kamery rządowej telewizji303.  

     

Ktoś jednak światły i wyrozumiały dla ludzkiej głupoty mógłby tu wyjaśnić, że KBWLLP chodzi (w 

takich dokumentalnych zestawieniach wyglądu kokpitów, jak te z Zał. 4) o najzwyczajniejsze w 

świecie zilustrowanie pewnych kwestii. W związku z tym, ciągnąłby, nie należy brać tych poglądowych 

obrazków nazbyt dosłownie, bo się można pogubić i zamotać paranoicznie. Sprawa problematyzuje 

się wszelako jeszcze bardziej, gdy się spojrzy do wnętrza kabiny pilotów tupolewa remontowanego w 

Samarze (materiał filmowy z grudnia 2009, zaznaczam304), które wygląda na ruskim wideo tak: 

                                                           
303

 Por. też http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/drugi-tupolew-pomoze-rozwiazac-przyczyny-
katastrofy,140074.html  
304

 http://www.youtube.com/watch?v=n0IntHE3Yuc  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/drugi-tupolew-pomoze-rozwiazac-przyczyny-katastrofy,140074.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/drugi-tupolew-pomoze-rozwiazac-przyczyny-katastrofy,140074.html
http://www.youtube.com/watch?v=n0IntHE3Yuc
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Gdyby jeszcze na „miejscu katastrofy smoleńskiej” dało się 10 Kwietnia lub nazajutrz znaleźć 

kokpit305, sprawa tego, jak ostatecznie wyglądało „po remoncie” wnętrze kabiny pilotów 101-ki, 

mogłaby być ostatecznie rozstrzygnięta, ale z tym właśnie znalezieniem badacze wojskowi i cywilni 

mieli problem, mimo iż na pobojowisku przy XUBS spędzili „cały dzień, do nocy” (© by płk M. 

Grochowski) 11-04-2010. Tymczasem jeszcze w marcu (2010) kokpit 101-ki miał na Okęciu wyglądać 

dość podobnie jak wyżej w Samarze (w grudniu 2009)306: 

 

                                                           
305

 Ten choćby, który widział na jakiejś fotografii Macierewicz, transportowany/wywożony helikopterem (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/514040,kokpit). Po Macierewiczu też Sasin miał takie widzenie. Obaj jednak na 
przestrzeni dobrych czterech lat jeszcze nie zaprezentowali żadnego takiego zdjęcia, więc widzenie to mogło 
stanowić przypadek wariacji imaginatywnej, jak rzekłby jakiś badacz świadomości katastrofologicznej. 
306

 http://jetphotos.net/viewphoto.php?id=6803953&nseq=43  

http://freeyourmind.salon24.pl/514040,kokpit
http://jetphotos.net/viewphoto.php?id=6803953&nseq=43
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więc i dość podobnie, jak u tego tupolewa wykorzystywanego w uchod experimencie przez KBWLLP: 

          

Co wygląda „niemożliwie”. Odrzucając nasuwającą się, a niezdrową, sugestię funkcjonowania 102-ki 

jako 101-ki, ewentualnie latanie obu nadal zimą/wiosną 2010 (mimo odlotu 102-ki do remontu 12 

stycznia 2010307), przyjąć należałoby istnienie jakiejś, dodatkowej, utajnionej, „lewej” tutki (taką 

hipotezę również stawiali blogerzy) służącej wojsku do rozmaitych lotów specjalnych, z których jakiś 

wykonano by „poza ewidencją” np. 10 Kwietnia. Taki statek-widmo mógłby się skrywać (w jakimś 

hangarze) nie tylko za bajońskimi kosztami remontów niezbyt przekładających się na zmniejszenie 

awaryjności tupolewów, lecz i także za rozmaitymi tajemnicami wojskowymi, do których szary 

obywatel nie ma/nie może mieć dostępu – z tzw. wyższych względów… Ktoś może jednak 

zaprotestować w tym miejscu i powiedzieć, że zdjęcia kokpitu PLF 101 zamieszczone w dokumentacji 

KBWLLP (Zał. 4, s. 580) są sprzed remontu 101-ki, tak jak pewnie to z mjr. Protasiukiem: 

          

w przeciwieństwie do tego z lotu na Haiti308 

 

                                                           
307

 http://lotniczapolska.pl/Tupolew-po-remoncie,10883 (art. z 5-01-2010) i http://lotniczapolska.pl/Tupolewy-
odlecialy,11294  
308

 http://www.youtube.com/watch?v=Ci-xKxx8txY&list=PL29DA11E1B13612CC  

http://lotniczapolska.pl/Tupolew-po-remoncie,10883
http://lotniczapolska.pl/Tupolewy-odlecialy,11294
http://lotniczapolska.pl/Tupolewy-odlecialy,11294
http://www.youtube.com/watch?v=Ci-xKxx8txY&list=PL29DA11E1B13612CC
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ale w branżowym piśmie Lotnictwo wydanym w rocznicę „wypadku” PLF 101 (nr specjalny 14/2011: 

Przypuszczalny przebieg katastrofy pod Smoleńskiem), a więc i po powrocie 102-ki z Samary, sprawy 

kokpitów po remontach tupolewów mają się tak jak na załączonym obrazku: 

     

Z kolei dużo wcześniej (przez tymże Lotnictwem), bo 9 lipca 2010, czyli zaledwie trzy miesiące po 

„smoleńskiej katastrofie” 101-ki i zarazem jeszcze w trakcie „trwania remontu” 102-ki, na łamach 

Czerskiej Prawdy ukazuje się artykuł: Prezydencki TU-154 uchwycony na ZUMI?309, którego treść 

zamieszczam w skanach poniżej jako ezopowe outro niniejszego podrozdziału o metamorfozach: 

                                                           
309

 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,130438,8121833,Prezydencki_TU_154_uchwycony_na_Zumi___FOTO_.html  

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,130438,8121833,Prezydencki_TU_154_uchwycony_na_Zumi___FOTO_.html
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I ostatni, zagadkowy, fragment artykułu poniżej: 
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Jak podają autorzy Zbrodni smoleńskiej (s. 337), opisując historię tupolewów LOT-u (z których jeden, 

SP-LCO, jak pisałem chwilę temu w Suplemencie, trafił do 36 SPLT i stał się 102-ką): Ostatni Tu-154M 

zastąpiony przez Boeinga 737 zszedł z rozkładu w 1993, a ostatni lot czarterowy odbył w roku 1996. 

Wtedy LOT zakończył eksploatację tych maszyn. W czasie operacji wymiany tych samolotów, LOT był 

w stanie sprzedać je z ogromnym przebiciem (…). Może była to również okazja do nabycia od LOT-u 

przez wojsko „trzeciego” Tu i ulokowania w jakimś hangarze? Czas pokaże310.  

  
                                                           
310

 Zdaniem ZNE jednak autentyczność remontu 101-ki (z 2009 r.) stoi pod dużym znakiem zapytania: Tu-154M 
był uziemiony przez kilka miesięcy z powodu upłynięcia resursu (…), potem nielegalnie odleciał (bez resursu) do 
Rosji, przedtem został rozruszany w locie nad Warszawą przez mjr. Protasiuka, a następnie spędził 10 miesięcy 
zaparkowany na śniegu. Finalnie samolot powrócił do Warszawy i zaczął wozić prezydenta. Inżynierowie 36 
SPLT zarzekają się jednak, że był on remontowany. Twierdzą, że widzieli, jak wymontowano wszystkie 
urządzenia z kadłuba postawiono tylko sam szkielet z poszyciem – pozostawiono tylko sam szkielet z poszyciem, 
a więc metalową rurę (…) (Zbrodnia smoleńska, s. 360). ZNE jednak nie próbuje szukać drugiego dna tej sprawy.    
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42. Godzina ósma (pol. czasu) 10 Kwietnia w perspektywie „smoleńskiej” – łączność z PLF 101 

 

[http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf
311

] 

 

Czy nie jest możliwe, by Prezydent przybył 10 Kwietnia na Okęcie wcześniej niż to głosi oficjalna 

narracja? Nie chodzi o godz. 7:27 pol. czasu, o 7-mą, o 6:50, ani nawet o 6:30, którą by się dało 

uzyskać z prostego odjęcia 90 minut na przelot (z zapasem) od tej podawanej wyżej przez 

Górczyńskiego (tylko, że w lokalnym czasie). Czy nie mógłby to być start już np. o 6:23 z EPWA? Czy 

nigdy nie zdarzało się coś takiego, by Prezydent zmieniał plany związane ze swym lotem na 

wcześniejsze? 21 kwietnia 2010 Czerska Prawda publikuje kilkuczęściowy artykuł (Lot PLF 101), w 

którym m.in. W. Waszczykowski312 wspomina, jak w 2008 r. był z Lechem Kaczyńskim w Macedonii na 

szczycie państw bałkańskich z Turcją: - Rano prezydent uznał, że przyspieszamy wylot, bo chcemy 

lecieć jeszcze do naszych żołnierzy w Kosowie. I nie było żadnego problemu313. Jeśliby podobna 

zmiana planów miała zajść 10 Kwietnia rano, podyktowana np. względami bezpieczeństwa, to 

tłumaczyłaby ona nagłe roszady na warszawskim lotnisku (związane z 1. pospiesznym przerzucaniem 

dziennikarzy do jaka-40 oraz 2. jakimś dodatkowym (i dyskretnym) podziałem delegacji VIP-ów). 

Jeżeli zaś podział VIP-ów pociągałby za sobą wylot dwóch statków powietrznych tak samo 

oznakowanych z zewnątrz (przy czym jednego nieco „utajnionego” – znów: ze względów 

bezpieczeństwa, jak i z tego powodu, że wojsko nie musi się chwalić swoimi sztuczkami i 

pochowanymi tu i tam „zabawkami”), to zagmatwanie się historii delegacji byłoby stuprocentowe314. 

                                                           
311

 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf s. 8-9. 
312

 Na tę postać warto zwrócić uwagę także w kontekście tego, co Waszczykowski opowiada 10 Kwietnia na 
antenie Trójki (por. http://freeyourmind.salon24.pl/288146,komorki-milcza), gdy pojawiają się pierwsze wieści 
(o „rozbiciu się prezydenckiego samolotu”), mianowicie mówi on: są inne, sprzeczne wiadomości, które mówią, 
że to nie ten samolot, że jednak jest nadzieja, że Prezydent mógł się przesiąść jednak (…).  
313

 http://wyborcza.pl/1,105770,7795969,Lot_PLF_101_cz__2__Opozniony_wylot.html  
314

 Spowodowałoby to „rozregulowanie się” godziny startu, tzn. nie można byłoby zrazu ustalić, co, o której 
wyleciało z Okęcia i z kim na pokładzie. 

http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/288146,komorki-milcza
http://wyborcza.pl/1,105770,7795969,Lot_PLF_101_cz__2__Opozniony_wylot.html
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Gmatwanina z wylotami i przelotami delegacji byłaby pewna, gdyby jeden tupolew faktycznie 

wykonywał lot specjalny na XUBS, a drugi na inne, np. witebskie, lotnisko - i po białoruskiej, i ruskiej 

stronie nie wiedziano by, który jest który (tzn. „prezydencki”). Zamachowcy na pewno by spostrzegli, 

że Polacy coś kombinują, lecz mogliby być zdani - poza wojskowym śledzeniem rządowych statków 

powietrznych z Delegatami i poza monitorowaną komunikacją z załogami -  

 

[czy to jest daleki ślad tej korespondencji w CVR-1?
315

] 

na obserwację zachowań osób oczekujących na przyloty i wsłuchiwanie się w informacje krążące 

między tymi osobami.  

 

Relacja Górczyńskiego, od której zacząłem ten podrozdział, posiada, jak wiemy, dalszy ciąg 

rekonstruujący sytuację „po ósmej”316: 

Około 10.00 Paweł Kozłow stwierdził, że jest coraz gorsza pogoda i samolot prawdopodobnie zostanie 

skierowany do Moskwy. Dariusz Górczyński informację tę przekazał Jerzemu Bahrowi z prośbą, żeby ktoś 

z ambasady w Moskwie wyjechał na lotnisko. Po ok. 15-20 minutach Paweł Kozłow powiedział, że 

samolot jednak będzie leciał do Mińska, w związku z czym o powyższym zostali powiadomieni polscy 

dyplomaci z ambasady w Mińsku. Osobom oczekującym w Katyniu przekazano informację, że 

prawdopodobnie opóźni się rozpoczęcie uroczystości. Następnie doszło do katastrofy samolotu 

prezydenckiego.  

W tej lakonicznej (aż za bardzo, jakby chciano celowo pominąć pewne detale) opowieści wyraźnie 

zarysowane są spore odstępy czasowe między poszczególnymi zdarzeniami. 10.00 rus. czasu 

planowany przylot i zarazem ruska deza ze skierowaniem do Moskwy. Dopiero po ca. 20 min. deza z 

Mińskiem i zawiadomienie (jak? kto? kogo dokładnie?) oczekujących w Katyniu, że dojdzie do 

przesunięcia czasowego. To z kolei pasowałoby poniekąd do początku (mało składnej) relacji red. N. 

Nowotnika (z PAP)317:  

 

                                                           
315

 Nie muszę przypominać, że to ppłk B. Stroiński zrazu jest oficjalnie zgłoszony (ruskiej stronie) jako 1P do 
smoleńskiego lotu „prezydenckim tupolewem” (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-
lotu-2.html oraz http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot) i on też jest 1P na pokładzie PLF 102 (7-04-
2010). Pytanie: Tak (…), Bartku? - pojawia się w CVR-1 o 10:29 rus. czasu, trudno jednak ostatecznie przesądzić, 
czy stanowi ono ślad po korespondencji między załogami z 10-04 czy między pilotami (w kabinie) z 7-04 – czy 
też jest to po prostu błąd w odsłuchu (alternatywny tu zwrot Artku jednak wygląda/brzmi nienaturalnie – 
pasowałoby bardziej Arturku, jeśliby to miała być wypowiedź kierowana do Ziętasa).  
316

 http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf s. 195. 
317

 (TVP) Magazyn Ekspres Reporterów z 11-04-2010. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot
http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf
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No, autokarami wybraliśmy się ze Smoleńska do Katynia koło godz. 9.30. Po godzinie 10-tej właściwie, 

gdy ustalaliśmy z moim redakcyjnym kolegą te ostatnie szczegóły dotyczące uroczystości, nagle pojawiła 

się ta informacja. Ona, ona przyszła, nie wiem, ktoś z obsługi sejmu bądź senatu – być może jakiś 

dziennikarz, podał informację, że coś się dzieje, coś się dzieje… Panował, zaczął panować pewien chaos 

informacyjny. To było bardzo trudne doświadczenie, dlatego że część osób twierdziła, że to tylko awaria 

samolotu, że jest jakiś pożar, że ludzie… (…) No i w pewnym momencie – ja cały czas – przyszła ta 

informacja, że rzeczywiście skutki są tragiczne. Ja cały czas miałem nadzieję, że ta informacja zostanie 

zdementowana. (…)  

Jeśliby jednak PLF 101 miał lądować o godz. 10.00 rus. czasu (jak miał zeznać Górczyński), to – 

zauważmy – grupa oficjeli na Siewiernym czekałaby (najpóźniej) już od 9:30 na przybycie PLF 101, 

jeśli nie wcześniej. Ale w tym kontekście wyłania się inne pytanie, paradoksalne nieco (choć w 

perspektywie HWW zupełnie uzasadnione): otóż, czy czeka wtedy na smoleńskim wojskowym 

lotnisku w godzinach przedpołudniowych jedna delegacja? Czy może… najpierw czeka jakaś jedna 

grupa osób, a druga ma dopiero dojechać/dojeżdża? W tym, co opowiada wyżej Górczyński, jakby… 

nie widać zrazu Bahra. W tym z kolei, co zeznaje w prokuraturze G. Kwaśniewski (cytowany już w 

Suplemencie), informacja o niepogodzie pojawia się zanim ambasador zjawi się na lotnisku, a 

rezerwowanie moskiewskiego wariantu (ewentualnego lądowania/powitania) odbywa się jeszcze w 

drodze na XUBS. Czy zatem Górczyński i Bahr są dokładnie w tym samym czasie (na miejscu 

postojowym) – od samego początku smoleńskiego „wyczekiwania”318? A może ten pierwszy 

przyjeżdża z jakimś gronem osób (i np. z Wierzchowskim z KP319) kilkadziesiąt minut wcześniej (w 

stosunku do przyjazdu Bahra z jakimiś ludźmi, np. gen. G. Wiśniewskim320), co dla Rusków stanowi 

czytelny sygnał, iż jeszcze nie leci na Siewiernyj „główny prezydent” tylko „jakiś Polak” (w sensie jakiś 

statek specjalny z jakimiś gośćmi pomniejszej rangi)? Bahr bowiem nic nie wspomina o tym, by go na 

lotnisku informowano o odsyłaniu PLF 101 gdziekolwiek321. W pierwszym akapicie niniejszego 

podrozdziału odwoływałem się do artykułu Czerskiej Prawdy, w którym – a ma to być stan na 21-04-

                                                           
318

 http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie i http://www.bibula.com/?p=35500   
319

 Wierzchowski na posiedzeniu ZP (http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska) mający 
wybitne problemy z przypomnieniem sobie jakichkolwiek parametrów czasowych, zapewnia, że ma być na 
XUBS: z godzinę przed – co najmniej na… na… na... – ale twierdzi, że (oczekując) nie widzi lądowań/manewrów 
ani jaka-40, ani iła-76.  
320

 Wiśniewski, zgodnie z ustaleniami Naszego Dziennika, ma zeznać w wojskowej prokuraturze, że w ogóle nie 
wysiada z busa w trakcie oczekiwania przy XUBS, do tego stopnia (po przyjeździe na lotnisko) jest przekonany o 
przekierowaniu PLF 101. Ponadto, jak pisze A. Ambroziak w swym artykule: [n]a około półtorej godziny przed 
planowanym lądowaniem prezydenckiego tupolewa na smoleńskim lotnisku Piotr Marciniak, pełniący obowiązki 
zastępcy ambasadora RP Jerzego Bahra w Moskwie, który 10 kwietnia nie był obecny w Smoleńsku, otrzymał 
informację od Grzegorza Cyganowskiego, drugiego sekretarza Ambasady (…), że z uwagi na złe warunki 
pogodowe, jakie panują nad Smoleńskiem, planowane jest lądowanie samolotu Tu-154 na moskiewskim 
lotnisku Wnukowo. Pod uwagę brano też lotnisko w Mińsku lub Witebsku. Podobną informację otrzymał 
Grzegorz Wiśniewski, attaché obrony przy ambasadzie, który był w dniu katastrofy na lotnisku (…). Z jego relacji 
wynika, że informację tę podał ktoś ze strony polskiej. Było to około pół godziny przed planowanym przylotem, 
tuż po przybyciu delegacji polskiej ambasady na płytę lotnika Siewiernyj. Według relacji gen. Wiśniewskiego, 
była mowa o Briańsku lub Moskwie. Marciniak przyznaje, że optował za lotniskiem Wnukowo ze względu na 
dość bliską lokalizację względem Ambasady RP w Moskwie – odległość nie przekraczała 20 kilometrów. W 
międzyczasie kontaktował się w tej sprawie z Cyganowskim, aby ustalić, na którym zapasowym lotnisku 
samolot będzie lądował. Jednak Cyganowski nie potrafił tego określić. Około godz. 11 czasu lokalnego (godz. 
9.00 czasu polskiego) o katastrofie poinformowała go sekretarka ambasadora. Marciniak był wtedy w drodze 
na lotnisko Wnukowo, by tam organizować przyjęcie prezydenckiej delegacji http://www.bibula.com/?p=35500  
321

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf s. 10: W trakcie oczekiwania nikt 
nie mówił o tym, że samolot może się spóźnić, bądź odleci na inne lotnisko. 

http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie
http://www.bibula.com/?p=35500
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://www.bibula.com/?p=35500
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/short-stories-fym.pdf
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2010 – autorzy przyznają, iż nie znają wielu podstawowych szczegółów „smoleńskiej historii” (tak 

jakby były to niezmiernie trudne do ustalenia kwestie). Między innymi nie wiedzą tego, jak długo 

krąży „prezydencki tupolew” nad XUBS322: 

Co się działo w ciągu ostatnich minut w kabinie pilotów i na pokładzie – wyjaśnia prokuratorskie 

śledztwo. Na razie nie ma nawet pewności, jak długo samolot krążył nad lotniskiem ani ile było 

podejść do lądowania. [Już samo to sformułowanie budzi wątpliwości, tak jakby nie było na miejscu 

polskich świadków zdarzeń, którzy mogliby dokładnie wszystko wyjaśnić – przyp. F.Y.M.] Z planu lotu 

delegacji premiera Tuska (7 kwietnia) wynika, że miał on trwać 70 minut. Tyle samo czasu wyznaczono 

na lot powrotny. To standardowy czas przelotu na tej trasie [pytanie, jaką trasą leciał PLF 102 7-04-2010 

– przyp. F.Y.M.]. W Centrum Informacyjnym Rządu [a czemu nie w 36 SPLT? – przyp. F.Y.M.]  

dowiedzieliśmy się, że w rzeczywistości lot Tuska trwał ok. 80 minut. 

Samolot prezydenta rozbił się po 93 minutach od startu. Oznacza to, że leciał 13 minut dłużej niż premier 

i 23 minuty dłużej, niż się zazwyczaj planuje. Skąd ta różnica? – Różnice czasowe w długości lotów tego 

samego samolotu na tej samej trasie mogą wynikać z wpływu warunków atmosferycznych, takich jak siła 

i kierunek wiatru, który bezpośrednio wpływa na prędkość – tłumaczy ppłk Kupracz z Dowództwa Sił 

Powietrznych. 

(…) Najbardziej prawdopodobna wersja mówi, że [PLF 101 – przyp. F.Y.M.] okrążył je [lotnisko – przyp. 

F.Y.M.] trzy razy, a próba lądowania była jedna. Tak twierdzi m.in. cytowany już Paweł Plusnin. [Zdanie 

tak jest skonstruowane, że nie wiadomo, czy autorom w tym powoływaniu się na Plusnina, chodzi o 

„jedną próbę lądowania”, czy także o „trzy okrążenia” nad XUBS – przyp. F.Y.M.] Według jego relacji 

pilot powiedział, że spróbuje wylądować, a jak się nie uda, skieruje maszynę na lotnisko zapasowe. 

Kwestia jednak tego, że PLF 101 miał krążyć, a więc przeczekiwać (niepogodę) nad Siewiernym, 

jeszcze wtedy, a więc niespełna dwa tygodnie po „katastrofie”, pozostaje w mediach bezsporna. 

 

Całkiem możliwy wydaje się w związku z tym scenariusz 10 Kwietnia w Smoleńsku, zgodnie z którym 

godzina przylotu delegacji się przesuwa do pewnego momentu, aż w końcu zaczyna się z wolna 

rozmywać, gdyż krążą pogłoski o odesłaniu delegacji na zapasowe lotnisko i o opóźnieniu katyńskich 

uroczystości, co wprawia różne gremia w nastrój rekreacyjno-wycieczkowy, bo „nie ma pośpiechu”.  

         

Może zrazu przylot Delegatów rzeczywiście planowany jest na 8:00 pol. czasu, ale potem już na 8:30, 

a później na 8:55? A może nawet ta 8-ma rano (Górczyńskiego) to już efekt „legendowania”323 tego, 

                                                           
322

 http://wyborcza.pl/1,105770,7795965,Lot_PLF_101_cz__4__Minuty_przed_katastrofa.html  

http://wyborcza.pl/1,105770,7795965,Lot_PLF_101_cz__4__Minuty_przed_katastrofa.html
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co się wtedy naprawdę dzieje? Jeśli wszak PLF 101 wyleciałby z Okęcia jakoś niedługo po 6-tej, to w 

okolicy Siewiernego byłby już po 7-mej (jak starałem się w niniejszym opracowaniu wykazać na 

gruncie HWW). Czy wobec tego PLF 101 pojawiłby się w strefie lotniska jeszcze… przed przybyciem 

urzędników oczekujących z polskiej strony, co dla szympansów z „wież kontroli” stanowiłoby 

„dowód”, iż zgłasza się przez radio jakiś „nie-prezydencki” Tu-154M? 

 

Zajrzyjmy więc raz jeszcze do „zapisów z XUBS” i „stenogramów CVR”, biorąc jednak pod uwagę taki 

wariant, w którym, po pierwsze: PLF 031 ląduje na Siewiernym już koło 6:50 pol. czasu, po drugie: 

odpowiednio wcześniej lokują się manewry „Frołowa”, a po trzecie: PLF 101 po siódmej nawiązuje 

łączność z XUBS (najpierw za pośrednictwem nawigatora Ziętka, przypominam). Spróbujmy zarazem 

„wejść w skórę szympansów” i zastanowić się nad strategią działania, gdyby Polacy chcieli ich („nas”) 

wziąć z zaskoczenia, tj. przybyć tupolewem do Smoleńska grubo przed czasem, jaki był zrazu na 

przylot prezydenckiej delegacji zaplanowany324. Miejmy stale świadomość, iż Ruscy mocno 

pokiereszowali „taśmy z Siewiernego”, jakby za wszelką cenę chcieli coś ukryć. Zwracali na to uwagę 

autorzy polskich Uwag (s. 55): 

                                                                                                                                                                                     
323

 Legendowania wieloznacznie pojętego, stosownie do „wielowymiarowości” wydarzeń z 10-04. Z jednej 
strony Ruscy mogliby dezinformować Polaków (w związku z planowanym zamachem), z drugiej Polacy Rusków 
(w związku pragnieniem zapewnienia bezpieczeństwa delegacji). Wyższym piętrem dezinformacji byłoby 
konstruowanie już po tragedii legendy „katastrofy smoleńskiej” i dostosowywanie do jej (tej narracji) 
wymogów: dokumentów, analiz, wizualizacji, relacji uczestników, świadków etc. Naturalnie zagadką do dziś 
(czerwiec 2014) pozostaje to, kto i w co jest owego dnia wtajemniczony – kto wie o rozmaitych zagrożeniach, a 
kto te zagrożenia stwarza/umożliwia, pomagając (świadomie lub mimowolnie) zamachowcom.  
324

 Drugi Tu-154M nie leciałby na XUBS, ale przez to, że „Protasiuk” wykonywałby holding nad Siewiernym, 
mógłby wylądować w innym miejscu wcześniej od „Protasiuka”. 
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Ale to tak na marginesie zaznaczam, by nie tracić z oczu wycinkowości „stenogramów”, gdy cokolwiek 

staramy się rekonstruować z 10-04.  

 

Co więc mogliby zrobić Ruscy, gdyby naraz nawiązał łączność bort zgłaszający się jako Polish Air Force 

1-0-1 (zgodnie z komunikatami Ziętasa do „Mińska” i „Moskwy”, z CVR)? Zapewne zrazu by zdurnieli: 

„ki czort?”. Następnie by wszczęli niesamowitą krzątaninę na lotnisku, obawiając się, że 1) może 

dojść do próby lądowania325 oraz 2) rychło przybędzie na miejsce postojowe sporo oficjeli z 

delegacji powitalnej, przed którymi należy też urządzić odpowiedni cyrk. Jaki? Z odsyłaniem intruza 

na zapasowe lotnisko, z powodu mgły „wychodzącej pasami”. Jak zaś pamiętamy z katastroficznego 

thrillera śledczego 10.04.10, „dyspozytor Murawiow”, ganiany przez Gargas po zaśnieżonym 

Smoleńsku (zima 2011)326, opędzając się od niej jak od natrętnej muchy, wyrzuca z siebie w końcu, że 

(polska) załoga była niezdyscyplinowana.  

                                         

Co za tym sformułowaniem może się kryć? Jeśli weźmiemy wzgląd na ciasną do bólu głowy ruską 

mundurową mentalność, kryć może się tylko jedno: „niesłuchanie się <kontrolerów>”. Załoga PLF 

101, przybywszy do strefy lotniska, nie daje się zrazu „wypędzić”, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście 

nie z tego powodu jest „załoga niezdyscyplinowana”, że na Siewiernyj opadła nieziemska mgła, a 

piloci sobie upodobali podejście w zdradliwym jarze przy widoczności 4-0-0 meters  

                                                           
325

 A Polak u nas wylądował – stwierdza (złośliwie lub z trwogą) jeden z „kontrolerów” (niewykluczone, że 
Murawiow) po tym, jak się dwukrotnie nie udaje przyziemić „Frołowowi”, co może znaczyć, że polscy piloci 
radzą sobie lepiej od ruskich, a zarazem stanowić ostrzeżenie, iż PLF 101 też bez problemu wyląduje (jak PLF 
031), jeśli się mu w tym skutecznie nie przeszkodzi. Świadomość tego może wywołać szympansią trzęsawkę 
(vide Nie trzęś się). 
326

 http://www.youtube.com/watch?v=LLxKtCTsjMg od 12’14’’ materiału. 

http://www.youtube.com/watch?v=LLxKtCTsjMg
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[artykuł już z… 11-04-2010 
327

] 

albo im to podejście ktoś nakazuje328 – lecz z tego powodu, że polscy piloci, wykonując holding, są 

zdania, iż warunki pogodowe (z ich perspektywy) wyglądają całkiem nieźle i to raczej problemy (z 

dalszym zniżaniem i zgodą na podejście) stwarzają sami wojskowi „kontrolerzy lotów” na XUBS. 

Zadanie mundurowych szympansów (a szerzej, zamachowców szykujących operację wymierzoną w 

Delegatów – „kontrolerzy” to tylko jedno z ogniw) zatem może się wydawać jako dość 

skomplikowane. Ale to wyłącznie pozory. Pozory. 

 

Zastanawiając się nad logistycznymi, technicznymi możliwościami dokonania zamachu na 

prezydencką delegację z Polski, w wywiadzie zamieszczonym przed trzema laty (w książce M. Pilisa i 

A. Dmochowskiego329), W. Bukowski (znakomity rosyjski, antykomunistyczny pisarz i publicysta, 

aczkolwiek w przypadku 10-04 pozostający, nie wiedzieć czemu, na gruncie „wypadkowo-

katastroficznym”) powiada: 

                                                           
327

 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html Por. 
też http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polecen_kontrolera.html 
(artykuł z 10-04). 
328

 Mało znana w sferze publicznej jest wersja nacisków na załogę PLF 101 zaproponowana (w rozmowie z NDz 
w marcu 2011) przez Macierewicza (http://www.bibula.com/?p=35500). Chodzi o naciski ze strony rządu Tuska: 
O potrzebie szukania lotniska zapasowego mówił też płk Nikołaj Krasnokutski. Melduje o tym moskiewskiemu 
operatowi podlegającemu Dowództwu Sił Powietrznych Federacji o kryptonimie “Logika”. Zapisy z rozmów z 
wieży z centralą moskiewską świadczą o tym, że decyzję co do rzeczywistego lądowania samolotu w 
Smoleńsku podejmowały władze rosyjskie. Nie wykluczam, że było to w porozumieniu z przedstawicielami 
rządu pana Tuska. Wskazuje na to choćby fakt, iż w rok po tej tragedii nadal nie przesłuchano ani polskiego 
premiera ani żadnego ministra odpowiedzialnego za organizowanie tej wizyty – twierdzi poseł. Faktem jest, że 
wieża kontroli lotów nie podejmowała decyzji samodzielnie. – Należałoby ustalić, dlaczego, pomimo wielu 
meldunków do Moskwy o braku warunków do lądowania, nieustalona po dziś dzień osoba, 
najprawdopodobniej jakiś polityczny dysponent, podjęła decyzję skierowania samolotu Tu-154 na lotnisko 
Smoleńsk Północny. Do dziś nikt tej osoby nie próbuje nawet zidentyfikować – stwierdza Macierewicz. 
329

 M. Pilis, A. Dmochowski, List z Polski, Poznań 2011, s. 229-230. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7757486,Piloci_ladowali_wbrew_zaleceniom__Potwierdza_to_zapis.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7754920,Rosja__Polska_zaloga_nie_wypelniala_polecen_kontrolera.html
http://www.bibula.com/?p=35500
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Wie Pan, ja znam KGB. Takiej operacji nie da się zrobić szybko. W każdym razie oni niezdolni są do tego, 

aby szybko coś takiego przygotować. Jeśli planują zabójstwo, przygotowują się do niego rok albo nawet i 

dwa lata. Wypracowują je bardzo uważnie i ostrożnie. Plany operacyjne zawsze musi zatwierdzać 

władza. A tam te procedury są bardzo skomplikowane i istnieje potężny mechanizm biurokratyczny. A tu 

wszystko wydaje się nie do określenia i nie do przewidzenia. Będzie mgła czy nie będzie? Nikt przecież 

tego nie może zagwarantować. Albo, czy pilot zgodzi się odlecieć na inne lotnisko, czy będzie lądował? 

A jeśli pilot powiedziałby, że zgadza się lądować np. w Mińsku? I cała operacja bierze w łeb. Nie, oni w 

taki sposób swoich operacji nie planują. Jeśli zdecydowali, że kogoś zabiją, to zabiją z pewnością. A 

planują to zawsze bardzo skrupulatnie. 

Nie można się jednak zgodzić z takim postawieniem sprawy. Po pierwsze: zbrodniarze zwykle 

konstruują sytuacje-pułapki, jako te, w które oni swe ofiary wciągają, a właściwie, w które te ofiary 

„same wpadają” – pułapek nie przygotowuje się po to, by ofiara mogła gdziekolwiek uciec, czyli by 

cała operacja wzięła w łeb. Ważne jednak jest zarazem, by odróżniać pułapkę prawdziwą od 

fałszywej (czego cytowany Bukowski nie czyni). Prawdziwa to ta, w której ma się dokonać zbrodnia – 

fałszywa to ta, która ma wyłącznie zaniepokoić ofiarę, lecz równocześnie (poprzez iluzoryczne 

wzmożenie jej czujności) skłonić ofiarę do skierowania się w stronę tej prawdziwej pułapki. Ta 

ostatnia zaś „działa doskonale” (z punktu widzenia zbrodniarzy), jeśli ofiara jest w niej całkowicie 

zaskoczona, udawszy się do niej w przekonaniu, iż tam akurat jest bezpiecznie (a „to, co złe, 

jakiekolwiek zagrożenie, minęło”). Po drugie więc, wbrew wywodowi Bukowskiego: taka prawdziwa 

pułapka w przypadku 10-04 wcale nie musi się wiązać z „niebezpiecznym lądowaniem we mgle” – 

tylko z przekierowaniem na lotnisko, na którym czekają zamachowcy. Tym samym (po trzecie) 

„kontrola” lotniska, na które zrazu udaje się „prezydencki tupolew”, stwarza w istocie fałszywą 

pułapkę; i nie jest, i nie może być jakkolwiek „bezradna” wobec pomysłowości i zdecydowania załogi, 

gdyż zadanie tejże „kontroli” jest proste: nie dopuścić do lądowania PLF 101 (ponieważ za murem 

tego „docelowego” lotniska czekają szczątki „samolotu, który się rozwalił” jak to powie do kamery 

„naoczny świadek katastrofy smoleńskiej”, dodając: „to polski samolot”). I na tym podstawowym 

zadaniu ruska wojskowa „kontrola” ma się koncentrować.  

                                     

No dobrze, mógłby rzec Bukowski, załóżmy, iż zamachowcom chodzi o to, by odwieść  „Protasiuka” 

od lądowania. Co w takim razie w przypadku, gdyby polscy piloci mimo wszystko spróbowali 

przyziemić, niespecjalnie się przejmując „oporem” ze strony „kierownictwa lotów” i nie zgadzając się 

zrazu na odejście na zapasowe? Czy cała operacja wtedy nie bierze w łeb? Absolutnie, nie. Wcale nie. 

„Kontrolerzy” dysponują bowiem najrozmaitszymi środkami mogącymi posłużyć temu, by skutecznie 

uniemożliwić (obcej przecież) załodze PLF 101 lądowanie na ruskim wojskowym aerodromie, a tym 

samym: szympansy w pełni kontrolują sytuację ruchową nad lotniskiem. Najprostszy zresztą ze 
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sposobów, jakiego mogą użyć „kontrolerzy” Siewiernego 10 Kwietnia, to 1) wyłączenie jakichkolwiek 

pomocy nawigacyjnych i 2) zwyczajnie: niesprowadzanie samolotu (cisza na łączach). 

Skomplikowane? Nawet dla szympansa na wieży na pewno nie. Nawet ruski mundurowy potrafi 

udawać, że go nie ma, wiedząc znakomicie, iż „Polak” nie będzie, gdyż nie może, „czekać w 

nieskończoność” i spalać paliwo w ruskich przestworzach, wioząc taką delegację. I kto wie, czy z tego 

właśnie sposobu szympansy nie skorzystały, tak by „Protasiuk” nawet nie próbował zbyt nisko zejść i 

brawurowo wylądować. W książce L. Szymowskiego330 zamieszczony jest skan protokołu zeznań 

Kowaleczki (z PLF 031), gdzie pilot „Wosztyla” twierdzi m.in., że (10 Kwietnia) podczas wyglądania 

przez okna kabiny pilotów w poszukiwaniu pasa oraz reflektorów podejścia: Oprócz świateł bramki 

żadnych innych świateł nie widziałem podczas podchodzenia do lądowania. Wydaje mi się, że 

żadnego oświetlenia w tym czasie nie było na lotnisku. 

 
Koresponduje to spostrzeżenie Kowaleczki z przywoływaną przeze mnie wielokrotnie w różnych 

analizach uwagą przypisywaną Protasiukowi (w CVR-3, we wcześniejszych wersjach jej brak): 

        
z której by wynikało, iż załoga PLF 101 nie widzi nie tylko świateł podejścia, ale nawet żadnej bramki 

utworzonej ze smug APM-ów. O wiele trudniejszym zadaniem aniżeli radzenie sobie z 

„niezdyscyplinowaną załogą” nad chmurami może być dla szympansów pilnowanie cyrku na płycie 

lotniska. Ale i tu wystarczy do sytuacji dorobić odpowiednią legendę – „ustalamy zapasowe” dla 

„Polaka” albo „są kłopoty z lądowaniem”. Albo „możliwa awaria”, albo „zerwana łączność”. Ktoś 

                                                           
330

 Zamach w Smoleńsku…, s. 256. Por. też moje omówienie tej książki 
http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym  

http://freeyourmind.salon24.pl/304267,zamach-tak-ale-czy-na-siewiernym
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może się tu wtrącić, mówiąc: zaraz, przecież „w pewnym momencie” dochodzi do połączenia 

między PLF 101 a „kontrolą” Siewiernego i Plusnin „prezydenckiego tupolewa” sprowadza. 

Owszem, jeśliby się trzymać moskiewskiej legendy, to Plusnin z Krasnokuckim i Ryżenką (i Bóg wie 

jeszcze, kim) sprowadzają „głównego Polaka” – choć w tejże samej moskiewskiej legendzie (vide 

„stenogramy” szympansów) mowa jest o nieludzkich wprost staraniach „kontrolerów”, by „odesłać 

na zapasowe”. Gdyby więc faktycznie NIE chciano „prezydenckiego tupolewa” sprowadzać, to po 

prostu zabroniono by załodze zniżania (vide cytowany w Suplemencie wywiad z Wosztylem), 

zamknięto by smoleńskie lotnisko i zakończono by korespondencję z polską załogą na odesłaniu jej do 

Witebska, Mińska, Moskwy, Brańska etc. – albo po prostu na łączność z moskiewską kontrolą 

obszaru. Ale mniejsza z tym – nie ułatwiajmy sobie zadania, idźmy tropem sceptyka. O której 

dokładnie zachodzi to zejście PLF 101 do wysokości kręgu (można by spytać sceptyka)? Gdyby ów 

sceptyk odrzekł, a o jaką „wysokość kręgu chodzi”, to zaglądając do CVR-3, mamy tam wyraźnie: 

           

Od której strony planowane jest zajście? Od zachodu331, od wschodu? Kto jest tego zajścia 

autentycznym, a nie fikcyjnym świadkiem? Kto to rejestruje w formie niezniekształconej? Czy mamy 

jakikolwiek niezbity dowód na to, iż „zapisy” krążące w obiegu publicznym, w niezafałszowany sposób 

odzwierciedlają korespondencję (nawet tylko tę) Protasiuka i „kontroli” z XUBS? Zauważmy bowiem, 

że trzy załogi znane nam z oficjalnej narracji332 z 10-04 (te jaka-40, iła-76 oraz Tu-154M) na trzy 

odmienne sposoby wywołują „kontrolę” smoleńskiego wojskowego lotniska:  

                                                           
331

 Chyba najwybitniejszy badacz katastrof lotniczych, sędziwy mgr Macierewicz, obecnie nestor katastrofologii 
radzieckiej, w „rozmowie niezależnej” (maj 2011), w której twierdzi a propos Delegatów, że ci ludzie zginęli (…) 
dokładnie 15 metrów nad Smoleńskiem (tu też niezapomniane jego słowa o zdjęciu wywożonego helikopterem 
kokpitu tupolewa) – w tejże rozmowie sugeruje na podstawie „badań FMS-a”, że… od zachodu mógł 
podchodzić PLF 102 dn. 7 kwietnia 2010: nie jest wykluczone, iż Tu-154M wiozący p. premiera trzy dni 
wcześniej jednak lądował od drugiej strony, nie od tej samej, od której lądował p. prezydent (co przeczyłoby 
nielicznym filmikom z 7-04, ale co jest jak najbardziej prawdopodobne). Naturalnie taki świetny znawca rzeczy, 
jak szef ZP i były szef SKW, nie musiałby odwoływać się do prac światowej sławy ekspertów (od „analiz danych 
FMS-a” i bezdotykowych badań „wraku”), by dowiedzieć się, jak to było z tym 7-mym kwietnia, gdyż 
wystarczyłoby spytać koleżanki klubowej i zespołowej, pos. M. Zuby, która wtedy „tuszką” leciała, no ale nie na 
tym polega praca ZP. Por. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHlOFkDaKAI od 
7’57’’ materiału. Ciekawostką w tej arcyuczonej wypowiedzi maestro Antonia jest to, że zakłada on podejście 
od zachodu akurat w dn. 7-04-2010 (przy doskonałej widzialności), ale już nie dnia 10-04-2010 (4-0-0 meters, 
fog), choć mistrz katastrofologii nie może nie wiedzieć, iż jeden z pilotów (Protasiuk) bierze udział w obu lotach.   
332

 Załogi nieznane pozostają wciąż w cieniu tajemnic wojskowych. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHlOFkDaKAI
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„Frołow” – Korsaż-Podejście 

                                                       

„Wosztyl” – Wieża
333

 

            

„Protasiuk” – Korsaż-Start 

                                                   

Jak widać wyżej, Plusnin nie odpowiada Protasiukowi frazą Korsaż-Start ani samym Start, choć używa 

tej ostatniej formuły w korespondencji z „Pierwszym”.  

                                               

W opinii fachowców wojskowych, stojących za książką Zbrodnia smoleńska, kryptonim wykorzystany 

przez Dowódcę PLF 101 jest najwłaściwszy (s. 180), gdyż jest kryptonimem wojskowym głównej 

                                                           
333

 Mimo że, wg ofic. narracji, sam Plusnin ma odezwać się do załogi komunikatem: wywoływaliście „Korsaża”? 
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wieży kontroli lotów na danym lotnisku (…) nieznanym z reguły nawet rosyjskim pilotom 

wojskowym [a więc kryptonimem tak tajnym, że aż strach – przyp. F.Y.M.]:  

         

 

owi wybitni fachowcy z ZNE jednak, wraz z tłumaczem ich tekstów (z angielskiego czy może z 

ruskiego?334) nie podają, skąd Protasiuk ma wiedzieć – lepiej od dowódcy „Frołowa”, obeznanego, 

jak wiemy z „raportu MAK”, z lotniskiem XUBS, jak mało kto (załoga Iła-76M nie znała takiego 

wyrażenia – jak cytowałem wyżej) – w  jaki sposób ekskluzywnie lub tajnie wywoływać „kontrolę” 

tegoż wojskowego północnego lotniska w Smoleńsku – tego właśnie dnia (10-04)? Fachowcy z ZNE 

piszą: major Protasiuk był biegły w najaktualniejszych procedurach. Skąd więc ta biegłość? Może 

Protasiuk zna ten skryty kryptonim „wieży” z łączności radiowej z Siewiernym w dn. 7-04-2010, kiedy 

to on (Protasiuk) jako 2P, a nie Stroiński, prowadzi korespondencję (załogi PLF 102) z XUBS? Może, 

może. Tylko czemu 10 Kwietnia, wg CVR, na pytanie Grzywny: To jest Korsaż? - Dowódca PLF 101 ma 

odpowiedzieć po prostu: Korsaż,  

 

a nie Korsaż-Start, jakby wtedy jeszcze nie wiedział dokładnie? Kryptonimu Korsaż-Start nie podaje 

10 Kwietnia polskim pilotom nawet „moskiewska kontrola” i - jak widać na skanie poniżej - 

                                                           
334

 To, że ZNE może wspierać ruską narrację widać po wyjaśnieniu „mińskiego zawiadomienia” skierowanego do 
załogi PLF 101 (z 6:14 UTC, wg CVR) przez autorów Zbrodni smoleńskiej (por. s. 179). Są oni zdania, że to piloci 
TSO 331 otrzymawszy wieść z XUBS przez „Moskwę” przekazują ją „Mińskowi” a ten pilotom Tu-154M 101. 
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kryptonimu przekazanego w moskiewskim komunikacie nie potwierdza Ziętas – nawigator PLF 101; 

potwierdza on jedynie częstotliwość: 

         

Skąd więc wtedy (10-04) ta znajomość okazjonalnego, jak można sądzić, wojskowego kryptonimu u 

Dowódcy PLF 101, jeśli nawet załoga PLF 031 takiej informacji nie przekazuje pilotom 

„prezydenckiego tupolewa” (i takim kryptonimem się nie posługuje)? Książka fachowców 

wojskowych z ZNE ukazuje się po „raporcie Millera”, a mimo to autorzy Zbrodni smoleńskiej, nie 

zauważają (w „stenogramach” szympansów) wybitego w Zał. 8 na czerwono komunikatu. Otóż 

Protasiuk może dowiedzieć się, jak prawilno zwracać się do (niewykluczone, że) milczącej wieży 

XUBS (po łączności Ziętasa z Plusninem zapewne zerwanej przez ruską „kontrolę”) z… nasłuchu w 

kokpicie335 PLF 101 korespondencji załogi „Frołowa”, która w taki właśnie sposób „w pewnym 

momencie” komunikuje się z XUBS, tj. właśnie za pomocą kryptonimu Korsaż-Start: 

              

Ta czerwona czcionka wyżej w pierwszej rubryce fragmentu Zał. 8 (przy komunikacie „Frołowa”) 

oznacza, wg enigmatycznych wyjaśnień „komisji Millera”, odsłuchanie, by nie rzec, podsłuchanie, 

                                                           
335

 W „stenogramach CVR” jest sporo fraz słyszalnych w kokpicie, a wypowiadanych przez inne lecące załogi. Jak 
to jednak w „historii smoleńskiej” bywa – i w tym obszarze pojawiają się zagadki i niesamowitości. „Inne załogi” 
słychać wszak „nad Białorusią”, ale… już nie nad ruską ziemią, gdzie zapada cisza. Pomijając bowiem króciutką 
wymianę zdań o wybrosce i zniżaniu na wschód (z 10:27-10:28 rus. czasu, wg CVR-1), to od 10:23 do 10:41, a 
więc na przestrzeni 18 minut w kokpicie PLF 101 brak jakichkolwiek radiowych komunikatów pilotów 
lecących innymi bortami – choć wydawać by się mogło, iż ruska przestrzeń powietrzna jest o wiele bardziej 
zatłoczona niż białoruska. Dla porównania – między 10:02 a 10:23 (oficjalnie: białoruska przestrzeń, 21 minut 
„zapisu”) odnotowana jest korespondencja 6 samolotów (a i tak nie wiadomo, czy wszystkich faktycznie).  
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treści konwersacji/komunikacji szympansów z XUBS z jakichś innych niż „MAK-owe” źródeł (tu, cytuję 

za KBWLLP: odtworzone na podstawie innych nagrań), choć „komisja Millera” nie podaje szerzej, z 

jakich (por. Zał. 8, s. 207). Czyżby na podstawie (latami nieujawnianych) „taśm <Wosztyla>”, do 

których fachowcy wojskowi z KBWLLP i NPW na pewno mieli dostęp, tak jak do wielu innych 

materiałów, które nie mogą/nie mogły jak dotąd ujrzeć nad Wisłą światła dziennego? W ruskich 

„stenogramach” tej zaznaczonej na czerwono wypowiedzi załogi iła-76 (przed komunikatem Plusnina 

kierowanym do „Frołowa”, rzekomo w trakcie łączności z PLF 031) nie znajdziemy w pdf-ie ukv 

obrazującym radiową korespondencję między pilotami a „kontrolą” Siewiernego: 

          

jednakże… w pdf-ie open_micr pojawia się o podobnej porze „niezrozumiały” komunikat Borta, a 

więc jakby wypowiedź płynąca na falach radiowych do XUBS od załogi jakiegoś niezidentyfikowanego 

samolotu: 

                                        

Uważny Czytelnik Suplementu pamięta, że uwypuklałem już ten komunikat, sygnalizując, iż dziwne 

jest to, że ów Bort dla ruskich „stenotypistów” pozostaje „nierozpoznany” – i sugerując, że może to 

być zgłaszanie się PLF 101 smoleńskiej „kontroli” w mundurach. Ale jeśli powyższy moment czasowy 

nie byłby zafałszowany, to w kontekście zarysowanym wyżej może to być również „schowany” 

komunikat „Frołowa” zwracającego się do „kontrolerów” w sposób utajniony. Nigdzie potem bowiem 

Korsaż-Start się nie pojawia w korespondencji: „Frołow”-XUBS. No dobrze, spyta nagle sceptyk, ale co 

w tym późniejszym wywoływaniu „kierownika lotów” (przez Protasiuka) ma być nadzwyczajnego? Jak 

zasugerowałem wyżej – „wieża”  Siewiernego może milczeć po korespondencji z Ziętasem, biorąc 

załogę PLF 101 np. na przeczekanie (na zasadzie: „polatają jakiś czas w górze i udadzą się na 

zapasowe”). Dowódca „prezydenckiego tupolewa” zaś może chcieć tylko 1) dokonać rekonesansu 

nad XUBS i 2) uzyskać na to zgodę od KL Plusnina (przed odejściem). Sceptyk może się znowu wtrącić: 

zaraz, przecież szympansy w mundurach miały za wszelką cenę nie pozwalać na lądowanie 
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„Polakowi”, a teraz mają jednak wyrazić na to zgodę? Nie na lądowanie, tylko na próbne zajście, 

ponieważ z odbywanej w jego trakcie korespondencji z Protasiukiem można sklecić potem dialogi do 

katastroficznej „końcóweczki”. Sceptyk pytałby dalej: skąd jednak mielibyśmy wiedzieć, iż „wieża” 

głuchnie po rozmowie z Ziętasem? Jeśli Ziętas używałby kryptonimu „Korsaż” i częstotliwości 124,0, 

to przecież nie powinno być problemu z łącznością (kontynuowałby sceptyk). Niby nie powinno, 

owszem, lecz gdy zajrzymy do ukv, „stenogramu” zawierającego radiową komunikację z 10-04, to na 

dwa pierwsze wywołania ze strony „Frołowa” (Korsaż-Podchod, a następnie Korsaż, Korsaż (wersja 

„MAK-u”) lub Korsaż-Pochod (wersja KBWLLP)) Plusnin nie odpowiada, jakby niewłaściwie 

wojskowa „wieża” w Smoleńsku była wywoływana (poniższe Otwietił w czwartej rubryce jest 

skierowane do „dyspozytora Murawiowa”): 

            

           

Plusnin rzeczywiście odzywa się, wykorzystując odpowiedni symbol „Frołowa” (tu: 78-8-17-j, czyli 

numer burtowy iła-76) i potwierdzając odbiór, ale dopiero, gdy poinformuje go i przynagli w ten 

sposób Murawiow: 

                                                                                   

Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że to „kontrola” wojskowa na Siewiernym decyduje, kiedy i na jakich 

warunkach dokonuje się łączność radiowa z taką czy inną załogą – do tego stopnia sprawowany 
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jest nadzór nad komunikacją radiową. Gdy zresztą zgłasza się TSO 331, to Plusnin niemal 

natychmiast odpowiada na wywołanie, choć nie figurował chyba w „tabeli przylotów”: 

                                    

I to, że „kontrola” XUBS decyduje komu/na co/jak radiowo odpowiadać, ma fundamentalne 

znaczenie do analizy sytuacji ruchowej w strefie tego lotniska w dn. 10-04 i ówczesnej korespondencji 

„Korsaż”-PLF 101 (najpierw z Ziętkiem, a potem z Protasiukiem), gdyż „wieża” (wschodnia i 

zachodnia) może „udawać głuchą”, tj. nie odpowiadać na wezwania polskiej załogi, jeśli taka jest 

operacyjna potrzeba chwili, czyli taki jest prikaz z ruskiej góry. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc 

pod uwagę okoliczności, z jakimi tu mamy do czynienia: wojskową, militarną, zbrodniczą operację 

wymierzoną w prezydencką delegację przybywającą z (wrogiego z punktu widzenia Kremla) kraju336. 

Nie ma więc mowy o żadnej spontaniczności, dowolności, niefrasobliwości w kwestii tak 

elementarnej, jak „łączność z wrogiem” – wszystko więc musi być i zapewne jest 10 Kwietnia pod 

kontrolą wojskową. I kolejne działania wykonywane są po przeanalizowaniu przez „sztab” danej 

sytuacji – tj. po zdecydowaniu, na co jeszcze można „Polakowi”, pozwolić, nim odejdzie na 

„zapasowe”, a więc skieruje się do prawdziwej pułapki. Nawiasem mówiąc, warte odnotowania jest 

to (skoro już mowa o funkcjonowaniu łączności i jej nasłuchu), że – pomijając jedną słynną dezę337 

 

mającą jakoby obrazować radiową korespondencję PLF 101 z XUBS – na przestrzeni 4 lat w 

kontekście tejże właśnie komunikacji (PLF 101 z „Korsażem”) nie pojawiają się żadne ślady z 

                                                           
336

 http://freeyourmind.salon24.pl/333406,doktryna-putina  
337

 http://www.radioscanner.ru/files/aviarecords/file10279/  

http://freeyourmind.salon24.pl/333406,doktryna-putina
http://www.radioscanner.ru/files/aviarecords/file10279/
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podsłuchiwania przez radioamatorów statków powietrznych338 w dn. 10-04-2010 wykonujących 

manewry przy smoleńskim Siewiernym w godzinach przedpołudniowych. Takie ślady, jak np. ten z 

końca kwietnia 2010 z lotniska Czkałowski, w okolicach którego podsłuchiwano załogi polskich 

samolotów CASA, zgłaszające się jako PLF 011 i PLF012339: 

 

Na skanie niżej (prezentowana w Czerwonej stronie Księżyca, aczkolwiek warta przypomnienia) 

rzadka, jak na historię 10-04, informacja/pogłoska (podana przez agencję Rosbałt) o przylocie na 

tamtejsze lotnisko trzech samolotów z Polski, z których jeden wylądował, drugi odleciał w stronę do 

Mińska, zaś załoga trzeciego, tu: „borta numer 1” próbowała przyziemić, mimo że „kontrola” też 

radziła jej lot do Mińska: 

 

                                                           
338

 Jakichkolwiek, nie tylko polskich. Nie podsłuchał nikt z radioamatorów smoleńskich ani „Frołowa”, ani „TSO 
331”, ani żadnych „myśliwców z Sieszczy”, o których wspomina ZNE w Zbrodni smoleńskiej – ani nawet tego 
cienia, który owego dnia świsnął nad mundurowym Tolją dyżurującym w baraku bliższej NDB przy XUBS 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html). 
339

 http://www.radioscanner.ru/files/aviarecords/file10392/  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/cien.html
http://www.radioscanner.ru/files/aviarecords/file10392/
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Wieść ta pasowałaby do HWW i zarazem tego założenia, iż zaszła jakaś wcześniejsza łączność z PLF 

101, która to łączność potem zniknęła z „zapisów”. Fachowcy wojskowi z ZNE, zapewne wspierani 

przez radziecką myśl wojskowo-techniczną340, twierdzą w Zbrodni smoleńskiej, że częstotliwość 124,0 

(ta „Korsaża”, jak wiemy) jest tak popularna na ruskiej ziemi, że… używają jej owego dnia prawie 

wszystkie ruskie wojskowe lotniska, także więc i te pobliskie względem XUBS (jak np. Szatałowo), co 

powoduje bałagan (s. 661-662): 

Szatałowska wieża używa kryptonimu „Nożyczki” i pracuje na częstotliwości 124,0, tej samej, której 

używa Korsarz [tak w oryg. i błędnie zarazem piszą znawcy tematu z ZNE, mimo że winno być Korsaż 

(jeśli miałoby to być spolszczenie rus. określenia) lub Gorset (jeśli chodziłoby o tłumaczenie) – przyp. 

F.Y.M.], dlatego często dochodziło tu do nieporozumień, gdy naddźwiękowe samoloty nawiązywały 

omyłkowo łączność ze Smoleńskiem, zamiast z macierzystą bazą [Szatałowo – przyp. F.Y.M.]. Reguły 

łączności radiowej zostały w Rosji zdecydowanie uproszczone po upadu ZSRR. Aktualnie 90% lotnisk 

wojskowych używa właśnie częstotliwości 124,0, ale rozwiązanie to niesie za sobą przede wszystkim 

bałagan i wzajemne zakłócanie wszędzie tam, gdzie kilka lotnisk leży obok siebie. Bliźniaczym do 

Szatałowa loniskiem jest Szajkowka w Obwodzie Kałuskim. Kryptonim „Rzeczny” zawdzięcza baza 

opływającej lotnisko przepięktnej, krętej rzeczce Użaci, na której – wedle relacji jednego z okolicznych 

mieszkańców – za czasów radzieckich oficerowie odbywali alkoholowe spływy kajakowe (dziś rzeczka 

wydaje się na to zbyt płytka).    

Pomijając wzruszające opowieści o spływach kajakowych na spirytusie, sowieckich mundurowych, to 

nawet, jeśli tak miałoby być 10 Kwietnia co do łączności radiowej, jak nas wyżej zapewnia grupa 

fachowców z ZNE, to przecież nawet takie same częstotliwości można (na rozkaz) zmieniać i ustalić 

precyzyjnie takie, które w żaden sposób się nie pokrywają. Na jednej z rus. map lotniczych wydanej 

„po upadku ZSRR” i „zdecydowanym uproszczeniu reguł łączności radiowej”, że się posłużę 

określeniami ZNE, widać ponadto, że już choćby dwa lotniska ulokowane w tym samym mieście 

Smoleńsk, a ozn. jako „Korsaż”-Siewiernyj i „Buriełom”-Jużnyj, mogą mieć przyporządkowane 

odmienne częstotliwości, tu akurat: 128,5 i 132,0 (na zielono na pieczątce z prawej): 

 

                                                           
340

 Na to wskazuje nie tylko skala dezinformacji obecnej w książce ZNE, na co już w Suplemencie wskazywałem, 
lecz także wielokrotne zachwalanie ruskiej techniki wojskowej (por. choćby opowieści na s. 660-663). 
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Jak pamiętamy z lektury polskich Uwag (do „raportu MAK”), pojawia się w nich kwestia zagadkowości 

tego, że informacje dotyczące czyichś przylotów „Korsaż” miałby dostawać (zgodnie z moskiewską 

legendą) od ludzi z południowego smoleńskiego lotniska, ale może to być związane z tym, iż to 

„Buriełom” wygląda na lokalną „kontrolę obszaru”341. Gdy zaś radiowe częstotliwości w paru 

miejscach są takie same, to wtedy dodatkowym „czynnikiem różnicującym” poszczególne 

lotniska/bazy jest kryptonim, który nie ma prawa się powtarzać w dwóch (lub więcej) miejscach 

(poniżej, wspomniane przez ZNE, Szatałowo, Szajkowka oraz Sieszcza i ta sama częstotliwość 128,5, 

ale odmienne kryptonimy wojskowe: „Nożnicy”, „Riecznoj” oraz „Kiedr”, którymi mają się posługiwać 

załogi i pod którymi mają się zgłaszać kontrolerzy).  

 

Gdyby zresztą było inaczej, to wypadki lotnicze zdarzałby się jeden po drugim. Tym bardziej zatem na 

czas zbrojnej operacji wojskowej pasma radiowe i częstotliwości są, bo i muszą być, ustalone z 

bezwzględną dokładnością – nie ma mowy o żadnym bałaganie, „nakładaniu się łączności” lub 

myleniu „macierzystej bazy” z przygodnym, „nieczynnym” lotniskiem. Może natomiast funkcjonować, 

jak pisałem w Czerwonej stronie Księżyca, komunikacja dezorientująca wroga – zarówna taka, której 

(w ramach operacji) pozwala się wrogowi nasłuchiwać, jak i taka, która do wroga jest skierowana. 

                                                           
341

 Wbrew temu, co podaje ZNE, twierdząc, że „Rejonowe Centrum Koordynacji Lotów o kryptonimie „Kaługa”” 
w Miedyniu 50 km na północ od Kaługi nadzoruje lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj i jego strefę (Zbrodnia 
smoleńska, s. 660). W dodatku: To jednostka tajna, mieszcząca się w nowocześnie wyposażonym ośrodku 
nieopodal opuszczonego wojskowego „wiertodromu”, a więc bazy śmigłowców. Po dziś dzień straszy tam kilka 
pordzewiałych wraków i tabliczki „Strefa zakazana”. 
Rzecz jasna, to, że „Buriełom” miałby być „kontrolą obszaru” dla Smoleńska na 10-04, nie znaczy, iż 
„kontrolerami” 10 Kwietnia nie byliby ruscy wojskowi.  
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Polscy piloci, nie znając przecież, z oczywistych względów, głosów ruskich kontrolerów wojskowych 

(a nawet, gdyby znali, to zawsze może się pojawić „nowa obsługa” danej „wieży”), nie są w stanie 

podczas komunikacji z 10-04 konkluzywnie stwierdzić, z kim dokładnie odbywa się łączność. Nie ma 

też absolutnie żadnej pewności - jeśli chodzi o upublicznione w ostatnich 4 latach „kopie nagrań” - co 

do tego, że w „zapisach CVR” czy „zapisach z XUBS” przedstawiona jest pełna łączność, jaka 

prowadzona jest 10 Kwietnia w czasie lotniczych manewrów przy Siewiernym (a tym bardziej ta 

odbywana potem, podczas przekierowywania PLF 101 na „zapasowe”). Nie chodzi mi tu wyłącznie o 

korespondencję Ziętas-„Korsaż”, która „wyparowała” z „taśm magnetofonowych”, lecz np. o 

włączanie się innych „kontrolerów”, załóg czy instytucji zarządzających lotami. 10 Kwietnia 

funkcjonuje na Siewiernym zarówno kryptonim „Korsaż”, jak i „Korsaż-Start”, jak i „Wyszka”. 

Kryptonim Wieża (Wyszka) jest używany nie tylko przez PLF 031, lecz też okazjonalnie przez „KL” 

Plusnina:  

                                                                      

Który jest tym najważniejszym? Który z nich wykorzystywano podczas korespondencji załóg w dn. 7-

04-2010? Na te pytania mogliby odpowiedzieć piloci biorący udział w lotach do Katynia. M.in. 

legendarny mjr Pietruczuk: 

       

do którego nieco podobną postać widać na (krążącym w Sieci) zdjęciu śp. W. Seweryna z Okęcia 

(fotce z dziwnymi parametrami czasowymi): 
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No ale może to być jedynie optyczne złudzenie342. 

                      

  

                                                           
342

 Por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/2-listy-2-samoloty-fym.pdf  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/2-listy-2-samoloty-fym.pdf
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43. Nierealność zdarzenia – nienaturalne reakcje na nie 

 

 
 

Tym, co szczególnie rzuca się w oczy 10 Kwietnia jest koncentracja mediów/dziennikarzy/reporterów 

relacji na polance samosiejek i „wraku” – oraz na pielęgnowaniu nastroju wspomnieniowo-

lamentacyjnego (pojawia się mnóstwo reminiscencji ze zdjęciami Delegatów). Nie zaś na tym, co się 

stało z Delegatami. Tych ostatnich ma zastąpić „widok trumien” ładowanych na gruzawiki przez pół 

dnia, czym zresztą (tj. i tym ładowaniem, i długością jego trwania) mało kto się przejmuje.    

 
[kadr z materiału Sępa – wóz strażacki PCz-3 z „raportu MAK” blokujący drogę do pobojowiska] 

 

Poza materiałem Wiśniewskiego nie jest pokazana żadna „akcja poszukiwawczo-ratownicza” na 

Siewiernym – nikomu bowiem z tych dziesiątek, jeśli nie setek ludzi z obiektywami, nie udaje się jej 

nakręcić, choć niektórzy reporterzy są na lotnisku lub w jego pobliżu „zaraz po katastrofie” (jeśli nie 

przed nią). Co w takim razie z próbą wydobywania pasażerów, o której 10 Kwietnia opowiada na 

antenie rządowej telewizji rzecznik MSZ o 9:34, co niemal natychmiast wyeksponowane zostaje na 

pasku informacyjnym? 
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Otóż nic. Zupełnie nic. Nikogo z dziennikarzy te osobliwości ani nie dziwią, ani nie intrygują. Nikogo 

nie dziwi ani nie intryguje to, że przez parę godzin owego dnia nie można ustalić „listy pasażerów” 

rządowego, wojskowego samolotu i właściwie długo „nie wiadomo”, kto faktycznie miał być na 

pokładzie PLF 101.  

      

Nikogo nie zastanawia, że na „wrakowisku” brak kadłuba i kokpitu (z ciałami pilotów), choć nie doszło 

do wielkiego pożaru, który spaliłby przylotniskowy lasek i dotarłby do stacji benzynowej.  

 

Nikt nie jest w stanie nawet bąknąć marnego słowa na temat ewidentnego braku w przekazie 

medialnym z 10 Kwietnia jakichkolwiek materiałów związanych z odlatywaniem prezydenckiej 

delegacji – z Okęcia. Jeśli bowiem „nie udaje się” nikomu sfilmować smoleńskiego „przylotu” PLF 101 

(z powodu mgły i widzialności 4-0-0 meters), to przecież na pewno żadnej mgły nie ma rankiem na 

warszawskim lotnisku, gdzie zjechało się, by odlatywać do Katynia, tak wielu znakomitych urzędników 

państwowych, przedstawicieli duchowieństwa, wojska, świata kultury, naukowców, przedstawicieli 

Rodzin Katyńskich. Widzowie mogą owego dnia (i w następnych tygodniach) powspominać „stare, 

dobre czasy” na zdjęciach Delegatów, natomiast poranka 10 Kwietnia i terminalu wojskowego portu 

lotniczego nie mogą zobaczyć? Najwyraźniej. Co więc takiego jest zakazanego, iż nikt tych zdjęć „nie 

wydobywa” i nie pokazuje w dziennym świetle – i nikt ich nawet nie szuka, skoro tak niewiele – poza 
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moonfilmem – jest do pokazania, gdyż okazuje się, iż „dziennikarze nie czekali” na Siewiernym na 

Parę Prezydencką i na delegację, „czekali bowiem w Katyniu”343?  

                                                                                

Młócony do nieprzytomności widza (jak w jakiejś makabrycznej malignie, jakby nic innego nie było do 

pokazania na antenach) księżycowy materiał Wiśniewskiego wypiera ze świadomości społecznej 

banalne, zdawać by się mogło, pytania: jak to się wszystko zaczęło? Jak oni wsiadali w Warszawie? 

Kto ich odprowadzał? Kto żegnał? O której dokładnie następuje wylot? Czemu nie ma wywiadów z 

ludźmi z Okęcia? Jak się zachowywali Delegaci? O czym rozmawiali? Czy telefonowali jeszcze do 

kogoś? Czy udzielali wywiadów? Ale i sam moonfilm nie prowokuje dziennikarzy będących w 

Smoleńsku do śledczych poszukiwań 10 Kwietnia, sterczących pod bramą lub ustawiających znicze – 

jeśli bowiem nie widać na materiale montażysty ani 132, ani 96, ani nawet kilku ciał Delegatów – to 

gdzie te ciała?  

         

Gdzie fotele? Nawet nie ma wywiadów z tymi, co stali, oczekując na przylot PLF 101. Wszystko zatem 

ginie w huku medialnym i żałobnym marszu granym bez ustanku, jakby dla zagłuszenia sumień i 

racjonalnego namysłu nad przebiegiem tragedii. Nazajutrz (11-04-2010) zresztą rozpoczyna się 

przekaz na jeszcze wyższych emocjonalnych rejestrach – „pożegnanie” Prezydenta na Siewiernym i 

„powitanie” w Warszawie, „rozpoczęcie badań” katastrofologicznych i „prac identyfikacyjnych” w 

                                                           
343

 Dodatkową bulwersującą sprawą związaną z 10 Kwietnia jest zupełnie przemilczany w mediach ówczesny 
poranny odlot z Okęcia blisko 120 przedstawicieli prasy, radia, telewizji czarterowym samolotem do Egiptu – 
skorelowany z tym, co się działo na WPL (start tego pierwszego statku powietrznego był przesuwany w czasie 
ze względu na start PLF 101). Z nieoficjalnych źródeł wiem, że jacyś uczestnicy tej egipskiej wycieczki ludzi 
mediów kontaktowali się rano telefonicznie z dziennikarzami odlatującymi jakiem-40.   
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moskiewskim morgu. Historia „smoleńska” już jest nie do „zawrócenia” – resztą zajmą się w 

następnych tygodniach, miesiącach i latach eksperci od lotnictwa, fachowcy wojskowi oraz 

dziennikarze zależni, niezależni, pokorni i niepokorni – tacy, co nie boją się pisać tego, co inni boją się 

pomyśleć.  

          

I wszyscy oni włączą się do wyścigu w analizowaniu „przebiegu katastrofy” – pomijając zupełnie 

kwestię losów Delegatów, no bo przecież pytania, czy do katastrofy na XUBS w ogóle doszło, w tak 

doborowym towarzystwie nikt stawiać nie będzie. 
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44. Gordyjski węzeł strażacki. Pętla czasu 

Tak, tylko pan relacjonuje wydarzenia godzinę wcześniejsze. 

A. Macierewicz [posiedzenie ZP z moonwalkerem, gdy ten opowiada o podejściu iła-76] 

   

[zdjęcie z albumu Amielina, ponoć z 11:18 rus. czasu
344

, zamglenie o wiele większe niż na moonfilmie] 

 

Jak to z teatrem bywa – jeśli aktorzy grają w miarę przekonująco – widowisko wciąga publiczność, tak 

że ta zapomina o Bożym świecie. W przypadku 10 Kwietnia wciągnięcie ludzi mediów w 

emocjonalną grę na najwyższych rejestrach jest podstawowym warunkiem skuteczności 

smoleńskiej maskirowki, już żurnaliści bowiem potrafią zadbać, by „katastrofę”, której skutków zrazu 

nigdzie nie widać, „zrekonstruować” na podstawie opowieści leśnych dziadków i milicjantów 

przecząco kręcących głowami – i by nie zadawać zbędnych pytań. Szeroko rozpisywałem się o tym w 

Czerwonej stronie Księżyca. Jednakże, na co starałem się zwrócić uwagę w całym cyklu Uchod 

experiment, którego zamknięciem jest niniejszy Suplement – „w pewnym momencie” 10 Kwietnia 

zawiązuje się iście gordyjski węzeł czasu (mówiąc obrazowo: jakby wskazówki zegara obiegały tę 

samą godzinę dwa razy345), który, co wyjaśnię poniżej, można potraktować jako „węzeł strażacki” – i 

przeciąć.  

 

Każdy człowiek wie ze szkoły i z własnego doświadczenia, iż jedno wydarzenie w jednym miejscu nie 

może zachodzić w dwóch różnych czasach. Oczywiście można do opisu danego zdarzenia zastosować 

odmienne parametry i z tym mamy do czynienia w przypadku „smoleńskiej historii”, w której co rusz 

trzeba zaznaczać, czy chodzi o czas polski, czy „moskiewski”, czy UTC, czy jeszcze jakiś inny – zarówno 

                                                           
344

 https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489?banner=pwa  
345

 Gdyby ktoś chciał dokładnie wiedzieć: którą, to zapewne byłaby to ósma pol. czasu – ale, jak jeszcze będę o 
tym pisał, nie jest to taka prosta sprawa, z racji rozregulowania się także „pol. czasu” (w związku z ruskimi 
manipulacjami). 

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489?banner=pwa
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wszak świadkowie mają straszliwe problemy z precyzyjnym usytuowaniem zdarzeń na zegarowej 

tarczy, jak i oficjalne dokumenty cierpią na spory niedowład w tej materii. Czy nie ma sposobu na 

uciszenie całej burzy czasów? Otóż jest, wystarczy znaleźć dwóch świadków tego samego zdarzenia 

(nawet jeśli nieco rozciągniętego w czasie), świadków ulokowanych wprawdzie w różnych miejscach, 

lecz widzących to zdarzenie mniej więcej (tj. na ile „smoleńska teoria względności” na to pozwala) 

równocześnie. Zdarzenie to musi być związane, rzecz jasna, z „katastrofą prezydenckiego samolotu”, 

a więc świadkowie muszą być w okolicach Siewiernego, przy którym do „upadku tupolewa”, jak 

legenda głosi, dochodzi. Od razu zaznaczam, że nie biorę tu pod uwagę moonwalkera S. 

Wiśniewskiego, który jako fałszywy świadek pełni 10 Kwietnia rolę „montażysty katastrofy”. 

 

Cytowany już w Suplemencie  red. Kraśko z TVP, opowiada346, przypomnę: 

Stare, wielkie, zakurzone i obłocone wozy strażackie. (…) Przy tej drodze nie było krawężnika ani 

chodnika, tylko pas ubitej ziemi. I to po nim jechali strażacy, żeby przebić się przez korek, a ich wozy 

wzbijały tumany kurzu. Nie miałem wtedy pojęcia, dokąd jadą. Pomyślałem, że był jakiś wielki karambol. 

Ta droga nie prowadziła na lotnisko, tylko do naszego hotelu. Wracaliśmy z centrum miasta. Gdy 

zobaczyłem sznur samochodów, przyśpieszyłem. „Jeśli są takie korki i coś się stało, lepiej wcześniej 

wyjechać do Katynia. A najlepiej od razu.” W hotelu wszedłem do pokoju Alicji Daniluk-Jankowskiej, która 

tego dnia była wydawcą programu, właśnie do niej ktoś dzwonił: - Coś się stało z samolotem, awaria.  

Z góry przez okno zobaczyliśmy więcej. Wozy strażackie skręcały pod stację benzynową i płot z tyłu 

lotniska. (…) Dlaczego przyjechała tu straż? Zobaczyliśmy limuzyny, które miały przewieźć delegację 

spod samolotu do Katynia. Też skręciły pod płot, po czym zawróciły w stronę centrum miasta. 

Pobiegliśmy do wyjścia. W ostatniej chwili ktoś jeszcze krzyknął, że przyszła depesza o ofiarach, mogą 

być ranni.    

Niecytowany jeszcze (jeśli chodzi o tę wypowiedź) Mróz, jadący na Siewiernyj z Katynia, 

relacjonuje347: minąłem w okolicy lotniska limuzynę ambasadora Bahra i straż pożarną. 

            

                                                           
346

 Smoleńsk. 10 kwietnia 2010, s. 8. 
347

 http://freeyourmind.salon24.pl/563693,rozmowa-z-j-mrozem  

http://freeyourmind.salon24.pl/563693,rozmowa-z-j-mrozem
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Kraśko, zgodnie z wyliczeniami, jakie przedstawiłem w Suplemencie, widzi z hotelowego okna scenę z 

limuzyną Bahra i strażą koło 9:30, Mróz zaś widzi z autokaru scenę z limuzyną Bahra i strażą, jak 

można sądzić, koło 8:30348. Kraśko trafia już w wir depesz z Polski, tak jakby do „katastrofy” doszło  

kilkadziesiąt minut temu (choć, jak widzieliśmy wyżej, miał zamiar dopiero jechać do Katynia), a Mróz 

przybywa dopiero, gdy „rusza akcja poszukiwawczo-ratownicza” (i zacznie telefonować do redakcji z 

nerwowymi informacjami z lotniska). Jak to możliwe? Wydają się te okoliczności zupełnie 

odrealnione, jakby Bahr, straż, ale też i Mróz utknęli w innym czasie wydarzeń niż Kraśko z ludźmi z 

TVP i nadchodzącymi z kraju alarmującymi wieściami. Ale, uwaga, w ten sposób także i my, w Polsce 

wtedy będący i oglądający 10 Kwietnia telewizję (na wieść o „problemach z lądowaniem”, która od 

9:19 zaczęła błyskawicznie obiegać nasz kraj), nie jesteśmy w realnym czasie tego, co się dzieje. 

Niestety. 

 

Nie muszę pewnie przypominać o zdumiewającym (odrealnionym) zjawisku ewidentnego spóźnienia 

się mediów z „relacjonowaniem wszystkiego” (ponownie do tej kwestii wracałem w Suplemencie), o 

wehikule czasu red. Batera dowiadującego się o „katastrofie” przed jej „zajściem” i zdającego się być 

na XUBS na długo, nim dotrą tam dziennikarze z Katynia – ani też o rozmaitych innych 

prekognicjach/jasnowidzeniach349 kontrastujących z najróżniejszymi czyimiś opóźnieniami. Zjawiska 

te są zbyt powszechne 10 Kwietnia, by nie dowodziły, iż Ruscy dokonują owego dnia manipulacji 

czasowej i do celów swej operacji wojskowej „przenoszą w przyszłość” oczekujących (w tym także 

nas jako widzów późniejszych relacji medialnych o „katastrofie”), a zarazem… „przenoszą w 

przeszłość” Delegatów. Zgodnie z HWW, „Protasiuk” miałby wylecieć wcześniej (niż to się oficjalnie 

opowiada), tj. jakiś niedługi czas po 6-tej rano z Okęcia, by przybyć do strefy smoleńskiego lotniska z 

dużym wyprzedzeniem, jakieś kilkanaście minut po lądowaniu „Wosztyla”. Ruscy zaś, na okres 

operacji wprowadzając (np. w komunikacji lotniczej albo zupełnie nieoficjalnie, tj. bez powiadamiania 

polskiej załogi) „białoruski czas”, sprawiliby de facto, że PLF 101 byłby w (szeroko rozumianych) 

okolicach XUBS jeszcze zanim przyjechaliby urzędnicy mający witać delegację350.  

                                                           
348

 To godziny wyłącznie orientacyjne – nie „ostateczne”, wyliczone bowiem w korelacji ze zdarzeniami 
towarzyszącymi i sytuacyjnym kontekstem (danego świadka). „Jedność miejsca” też pojmuję tu orientacyjnie – 
chodzi wszak o lotnisko XUBS. „Jedność zdarzenia” to „jazda Bahra za strażą”. Można sądzić, iż Kraśko widzi 
zdarzenie chwilę wcześniejsze (dojazd do muru i zawracanie), a Mróz późniejsze (wyjazd z lotniska). Ten ostatni 
twierdzi, że już po jego przyjeździe na Siewiernyj i wyjściu z autokaru: [p]ojawiły się milicja i karetki. Radiowozy 
jeździły po pasie w te i we wte. Stąd podejrzewam, że zaraz po katastrofie Rosjanie sami nie wiedzieli, co się 
stało. Z ambasady widziałem konsula, z którym przyjechałem z Katynia, Maćka Jakubika z KPRP, chyba attaché 
obrony z naszej ambasady. Karetek nie widziałem w akcji. Potem pojawił się S. Wiśniewski z TVP i inni 
dziennikarze. (…) Wiśniewski po prostu pojawił się pod bramą główną lotniska. Opowiedział mi, co widział, i 
tyle. Nie powiedziałem [podczas telefonowania do redakcji – przyp. F.Y.M.], kim był, dlatego, że informacja, 
którą mi przekazał, nie była taką, której wiarygodności byłbym pewien. Traktowałem ją nie do końca jako 
pewnik. Natomiast Wiśniewski niczego nie zastrzegał. Por. też film Kruczkowskiego Na własne oczy (i tam 
umieszczone migawki sprzed bramy głównej XUBS, autorstwa Mroza). 
349

 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/12,114932,7752943,Wielka_tragedia____dekapitacja_Polski__.html  
350

 Pozostaje otwartą sprawa tego, kto z polskiej strony dysponuje wtedy poufnymi albo tajnymi informacjami, 
że 10 Kwietnia istnieje zagrożenie dla Delegatów. Można zadać zresztą trywialne pytanie: po co właściwie 
przybywają na XUBS oczekujący i sterczą tam, skoro mnóstwo przesłanek wskazuje wtedy na to, że PLF 101 tam 
nie będzie lądować? Być może też dlatego nie ma na smoleńskim wojskowym lotnisku borowców i dziennikarzy, 
bo „fama” idzie, że tam Prezydent nie przyleci. Z nieoficjalnych źródeł wiem z kolei, że Dowódca PLF 031 po 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/12,114932,7752943,Wielka_tragedia____dekapitacja_Polski__.html
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By jednak zrozumieć, na czym polega ruska manipulacja czasem w dn. 10-04351, wystarczy 

przeprowadzić prosty eksperyment myślowy. Załóżmy, że wybieramy się do kraju, nazwijmy go R, w 

którym (z naszego punktu widzenia) zegar chodzi na zasadzie +2h w stosunku do naszego, a więc, gdy 

u nas jest 6-ta, to w R jest 8-ma. Załóżmy też, że ludzie z R planują nas oszukać i wprowadzają 

chwilowo (do swych celów) czas +1h. Co, w takim razie my powinniśmy zrobić, by przechytrzyć tych z 

R, dowiedziawszy się o ich zamiarach? Oczywiście cofnąć „nasz czas” o -1h, nie zaś pozostawać przy 

dotychczasowym ustawieniu naszego zegara. A co się stanie, jeśli jednak nie cofniemy zegara u 

siebie? Stanie się to, co się dzieje z wieloma osobami „na miejscu” w Smoleńsku i Katyniu – trafią do 

fikcyjnej „strefy”, do „dziury czasowej”. Ulegną dezorientacji, co do najprostszej, wydawać by się 

mogło, dziecinnej kwestii: która jest aktualnie godzina. Jedni będą myśleć, że różnica jest 2-godzinna, 

inni, że może 3-godzinna, jeszcze inni 1-godzinna, a jeszcze inni w ogóle nie będą posługiwać się 

zegarkiem. Najgorsze jednak w tym wszystkim będzie to, że – jak zasygnalizowałem chwilę temu – 

ówczesny polski czas (ten, zgodnie z którym będą chodzić nasze i telewizyjne zegary) okaże się 

fikcyjny. Dlaczego? Dlatego, że nikt przecież oficjalnie nie cofnie w Polsce czasu o godzinę, by go 

dostosować do ruskiej manipulacji, skoordynować z nią.  

 

Ktoś może spytać: czemu miałaby służyć kremlowska manipulacja „zegarami”? Przede wszystkim 

dezorientacji wroga (dla Moskwy Polska to wrogie, natowskie państwo, pamiętajmy) i akceleracji 

szumu medialnego. Po drugie, wygospodarowaniu „dodatkowego czasu” na operację przeciwko 

Delegatom (godzina „poza ewidencją”, nie uwzględniana przez nikogo). Po trzecie, „dezaktualizacji” 

wielu zdarzeń, tj. swoistej „fikcjonalizacji” faktów. Umieszczenie tego, co realne (ludzkich działań, 

reakcji, zachowań, komunikacji etc.) w fałszywych parametrach czasowym, w fałszywym czasowym 

układzie odniesienia – daje rezultat w postaci „anihilowania” tego, co realne. Znów, na prostym 

przykładzie: jeśli zbrodni dokonano np. po 7-mej, a przedstawia się wszem i wobec, że doszło do niej 

po 8-mej – to zbrodnia w ten sposób „znika”, staje się „niewykrywalna”. Znika – i „szukaj wiatru w 

polu” można rzec każdemu, kto zechce podjąć się trudu znalezienia świadków z godz. 8-mej i na 

podstawie ich relacji odtworzyć to wszystko, co miałoby być dokonane po tejże 8-mej352. Może on 

bowiem zbierać opowieści, zestawiać dane, analizować – i nie znajdzie nic, gdyż będzie brnął w gąszcz 

coraz to bardziej komplikującej się fikcji. I na tej zasadzie, na gruncie ulokowania zdarzeń na fałszywej 

osi czasu, ufundowana jest narracja „smoleńska”. Jeśli coś faktycznego (tu: lotnicza katastrofa) nie 

zaszło po godz. 8-mej, to można spędzić całe dekady na „analizowaniu danych parametrycznych” 

związanych z „zakończonych wypadkiem lotem”, na wgryzaniu się w relacje „naocznych świadków 

katastrofy”, których przybywa z roku na rok i na „wizualizowaniu zdarzenia” z 8:56, 8:50, 8:41, 8:40, 

8:38, 8:35 i diabli smoleńskie wiedzą z jakiej jeszcze godziny353 - grunt, że „po ósmej”, czyli „po 10-tej” 

rus. czasu.        

                                                                                                                                                                                     
wylądowaniu na Siewiernym prosi zbierających się do wyjścia dziennikarzy o kontakt telefoniczny, gdyby 
uroczystości katyńskie miały się szybciej (niż planowano) zakończyć.  
351

 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/whats-time.html  
352

 W przypadku 10 Kwietnia stosuje się więc strategię maskirowki nie tylko w odniesieniu do miejsca (polanka 
samosiejek i „miejsce katastrofy” jako fałszywe ulokowanie tragedii Delegatów), lecz także do czasu 
(poczynając od słynnej godz. 8:56/10:56). Takie podwójne fałszowanie historii tragedii ma zapewnić 
uniemożliwienie zrekonstruowania faktycznego przebiegu losów Delegatów.  
353

 Wątek ten odkurzyła trzecia część „śledczej trylogii” Gargas. W Anatomii upadku 2, a tym samym w szkole 
Macierewicza – jakby nigdy nic – wraca sprawa „godziny katastrofy”.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/whats-time.html
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Po czwarte, być może najważniejsze, wprowadzenie fałszywego czasowego układu odniesienia 

powoduje, że relacje świadków, którzy mówią prawdę354, mimowolnie wspierają fikcyjną narrację. 

Jak to możliwe? Tak, mianowicie, że sytuowanie realnych, autentycznych zdarzeń w fałszywych 

parametrach czasowych, sprawia, iż określone fakty stają się elementami moskiewskiej legendy, tzn. 

przemawiają za tym, iż tak a tak, jak to Ruscy głoszą, mogło być. Innymi słowy, dopiero po 

„wykasowaniu” fałszywych parametrów czasowych (narzucanych przez oficjalną narrację) i np. 

zastosowaniu do wszystkich zdarzeń na nowo odniesienia w postaci np. UTC, można mówić o 

uporządkowaniu „osi czasu”. Ewentualnie od „czasu polskiego” należałoby cofnąć jedną godzinę, by 

uzyskać właściwy czas polski, czyli taki, jaki powinien być 10 Kwietnia, tj. uwzględniający ruską 

manipulację czasową. To spostrzeżenie dotyczy także 1) telefonów (i SMS-ów355), które od Delegatów 

przychodziły „po ósmej”356; w istocie są to bowiem telefony po siódmej rano (czasu polskiego po 

uwzględnieniu ruskiej manipulacji) i 2) pogłoski o alarmie (ponoć koło 8:20) w jednej z baz 

wojskowych w Polsce związanym z możliwym transportem rannych Delegatów357. 

 

[z zeznań premiera J. Kaczyńskiego
358

] 

                                                           
354

 Pomijam fałszywych świadków i łże-świadków. Ci ostatni, to ludzie łgający za pieniądze, przekupieni do 
zeznawania nieprawdy i potwierdzania zakłamanej wersji wydarzeń – z łże-świadkami mieliśmy do czynienia w 
przypadku ludzi poświadczających (w trakcie prac sowieckiej komisji Burdenki), że zbrodni katyńskiej dokonali 
Niemcy. Jest pewne, że podobną instytucję łże-świadka uruchomiono na potrzeby smoleńskiej maskirowki. 
355

 Sasin podaje na wrześniowym (2010) posiedzeniu ZP: dostałem taką informację (…), że jeden z pracowników 
kancelarii tuż przed śmiercią wysłał SMS-a do swojej rodziny, mówiącego o tym, prawda, że, że giniemy, ratujcie 
nas. No, takie… bardzo dramatycznego, prawda? (…) Okazało się, że nikt z rodziny nie potwierdził, aby taki SMS 
dotarł (http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina). 
356

 http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html  
357

 Pogłoska ta krążyła swego czasu w blogosferze. Gdyby faktycznie taki alarm ogłoszono, to by znaczyło, iż losy 
Delegatów były monitorowane przez polską stronę. 
358

 Por. też http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydent-dzwonil-do-brata-tuz-przed-
katastrofa,211516.html: Rzecznik i europoseł Prawa i Sprawiedliwości zdradził, że prezydent zadzwonił z 
pokładu samolotu do brata Jarosława Kaczyńskiego o godzinie 8.20. Poinformował, że "wszystko idzie tak, jak 
miało iść". - Prezes pytał, czy już wylądowali. Prezydent odpowiedział, że nie, że lądują za kilkanaście minut. 
To było - jak rozumiem - dwadzieścia kilka minut przed katastrofą - opowiadał Bielan.  
Jak widać, zachodzi pewna rozbieżność, między tym, co JK zeznaje w prokuraturze (nie rozmawialiśmy na temat 
lotu ani [o] żadnych problemach związanych z lotem), a tym, co nazajutrz po „katastrofie” przekazuje mediom 
Bielan jako słowa LK. Z kolei w filmie Sobota (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/08/woko-
filmu-sobota.html) JK wspomina: O szóstej rano brat do mnie zadzwonił – jak zawsze mówiąc mi, na szczęście, 
że nic się nie zdarzyło, a później drugi raz o ósmej, po ósmej do mnie dzwonił już po rozmowie z lekarzem, bo 

http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina
http://www.fakt.pl/Przerwana-rozmowa-z-ofiara-katastrofy,artykuly,71850,1.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydent-dzwonil-do-brata-tuz-przed-katastrofa,211516.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydent-dzwonil-do-brata-tuz-przed-katastrofa,211516.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/08/woko-filmu-sobota.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/08/woko-filmu-sobota.html
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45. Czemu nie zostaje wykonany lot powrotny PLF 101 do Polski? 

 

Czyżby więc, jak sądzili niektórzy blogerzy, do lotniczej katastrofy PLF 101 doszło po prostu po 7-mej 

(pol. czasu)? Problem w tym, że do żadnego upadku „prezydenckiego tupolewa” nie doszło, gdyż – 

cytując szefa KBWLLP: oni nie chcieli tam wylądować359, gdyż rozmowa z PLF 031 rozwiewa 

jakiekolwiek wątpliwości załogi „Protasiuka”, co do tego, iż z Siewiernym jest coś nie tak. Można 

jednak się zastanawiać nad zagadnieniem, dlaczego Delegaci nie zawracają wtedy do Polski? Taką 

możliwość przecież mają, dysponując w tupolewie sporym zapasem paliwa360. Mówi o tym zresztą 

gen. A. Czaban w jednym z wywiadów po „katastrofie”: 

 

A może piloci próbują, tylko okazuje się to już niemożliwe361? W apokryficznej wersji „stenogramów z 

kokpitu” (jeszcze sprzed publikacji CVR-1) pojawia się wszak wątek zawracania:  

                                                                                                                                                                                     
przed ósmą był obchód i można było się wtedy dowiedzieć, jaki jest stan zdrowia [mamy]. Ja byłem 
przekonany, że już wylądował – zapytałem go: czy już jesteś w Smoleńsku? Powiedział mi, że nie, że dzwoni z 
telefonu satelitarnego, tzn. takiego, z którego można dzwonić z samolotu. Powiedział mi, że stan zdrowia mamy 
jest, jak na ówczesną sytuację, niezły, i żebym się jeszcze chwilę przespał, bo…, no bo jestem w bardzo złej 
formie. Byliśmy obydwaj tym wszystkim bardzo obciążeni. Dokładnie użył takiego sformułowania, to były jego 
ostatnie słowa, jakie w życiu usłyszałem: „żebyś się nie rozpadł”. I później rozmowę przerwało (…). 
359

 http://wyborcza.pl/1,76842,9016876,Miller__Oni_nie_chcieli_tam_wyladowac.html  
360

 KBWLLP podaje w „raporcie Millera” (s. 217): Całkowita ilość paliwa w samolocie przed rozpoczęciem lotu 
wynosiła 18 672 kg. W planie lotu załoga określiła możliwą długość lotu na 3 godz. 30 min. Zdaniem jednak 
„komisji Millera”, wbrew temu, co prognozowała załoga (j.w.): Jako podstawę do określenia długotrwałości lotu 
(w planie lotu oraz dla przyjęcia lotnisk zapasowych) należało przyjąć 12 762 [taki czeski błąd w oryg. – przyp. 
F.Y.M.]. Dawało to długotrwałość lotu około 2 godz. 30 min.  
361

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html  

http://wyborcza.pl/1,76842,9016876,Miller__Oni_nie_chcieli_tam_wyladowac.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html
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Czy załoga PLF 101 zostaje 10 Kwietnia zmuszona do skierowania się na jakieś lotnisko i ta właśnie 

chwila to początek „problemów z lądowaniem prezydenckiego samolotu”? Czy tak to wygląda, jak 

na ruskich „antyterrorystycznych ćwiczeniach”362? 

                                                           
362

 W takim kontekście „apokryficzna wypowiedź” przypisywana Protasiukowi, a upubliczniona w lipcu 2010 
(miesiąc po publikacji CVR-1, w których to „stenogramach” tego komunikatu brak, rzecz jasna): Jak nie 
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Autorzy Zbrodni smoleńskiej, którzy – mimo wielu makabrycznych i przemawiających do wyobraźni 

detali (typu „ślady saperki” na zwłokach363, a nawet pośmiertne okaleczanie, niszczenie ciał364) – nie 

odstępują na krok od polanki samosiejek za murem Siewiernego w swej narracji, pilnując, by 

dokładnie tam, na wysypisku śmieci, rozgrywała się tragedia Delegatów, przyznają, że 10 Kwietnia są 

aktywne ruskie myśliwce w okolicach Smoleńska, 

       

ale jakoś specjalnie tej aktywności z delegacją prezydencką nie wiążą (s. 171):  

                                                                                                                                                                                     
wylądujemy, to mnie zabiją – może wcale nie być fikcyjna (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-
wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html. To zresztą zastanawiające, że Gargas w niedawnej Anatomii 
upadku 2 do tejże wypowiedzi wraca, lecz J. Komolka (wtedy w TVN24) nie chce z nią na ten temat rozmawiać. 
363

 Por. s. 562. Por. też 548 i n., gdzie ZNE rozpisuje się na temat filmiku Koli. Każdy, kto czytał Zbrodnię 
smoleńską wie, że przy opisach stanu zwłok autorzy generalnie nie podają, o ciała jakich osób z delegacji 
chodzi. Używają też zagadkowej formuły (s. 555): ciało mężczyzny przypominającego twarzą i posturą ciała 
Lecha Kaczyńskiego (…) mężczyzna ten wyglądał, jakby był we śnie, nie jak osoba ciężko ranna i zabita w wyniku 
ciężkiego wypadku. Szerzej o dziwnej książce ZNE pisałem w aneksie 1 do Czerwonej strony Księżyca: 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-1.pdf      
364

 Por. s. 562. Tak, zdaniem ZNE, zostały potraktowane zwłoki Prezydenta. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-1.pdf
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mimo że ci sami fachowcy wojskowi z ZNE przyznają półgębkiem, że strefa smoleńskiego wojskowego 

lotniska nie jest 10 Kwietnia „sterylna” (s. 389)365: 

                                 

Wbrew pozorom to zrazu wcale nie musiałoby wyglądać z okien tupolewa groźnie. Ruscy wszak nie 

musieliby być szczególnie nachalni, formując taką eskortę przy PLF 101.  

                      
                                                           
365

 Jak widać w tym cytowanym fragmencie, ZNE wspomina o jakimś samolocie krążącym nad Siewiernym, ale 
zarazem robi wszystko, by nie utożsamiać go z PLF 101.   
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Mogliby nawet tłumaczyć się… względami bezpieczeństwa, klarując polskim pilotom, że 1) „ktoś” 

może stwarzać zagrożenie dla delegacji Prezydenta, a 2) ruskie myśliwce tylko „zabezpieczają” ten 

przelot, 3) „Moskwa” zaś proponuje załodze PLF 101 udanie się na takie a takie lotnisko (np. 

witebskie, jak w planie lotu), na którym 4) wylądował drugi samolot z częścią delegacji, która 

uda/udała się do Katynia. Mogliby też Ruscy jednak wskazywać na to, że „załoga jest 

niezdyscyplinowana” (i zamiast od razu się skierować na „zapasowe”) zbytnio przeciąga pobyt nad 

„zamkniętym już z powodu mgły” lotniskiem Siewiernyj („cisza na łączach”), stąd, wyjaśnialiby, 

„pomoc” ze strony ruskich sił powietrznych366 (poniżej UMII, witebskie lotnisko).  

 

Gdyby tak faktycznie przebiegały tragiczne zdarzenia z Delegatami, to zagrożenie narastałoby 

stopniowo – nie byłoby więc punktowego (w sensie czasowym) zdarzenia367, a w związku z tym 

                                                           
366

 Co więcej, Ruscy mogliby proponować międzylądowanie, mające poprzedzić ewentualny ponowny przylot 
do Smoleńska (do czego już by nie doszło). T. Turowski w wywiadzie z października 2013 twierdzi: Gdyby ten 
samolot wylądował w Mińsku, czy w Witebsku, nawet nie wysadzając pasażerów, odczekał 3 kwadranse, to 
mógłby kontynuować lot i wszystko potoczyłoby się inaczej (http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-
Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-odruchy-
zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4).  
367

 Takiego jak lotnicza katastrofa związana z upadkiem samolotu, do której dochodzi w chwili takiej a takiej i 
można tę chwilę z precyzją ustalić (i/lub zostaje utrwalona na jakimś materiale wideo). Brak „punktowości” 
zdarzenia tłumaczy zarazem te w gruncie rzeczy rozmyte, nie inicjowane w jednym czasie, relacje mediów 
poprzedzone pojawiającymi się rozmytymi czasowo, wzajemnie sprzecznymi, nieoficjalnymi doniesieniami o 
losach delegacji. Niby „start” przekazu „katastroficznego” nad Wisłą zachodzi o 9:19 (wraz z wejściem na 
antenę TVN24 Kuźniara) i wtedy medialna fala rozprzestrzenia się na inne środki przekazu, ale już o 9:03 
„startuje” Polsat News, o 8:38 Czerska Prawda na swym portalu ogłasza „dekapitację Polski” – nie licząc „śladu” 
na stronie TVP Info z 5:57 z „orędziem katastroficznym” B. Komorowskiego (o tym wszystkim już pisałem w 
Arytmetyce smoleńskiej, por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf s. 4-6). 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-odruchy-zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-odruchy-zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-odruchy-zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/as-fym.pdf
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informacje o losach delegacji spływałyby stopniowo. Jak jednak pamiętamy z najwcześniejszej chyba 

(bo upowszechnionej dobry tydzień po „katastrofie”, dn. 18-04-2010) „apokryficznej” wersji 

„stenogramów z kokpitu”, zrazu jeden z prokuratorów wojskowych miał przekazać mediom, iż słyszał 

nagranie rosnącego szmeru z przedziałów pasażerskich:     

 

Ta niezwykła kwestia nie została podjęta przez „dziennikarzy śledczych”, ale na pewno jeszcze w 

„historii smoleńskiej” powróci. Czy rzeczywiście było takie kilkudziesięciosekundowe nagranie i co się 

z nim potem stało? Czy rejestracja była jeszcze w trakcie lotu, czy po wylądowaniu? Czy też 

informacja o takim nagraniu pochodziła z innych źródeł aniżeli CVR? Gdy dojdzie do nadzwyczajnego 

dochodzenia ws. 10 Kwietnia, zagadnienie tego, jak wyglądał pierwotny zapis CVR (w niniejszym 

Suplemencie próbowałem go odtworzyć w wielu istotnych partiach), będzie pierwszorzędną sprawą 

do ustalenia. Tak jak to, czy istnieje oryginał nagrania CVR – ten sprzed montażu „katastrofy”. 
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46. Montaż „katastrofy smoleńskiej”  

[P]racuję słuchem jako montażysta (…). (…) trochę tych katastrof w życiu, niestety, montowałem. 

S. Wiśniewski 10 Kwietnia
368

 

 

Na posiedzeniu ZP z 28 lutego 2011 problem zmontowania materiału obrazującego „miejsce 

katastrofy smoleńskiej”, czyli polankę samosiejek z „wrakiem” oraz przebierańcami odgrywającymi 

role strażaków gaszących „polski samolot”, stawia na samym początku owego spotkania z 

parlamentarzystami sam moonwalker369. W monologu zaczynającym się wraz z projekcją 

księżycowego wideo Wiśniewski wygłasza swoiste dementi, że moonfilm nie podlegał montażowi370. 

Do sprawy, czy materiał jest jakkolwiek montowany, wraca niezmordowany mgr Macierewicz, 

wyczulony na punkcie każdej manipulacji, już po (kilkudziesięciominutowej, przerywanej wielokrotnie 

i zagadywanej) projekcji moonfilmu. Wiśniewski przyznaje, iż zachodzi drobna „nieciągłość” w postaci 

przerwy między zmianami formatu – nie dodaje jednak, że ta „nieciągłość” pojawia się w materiale 

                                                           
368

 http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem  
369

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1. Jedyny pełny zapis tego 
posiedzenia można znaleźć na stronie polityczni.pl, jednak po wklepaniu tego linku wyszukiwarka sygnalizuje, iż 
strona „dokonuje ataków” http://www.polityczni.pl/smolensk,audio,51,5708.html  
370

 [P]adało wiele zarzutów w stosunku do mnie jako do montażysty, że materiał jest zmontowany. Tu chciałem 
takie sprostowanie: otóż mianowicie nie został zmontowany, tylko wcześniej nagrywałem w innym sys…, tego, 
w longplayu, przełączyłem na inny standard, by mieć lepszą jakość materiału.  
Pomijając już to, że nie widać żadnej istotnej zmiany jakości obrazu po owej „zmianie standardu”, wyjaśnienie 
to wygląda na jedną z wielu kosmicznych stories polskiego montażysty, ale nie bezsensowną – SW w ten sposób 
legenduje sam siebie, twierdząc ni mniej ni więcej, tylko to, że wcześniej filmuje z parapetu, a potem na 
pobojowisku (szerzej o sprawie fikcyjnej korelacji między mgielnym sitcomem a moonfilmem pisałem w: 
https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf). Przypomnę, że SW sam na tym 
posiedzeniu ZP opowiada ze szczegółami o nieziemskiej sytuacji, jak to czeka godzinami na przylot, którego nie 
udaje mu się nagrać (i dwie minuty za wcześnie wyłączyłem kamerę), ale też jak rutynowo sprawdza wszystko 
przed swym wyjściem z kamerą z hotelu, po jej zdjęciu z parapetu. Sprawdza, co się nagrało, zmienia kasetę i 
sprawdza też, czy kamera na niej rejestruje (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-
inne-osobliwosci-godziny.html): to chwilę musiało potrwać, zanim zmieniłem kasetę, zanim włożyłem drugą – 
przy okazji sprawdziłem, czy się nagrywa. Mam taki zwyczaj. Dopiero przygotowałem ten sprzęt – pamiętam to 
jak dziś – i dopiero później, będąc… musiałem się ubrać, jakoś sprawdzić... Czy „przygotowując sprzęt”, nie 
miałby SW znakomitej okazji do „zmiany standardu”? Na pewno o wiele lepszą niż podczas pobytu na „miejscu 
katastrofy”.   

http://freeyourmind.salon24.pl/326062,z-tego-co-pozniej-widzialem
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://www.polityczni.pl/smolensk,audio,51,5708.html
https://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-timebreaker.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
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SW na niedługo przed posiedzeniem ZP z udziałem montażysty. Dopiero bowiem niecałe dwa 

tygodnie wcześniej, tj. 15 lutego 2011, zrzuca on swój unikatowy materiał na YT zapaćkany na 

czerwono napisami przypominającymi nienajlepszą angielszczyzną o „prawach autorskich” 

(aczkolwiek bez zegara kamery371): 

 

na którym widać „podwójny start” z rejestrowaniem kamerą wyglądu polanki samosiejek i „wraku” 

na smoleńskim wysypisku śmieci (po upływie 30-31 sekund372) i na którym popisuje się innymi swoimi 

umiejętnościami montażowymi, tj. kasowaniem jakiegoś fragmentu ścieżki audio: na moonfilmie w 

wersji z 15-02-2010 nie usłyszymy słynnego: ja p…lę, to nasz – w okolicach statecznika373, co 

dowodzi, iż SW jest w stanie dość swobodnie kształtowań soundtrack w swoim montowaniu 

katastrofy. 10 Kwietnia, w medialnej młócce, jakiej zostaje poddany moonfilm (ani też w jego 

wersjach na YT do 15 lutego 2011) „podwójnego startu” nagrania nie ma – i chyba w tym miejscu 

(naszych rozważań) ta sprawa nie jest najważniejsza. Nie tyle bowiem istotny jest teraz obraz 

(zafałszowujący historię tragedii), co dźwięk. 

 

Maestro Macierewiczowi natomiast, gdy wałkuje (po projekcji moonfilmu) zagadnienie montażu, 

chodzi o obraz nie zaś o ścieżkę audio. Wprawdzie szef ZP wyczula nas na „dźwięki strzałów” (w 

dodatku „nagrywane równolegle przez Rosjan”374), ale to wyraźnie w nawiązaniu do wprowadzenia 

Wiśniewskiego z początku posiedzenia, który uwagę parlamentarzystów i widzów na „symboliczny 

                                                           
371

 Z którym to zegarem zostanie pokazany moonfilm na posiedzeniu ZP. 
372

 http://www.youtube.com/watch?v=iQ_5PrVDl9g  
373

 Por. od 2’52’’ linkowanego wyżej materiału. Jeśli jakiś sceptyk chciałby tu wyjść z obroną takiej wersji 
moonfilmu, tłumacząc, że może SW ze względów grzecznościowych, powiedzmy, chciał „wyciąć wulgaryzm”, to 
przypomnę, że na tym samym moonfilmie znaleźć można frazę: O kurwa, jakieś błoto tu jest (od 1’16’’).  
374

 http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli  

http://www.youtube.com/watch?v=iQ_5PrVDl9g
http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli
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strzał drzewa”375 kieruje. Oczywiście SW też (na tym „przesłuchaniu”) sporo mówi o innych 

dźwiękach do znalezienia na moonfilmie, jak np. o wielce intrygującym odgłosie jadących karetek, 

które zrazu słychać w oddali (od 2’00’’), potem są nieco głośniejsze (od 2’11’’), zmieszane z odgłosem 

„strażackim” i klaksonem, aż… zanikają (od 2’52’’), po chwili (od 3’21’’) pojawiają się znów, lecz 

bardzo daleko, wyraźniej je słychać, gdy SW wyłazi już na polanę, ale milkną (od 4’57’’) tuż przed 

zawołaniem: Kto tam snimajet? Odgłosy karetek nie narastają coraz bardziej (tak choćby jak dźwięk 

silnika zbliżającego się, drugiego wozu strażackiego), co sygnalizowałoby przyjazd/wjazd do/na 

„miejsca/e katastrofy”. Ścieżka audio moonfilmu jest stereofoniczna i odsłuchując ją na słuchawkach 

można dostrzec, że dźwięk karetek generalnie nie wygląda na stereofoniczny376 – w przeciwieństwie 

np. do odgłosów ptaków, które potrafią się przesuwać w tle dźwiękowym (z lewa na prawo) 

odpowiednio do obracania się z kamerą przez filmującego. Dźwięk ten zmienia położenie tylko na 

odcinku czasowym wideo od 4’17’’ do 4’57’’, ale i tak nie ma pewności, czy nie jest ten „ruch” 

uzyskany metodą studyjną poprzez przesuwanie odgłosu z prawego kanału w stronę środka pasma 

audio.  

 

Sugestia, że dźwięk karetek jest dograny do moonfilmu, czyli wmontowany jako dodatkowy element 

uwiarygadniający „katastroficzny” przekaz, nie jest wcale nieuzasadniona. Przede wszystkim żadnej 

karetki na moonfilmie nie widać. Poza tym dźwięk syren urywa się, jak wspomniałem, przed „kto 

tam snimajet”. Po trzecie, w filmie Syndrom katyński377 w ścieżce dźwiękowej pojawia się dodatkowy 

odgłos: dzwoniących, nieodbieranych telefonów komórkowych – co pokazuje, iż bez problemu na 

soundtrack moonfilmu można w jakiejś montażowni nakładać „efekty specjalne”378, mające 

wywoływać u odbiorców odpowiednie „katastroficzne” skojarzenia, a przy tym wzmacniać u nich 

przekonanie, iż śmietnisko przy murze lotniska XUBS to miejsce tragedii Delegatów. W wywiadzie dla 

TVP Info (z 14-04-2010)379 Wiśniewski opowiada: Wbrew pozorom [służby – przyp. F.Y.M.] 

zareagowały bardzo szybko. Bardzo szybko przybiegli funkcjonariusze Federalnej Służby Ochrony. 

Szybko pojawiły się służby techniczne, jak straż pożarna, karetki pogotowia380. Nieprawdą jest, że po 

cichu wynosili ciała. Podczas posiedzenia ZP też sporo opowiada o „karetkach”, choć zaznacza, że nie 

mogły one dojechać „bo tam nie ma drogi bitej”, a potem precyzuje, że karetki widzi przy bramie 

                                                           
375

 Upubliczniony dopiero 15 lutego 2011. 
376

 Karetki, pędząc na sygnale, bardzo szybko zmieniają położenie, a w związku z tym często obserwowany jest 
dla osób słyszących przejeżdżające karetki efekt Dopplera, czyli zmiana tonu z wyższego na niższy lub z niższego 
na wyższy (w zależności od położenia słuchacza). Efekt ten jest także wyraźnie słyszalny, gdy mija się, jadąc 
autem, bijącą dzwonnicę.  
377

 http://www.youtube.com/watch?v=SIn2MGAOguI od 5’52’’ materiału. Fragment moonfilmu jest nadany tuż 
po następujących słowach Sasina: Kiedy wynosili ciała ofiar… yyy… dzwoniły, cały czas dzwoniły komórki, które… 
te osoby miały przy sobie. Tak naprawdę wszyscy dzwonili, chcieli się dowiedzieć, co się stało, czy… czy tym 
osobom, które leciały… yyy… nie stała się jakaś krzywda. No informacji jeszcze tutaj… [tak to się urywa – przyp. 
F.Y.M. – po czym jest zaprezentowane „dzwonienie komórek”]. Kiedy byłem przy szczątkach samolotu sta-, jak 
mówiłem, zacząłem dostawać pierwsze… telefony, z których wynikało, że osoby, które do mnie dzwonią yyy… 
no, są przekonane, że,… że jestem w samolocie i... 
Problem jedynie w tym, że Sasin nie był przy żadnym „wynoszeniu ciał” z pobojowiska na Sewiernym.   
378

 Pozostaje do wyjaśnienia, czy „dzwonienie komórek” to patent ruski, czy jedna z mniej znanych wersji 
moonwalkera. 
379

 http://www.tvp.info/1658974/opinie/wywiady/gdybym-wiedzial-co-sie-stalo-usiadlbym-i-plakal/  
380

 W wywiadzie dla Rz SW twierdzi natomiast, że… był pierwszy na „miejscu katastrofy”: Dopiero potem 
przyjechała straż. (http://www.rp.pl/artykul/460798.html)  

http://www.youtube.com/watch?v=SIn2MGAOguI
http://www.tvp.info/1658974/opinie/wywiady/gdybym-wiedzial-co-sie-stalo-usiadlbym-i-plakal/
http://www.rp.pl/artykul/460798.html
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głównej lotniska. Czy chodzi zarazem o te pokazane na filmie Kruczkowskiego, wyjeżdżające z terenu 

jednostki wojskowej przy XUBS? Filmowane przez Łapacza (będącego z Baterem) 

                     

i Mroza? 

             

Tylko że w relacji świadków (mam tu na myśli choćby Zychowicza381) karetki nie jadą na sygnale: Po 

chwili z pasa startowego zaczęła zjeżdżać kawalkada karetek. Pięć, może sześć. Jechały powoli, bez 

włączonych sygnałów. Tak nie wozi się żywych ludzi.  

                                                      

Wiśniewski natomiast (na zdjęciu wyżej stojący w kapturze tyłem do obiektywu Łapacza, obok Batera, 

a naprzeciw Prus i Kelly; za SW prawdopodobnie Zychowicz), przedstawiając na posiedzeniu ZP 

moonfilm i… powołując się na odgłosy syren ze ścieżki księżycowego wideo, zapewnia, że smoleńskie 

                                                           
381

 http://www.rp.pl/artykul/460145.html?p=1  

http://www.rp.pl/artykul/460145.html?p=1
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pogotowie właśnie przyjechało na sygnale. Może wyjeżdżało „na samych kogutach”, lecz przyjechało 

na syrenach – czym po raz kolejny gruntuje oficjalną, moskiewską legendę. Jednakże przesadza, robi 

to na wyrost, zgodnie wszak z „raportem MAK” pierwsza karetka miała się pojawić dość późno, bo o 

10:58 rus. czasu: 

 

 

Oddajmy zresztą głos samemu „łunochodowi”, tj. człowiekowi, który spacerował po ruskim Księżycu 

w te i we wte, nie pytając Rusków nawet: czto słucziłos’?, czyli co się stało – a takie pytanie zadałby 

każdy, znalazłszy się na miejscu autentycznego wypadku. Proszę uważnie przeczytać poniższy passus 

„naocznego świadka”382, zwłaszcza pierwsze dwa zdania: 

Ten drugi dźwięk w tle, taki wyjący nie ryczący, to jest karetka pogotowia. Czyli też jest nieprawdą – z 

tego, co ja widziałem, oczywiście – że karetki przyjeżdżały i wyjeżdżały bez sygnału. Owszem później 

wyjeżdżały na, tylko na tzw. kogucie, mieli zapalone te światła, te swoje, ale że po prostu tam nie było 

sensu, przepraszam, może sensu źle powiedziane, po prostu nie było takiej potrzeby… stąd też mnie to 

później zastanawiało – dlaczego te karetki jadą, a nie gonią w pewnym sensie. Bo wiadomo, jak jest 

wypadek, jak jest tragedia – no to wiadomo, karetka, czy inne służby techniczne jadą jak najszybciej. A 

widać, że Rosjanom, można powiedzieć, nie za bardzo się spieszyło, no bo chyba mieli świadomość, że nie 

było już do czego. Może to nie to, żebym ironizował, ale po prostu taka jest brutalna rzeczywistość, że 

mieli świadomość tego, że ci, co tam, co byli w tym samolocie, nie mieli szans przeżycia. 

Co robi Wiśniewski tutaj? Manipuluje po mistrzowsku: dźwięk = karetka pogotowia, więc: 

nieprawda, że karetki przyjeżdżały bez sygnału. To nie koniec, bo jest jeszcze jedno piętro tej 

ściemy. Moonwalker powołuje się na dźwięk na swoim filmie, traktując ów dźwięk jako dowód tego, 

co on miał na własne oczy spostrzec w okolicy „miejsca katastrofy” (z tego, co ja widziałem, 

oczywiście). Nagrany dźwięk ma dowodzić tego, co SW widział. Jest to istna wirtuozeria w 

ściemnianiu – z podobną w „historii smoleńskiej” można się spotkać wyłącznie w 

katastrofologicznych wywodach mistrza M. z ZP.  
                                                           
382

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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Dlaczego jednak po raz kolejny wracać wracać do moonwalkera i jego barwnych, pieczołowicie 

przygotowanych, zawiłych i wewnętrznie sprzecznych na ogół, opowieści? Dlatego że wiele wskazuje 

na to, że to polski udział w „konstruowaniu medialnej narracji katastroficznej” jest w dn. 10 Kwietnia 

decydujący. Screenu z ruskiej TV na początku niniejszego podrozdziału nie zamieściłem przypadkowo. 

Ruskie media bowiem – mimo że powinny jako pierwsze zawiadamiać Polskę i świat o 

„smoleńskim wypadku lotniczym” – wcale się nie spieszą z informowaniem o nim. Jest to rzecz, na 

którą mało kto wciąż zwraca uwagę w analizach tego, co się dzieje owego tragicznego dnia, ale 

zauważmy, iż tak właśnie jest: podlegające Kremlowi środki przekazu wyczekują, tak wyczekują zrazu, 

na „rozwój wydarzeń”. Potwierdza to relacja Batera zawarta (w sfabularyzowanej formie) w książce 

Krzymowskiego i Dzierżanowskiego383. Newsa wrzuca Bater (9:03/9:04), newsa wrzuca Kelly (9:11). I 

co? Nic: 

Mijały minuty, ale żadne rosyjskie media nie potwierdzały informacji. Zdenerwowany Paxton [Robin 

Paxton z biura Reutersa w Moskwie – przyp. F.Y.M.] zadzwonił do szefa działu politycznego Guya 

Faulconbridge’a. – Lidia kazała mi wypuścić depeszę o wypadku polskiego samolotu z prezydentem. 

Wierzę jej, ale minęło dwanaście minut i jesteśmy jedyni – zameldował lekko spanikowany. – Zresztą 

poczekaj. Wiesti-24 coś podają! – krzyknął. Ale po chwili się zreflektował: – O, cholera, powołują się na 

nas…  

Podobną rozmowę Bater miał z Kietlińskim [Radosław Kietliński – ówczesny wydawca programu – przyp. 

F.Y.M.]. – Wiktor, masz rację. Reuters potwierdza twoją informację! – Potwierdza, bo siedzi koło mnie.  

Naiwnością byłoby sądzić jednak, że Ruscy wyczekują wtedy na breaking newsy Batera i Kelly. Czekają 

na oficjalny384 (i telewizyjny) komunikat polskiego rządu. Taki pojawia się o 9:26 na pasku TVN24: 

 

                                                           
383

 Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 33-35. 
384

 Za nieoficjalny można potraktować ten pojawiający się w Internecie z 9:20, dotyczący prezydenckiego jaka-
40: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/onet-920.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/onet-920.html
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I co wnet będą pokazywać ruskie media? Zdjęcia Sępa i Wiśniewskiego, rzecz jasna. 

        

 

Plus relacje „ocziewidców”, bez których (a ściślej, bez opowieści których) trudno sobie „katastrofę” 

wyobrazić. Takich jak niejaki Śliwiński. 

                  

Ale i Ruscy się wezmą potem za porządny „montaż katastrofy” na niedługo przed wyborami 

prezydenckimi w Polsce (2010), gdy w Syndromie katyńskim385 pokażą całą plejadę „gwiazd”, 

poczynając od legendarnego dziadka rzekomo z filmiku Koli, do którego to dziadka też jedzie ekipa 

Superwizjera386, poprzez mechanika Iwanowa-Safonienkę mającego być autorem wideo 1’24’’387 

(Iwanowem-Safonienką też się zajmują polskie media, od momentu, gdy zostaje od „odkryty”:)  

                                                           
385

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html  
386

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lesny-dziadek-z-filmu-koli.html  
387

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/kola.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lesny-dziadek-z-filmu-koli.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/kola.html
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na… mitycznym kontrolerze z Mińska kończąc. Tym niby gościu, co ma o 6:14 UTC przekazać załodze 

PLF 101 (rzekomo „mińskie zawiadomienie”) 4-0-0 meters, fog: 

         

Znajdzie się więc w Syndromie akurat „kontroler z Mińska” (nie wiadomo, czy to ktoś, kto w ogóle 

pracuje w „mińskiej kontroli”), ale już nie… żadni kontrolerzy ze Smoleńska z 10-04-2010, ani 

cywilni, ani mundurowi. Nie ma w załganym Syndromie przecież Plusnina, Krasnokuckiego, Ryżenki, 

Murawiowa, Radgowskiego, Judina, Ignatowa (pomocnika Murawiowa), Łubancowa (tego z 

„zachodniej wieży” i od komunikatu: pas wolny) itp. szympansów, którzy tak się starali, drąc włosy z 

głów, by nie dopuścić do „smoleńskiej katastrofy”; nie ma i „bojców biegających” po płycie lotniska. 

Nie ma w Syndromie żadnego Benediktowa, Marczenki, Sypki, Kurtinca itp. I nie będzie. A przecież tak 

wielu z nich wszystkich miało przeżywać dantejskie sceny „odsyłania na zapasowe” tej 

„niezdyscyplinowanej załogi”, tego „Polaka”. Nie ma rezolutnej załogi „Frołowa”, co wie, kiedy 

przestać podchodzić na XUBS - ani uprzejmej „TSO 331” dopytującej o „faktyczną pogodę”. 

Smoleńskich „kontrolerów” szukać muszą reporterzy/reporterki z Polski po klatkach schodowych388 

                        

                                                           
388

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html
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po bazach wojskowych389 

                                

           

 

i po ulicach goroda-gieroja. Bezskutecznie. 

             

                                                           
389

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html
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47. „Miejsce wypadku” generujące „historię katastrofy” 

[M]ówię: może to nie ten samolot, może to…, może to nie oni? 

M. Wierzchowski
390

 

 

- [C]zy to jest pewne, że to był ten samolot?  

- Proszę? 

- Czy to jest pewne, że to był ten nasz samolot? 

C.O. MSZ w tel. rozmowie z J. Bahrem
391

 

 

- Co to za manekiny? 

E. Jasiuk do T. Turowskiego na „miejscu katastrofy”
392

 

 

Amb. Bahr, były szef BBN, w swym podawanym w wywiadzie dla Torańskiej opisie „miejsca 

katastrofy”, przyrównuje je do krajobrazu po trzęsieniu ziemi393. Tym niemniej nawet w gruzowiskach 

powstałych po trzęsieniach ziemi, kiedy wydaje się, że dla zasypanych nie ma nadziei, ratownicy 

szukają poszkodowanych, nieprzytomnych, zaginionych, rannych – i nikomu z poszukujących nie 

przyjdzie do głowy, by poszkodowanych nie szukać, by ich zostawić. 10 Kwietnia okazuje się, że na 

pobojowisku za murem smoleńskiego północnego aerodroma „nie ma kogo szukać”, gdyż wsje 

pogibli. Ówczesny zastępca Bahra, Turowski, który dociera na „miejsce wypadku” od strony lotniska, 

twierdzi w linkowanym niżej w przypisach wywiadzie, że po straży pożarnej pojawiają się karetki394, 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska  
391

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-
sikorskiego,214245.html  
392

 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-
odruchy-zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4 
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 Miałem go w oczach, wielokrotnie uczestniczyłem w jego witaniu i pożegnaniu. Ogromne cielsko z wysokimi 
schodami. A te fragmenty, które zobaczyłem, po półtora metra wysokości, odbierały mi nadzieję, że komuś 
mogę pomóc. Czułem się jak w Bukareszcie po wielkim trzęsieniu ziemi 4 marca 1977. Wyszliśmy z ambasady na 
główną ulicę (…). Z budynków, które wczoraj miały po osiem czy dziesięć pięter, zostały zwały gruzów 
karykaturalnie pomniejszone. I nie było żadnych szczelin, przez które można byłoby wejść i kogoś wywlec ze 
środka. Myślałem wtedy tylko o tym, że z setek ludzi, którzy tam mieszkali, nikt nie miał prawa przeżyć 
(Smoleńsk, s. 28). 
394

 Po paru minutach pojawiły się karetki, jeszcze przed nimi strażacy. Na miejscu katastrofy były niewielkie pola 
palącego się paliwa. Ten samolot tak jakby klapnął w błoto, rozbił się o nie [tak w oryg. – przyp. F.Y.M. – 

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-odruchy-zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Tomasz-Turowski-o-Smolensku-trzy-osoby-dawaly-bezwarunkowe-odruchy-zycia,wid,16073713,wiadomosc.html?ticaid=112fe4
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nie podaje jednak, w którym dokładnie miejscu, ale nawet jeśli rzeczywiście przybywa tam 

pogotowie, to chyba nie z medyczną pomocą do manekinów, które widzi sekretarz ambasady E. 

Jasiuk i chce je sfilmować: 

               

Wierzchowski, który prawdopodobnie wraz z Turowskim przybywa na pobojowisko, pyta, jak wiemy: 

może to nie oni? Nikt z parlamentarzystów z ZP przysłuchujących się nieskładnej opowieści świadka 

nie zadaje mu jednak pytania: jak to „nie oni?” Kraśko zaś w swej książce395 wspomina:  

Byliśmy 100 metrów od miejsca katastrofy. Wciąż nie wierzyliśmy, że może być aż tyle ofiar. Myśleliśmy, 

że nawet jeśli samolot się rozbił, to większość ludzi się uratowała. Przecież to wielki samolot. Od lat 

narzekaliśmy, że to wstyd, by najważniejsi ludzie w państwie latali tak starą maszyną, ale chyba czuliśmy 

się w niej wyjątkowo bezpiecznie. Zawsze wierzyliśmy, że latają nią najlepsi piloci i gdy prezydent czy 

premier są na pokładzie, nic się nie może stać. Jeśli ten oficer [chodzi o ruskiego mundurowego, którego 

minęli Kraśko z Sępem – przyp. F.Y.M.] miał rację, „roztrzaskał się” znaczy, że część samolotu jest 

zgnieciona, ale w kadłubie wciąż są ludzie przypięci pasami. Przy szczątkach widzieliśmy wielu strażaków, 

milicjantów, ludzi z OMON-u, lecz nikogo w białych kitlach. Z boku stało pięć czy sześć karetek 

pogotowia, nikt jednak nie biegał z noszami. Wszystkie wozy ratownicze miały włączone sygnały, 

karetki nie. Dziwne. Nie szukają rannych.  

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
samolot miał się rozbić o błoto]. Stąd nie było może i takiego huku. Uderzył o glebę podmokłą, dlatego ten 
pożar nie rozprzestrzeniał się za bardzo.   
395

 Smoleńsk. 10 kwietnia 2010…, s. 11. 
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A. Kwiatkowski, adiutant Sasina, przyjechawszy jakiś czas później (z borowcami z Katynia) na 

Siewiernyj i przyszedłszy na polankę samosiejek (od lotniska, nie przez wyłom w murze i nie od ul. 

Kutuzowa – od tej więc strony, z której nie było prawie żadnych zdjęć; por. dla unaocznienia fot. 

poniżej), 

              

                                          

 relacjonuje w książce Mgła (s. 96-97): 

Na wprost mnie było jakieś rumowisko i tam, na szczycie zobaczyłem coś dziwnego… to była taka 

postać… korpus ludzki w jakimś swetrze… bez głowy… i wtedy zawróciłem. I pomyślałem sobie, że tak 

naprawdę nie jest możliwe, żeby po tych wszystkich miejscach chodzić. Tam była woda, błoto, były 

porozrzucane szczątki, jakieś pościnane brzózki. Wycofałem się również dlatego, że tak naprawdę nie 

było gwarancji, że nie chodzę po szczątkach ludzkich, że nie chodzę po moich koleżankach i kolegach. 

 

Uważni widzowie moonfilmu Wiśniewskiego muszą pamiętać „korpus ludzki w jakimś swetrze”… po 

drugiej stronie „rumowiska”. Moonwalker mija go ze swą kamerką, zapewne go nie zauważając lub 

też ignorując, jakby to nie były ludzkie zwłoki (niżej w kadrze, pod literą H): 
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Ewidentnie jest to zupełnie inna strona pobojowiska niż ta, po której „niedługo po <katastrofie>” 

miałby widzieć ów korpus Kwiatkowski, co – zakładając, że prezydencki urzędnik mówi prawdę – 

dodatkowo przemawiałoby za tym, iż moonfilm nie jest materiałem z 10-04 z okolic godz. 11-tej rus. 

czasu, a 9-tej polskiego (trzymając się oficjalnych „zegarów” i legendy montażysty). 

                              

 

Dla porównania, na księżycowym filmie „e-ostrołęka”396, gdzie od 0’38’’ do 0’46’’ materiału jacyś 

młodzi Ruscy (po prawej za drzewem) „ryją ze śmiechu”, stojąc w pobliżu „miejsca katastrofy” – tego  

„korpusu w swetrze” nie widać po tej stronie „rumowiska”: 

                                                           
396

 http://www.youtube.com/watch?v=cTyQJP7iFHc i http://www.youtube.com/watch?v=IBk7bOqxs1I Film, co 
znów bardzo interesujące, zrzucono na YT 2 lutego 2011, a więc niedługo po „końcowej konferencji MAK”, ale 
też niedługo przed zrzuceniem nowych wersji moonfilmu przez SW i jego występem przed ZP. Na tymże 
(lutowym) posiedzeniu Wiśniewski odwołuje się w swych wypowiedziach także do materiału z „e-ostrołęka”. 

http://www.youtube.com/watch?v=cTyQJP7iFHc
http://www.youtube.com/watch?v=IBk7bOqxs1I
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choć, jak świetnie wiemy, są tam pokazywane jakieś ludzkie (lub przypominające zwłoki) szczątki: 

 

Tak więc, mimo że ujęcia robione są z różnych „punktów widzenia kamery” 

      

z możliwością nie tylko panoramizowania „wrakowiska”, lecz i zbliżenia na elegancko wyglądającą, 

błyszczącą turbinę silnika 
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kamerzysta/operator zdaje się „nie widzieć” owego „korpusu”397. Film ten natomiast, mimo że 

twardo pomontowany, wygląda na zrobiony właśnie 10 Kwietnia, bo w epizodycznych scenach 

występują m.in. Jewsiejenko (rzecznik smol-gubernatora Antufjewa) 

         

i Olechowski z TVP Info (z papierosem): 

                         

                                                           
397

 Na tzw. drastycznych zdjęciach, które upowszechniano jakiś czas po „katastrofie” słynny „korpus” był 
widoczny nieopodal „zwłok” znajdujących się pod fragmentem samolotu („zwłoki” te zaś w filmie „e-ostrołęka” 
pokazane są w 3’27’’ przesłonięte częściowo „pikselozą”). Nie chcę już zamieszczać tych makabrycznych 
fotografii w Suplemencie, ale osoby zorientowane wiedzą, o co chodzi. 



253 
 

Sceptyk może powiedzieć, że to niczego nie dowodzi. Primo, „korpus w swetrze” (sfilmowany przez 

moonwalkera) mógł zostać usunięty z polanki ze względu na „drastyczność widoku” albo zwyczajnie 

pominięty przez ruskiego kamerzystę łażącego po „miejscu katastrofy”. Secundo, Kwiatkowski na 

szczycie „rumowiska” mógł widzieć jakiś inny „korpus”. Hm. W takim razie wsłuchajmy się jeszcze w 

opowieść min. Sasina398, który wpada na pobojowisko także od tej strony, co jego podwładny 

Kwiatkowski, ale oprócz tego dokonuje obejścia terenu „powypadkowego” (pominę Sasinowe yyy, 

tym razem):  

[B]yło ustawionych bardzo dużo karetek pogotowia, ale co zwróciło moją uwagę, ci pracownicy służby 

zdrowia, którzy tam byli, właściwie oni tam byli przy tych karetkach, prawda? (…) Ja sobie w tym 

momencie zdałem sprawę, że… że prawdopodobnie jest taka sytuacja, że po prostu nie ma kogo 

ratować, prawda (…) [T]o mnie uderzyło, że, no, ten wrak był tak w jednym miejscu, prawda? (…) 

Widziałem też, w jakim stanie leżą zwłoki osób tam na… na tym miejscu katastrofy. Zadzwoniłem do min. 

Bochenek i mówię: „Słuchaj, prawdopodobnie Prezydent nie żyje.” Taka informacja – tak 

wywnioskowałem z tego, po prostu, co zobaczyłem, że – z tego, że… jak to wygląda. (…) [Po jakimś czasie 

do Sasina dzwoni A. Duda z KP, prawnik prezydencki
399

 – przyp. F.Y.M.] On mówi do mnie: „Jacek, czy 

widziałeś ciało Prezydenta?” Więc ja zacząłem tam trochę chodzić pomiędzy… tymi, tymi częściami, ale 

stwierdziłem, że tak naprawdę nie jestem w stanie tutaj ani nikogo zidentyfikować, ani… (…) 

Wiedziałem, że na pokładzie było 96 osób, a widziałem zaledwie kilka ciał (…), które były rozrzucone, 

więc stwierdziłem, że tak naprawdę większość ciał znajduje się gdzieś tam w, prawda, w samolocie, 

prawda, czy, czy, czy pod tymi, pod tymi częściami samolotu, więc stwierdziłem, że nawet nie będziemy, 

nie będę w stanie w żaden sposób się tam dostać.   

Sasin kontynuuje nieco później400: 

[N]ie byłem w stanie nikogo rozpoznać. (…) [T]e ciała, które widziałem, no to były, albo były pozbawione 

głów (…), albo były (…) tak zmasakrowane, że (…) trudno było czasami nawet rozpoznać osobę ludzką, 

prawda, w tym (…) ciele.  

                                             

Montażysta Wiśniewski wielokrotnie opowiada a propos „miejsca katastrofy”, że nie widział ciał. Czy 

jednak też nie widział manekinów (specjalnych, wykorzystywanych do ćwiczeń wojskowych i 

strażackich, imitujących zwłoki lub rannych)? Wydaje się bowiem, że tym szczególnie uderzającym 

faktem dla tych nielicznych polskich świadków, którzy w jakikolwiek sposób relacjonują to, co 

zobaczyli na polance samosiejek 10 Kwietnia jest to, iż śmietnisko za murem Siewiernego nie jest 

miejscem żadnej lotniczej katastrofy. Nic więcej tymże świadkom wtedy nie trzeba wiedzieć, by 

świadomość autentycznej grozy sytuacji podziałała piorunująco i przerażająco. Jeśli wszak 

                                                           
398

 http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1  
399

 http://freeyourmind.salon24.pl/588438,na-podstawie-paska-w-telewizji  
400

 http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2  

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
http://freeyourmind.salon24.pl/588438,na-podstawie-paska-w-telewizji
http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2
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przedstawiane jest tymże świadkom śmietnisko z jakimiś manekinami (z czasem pojawią się też 

ponoć niektóre ciała Delegatów) lub nawet zwłokami nie wiadomo kogo, oblepionymi/obsypanymi 

błotem – to pytanie, co się stało z Delegatami, nie tyle ciśnie się na usta, co kołacze z tyłu głowy, jeśli 

nie wyje jak syrena alarmowa. Niestety, „historia smoleńska” wtedy dopiero się zaczyna, a nie 

kończy. Bahr nawet nie obchodzi dokładnie „miejsca katastrofy” tylko po paru telefonach401 udaje się 

na mszę do Katynia402. Być może też prawda o tragedii nie daje się nawet głośno wypowiedzieć – stąd 

„historia wypadku PLF 101” jawi się jako „wyjście z sytuacji”. Droga to może donikąd, ale zawsze 

jakaś „droga”, którą można iść. Latami. Poczynając rzecz jasna od „badań katastrofy”, nad której 

przebiegiem pochylą się najznakomitsi eksperci, uczeni, znawcy, fachowcy wojskowi i cywilni, 

inżynierowie, architekci, biochemicy, dendrolodzy, profesorowie i wolni strzelcy. To będzie historia 

nie z tej ziemi. 

                                                                                 

W Aneksie-4403 do Czerwonej strony Księżyca przywołuję reakcję mediów na ćwiczenia strażackie na 

jednym z lotnisk w Zambii, które to ćwiczenia zostają z dziennikarskiego rozpędu (albo może z 

klasycznego szukania sensacji) potraktowane jako lotnicza katastrofa.  

              
                                                           
401

 Odruchowo zadzwoniłem do mojej rodziny. Odebrała siostra. Powiedziałem dwa zdania. Że wydarzyła się 
katastrofa i że to, co widzę, jest przerażające. Usłyszałem jej krzyk. Następny telefon wykonałem do pani 
Czartoryskiej, mojej sekretarki w ambasadzie. (…) Po chwili odezwało się Centrum Operacyjne Rządu i połączyło 
mnie z ministrem Sikorskim (…) Minister już wiedział (Smoleńsk, s. 30). Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/318426,pierwsze-telefony  
402

 Za miejscem, gdzie staliśmy, był wzgóreczek, rodzaj nasypu. Nie widzieliśmy, co za nim. Nie widziałem też 
żadnego kadłuba ani żadnych odwróconych do góry kół. Ze zdumieniem zobaczyłem je potem w telewizji. 
403

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf s. 2-3.  

http://freeyourmind.salon24.pl/318426,pierwsze-telefony
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf
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Równie szybko wtedy informacje o katastrofie zostają sprostowane i dementi błyskawicznie wypiera 

z mediów wczesne alarmistyczne newsy. Można by więc spytać w takim razie, dlaczego media nad 

Wisłą nie wycofują się z informowania o „katastrofie smoleńskiej”, tylko rozkręcają tę niesamowitą 

opowieść na całego? Może przyrastająca z chwili na chwilę ilość „naocznych świadków” za tym 

przemawia? A może biorą gorę po prostu względy „wyższego rzędu”, nie tylko te wojskowe, ale takie 

po prostu, że medialne przedstawienie tragedii Delegatów jako lotniczego wypadku jest „łatwiejsze” 

do przyjęcia aniżeli prawda z nią związana? Zapewne działa też mechanizm strachu przed reakcją 

społeczną, szok bowiem i tak jest nieunikniony – inaczej jednak na śmierć wielu osób patrzy się przez 

pryzmat wypadku, a inaczej – zbrodni. W takiej sytuacji szok jest trudny nawet do wyobrażenia, co 

dopiero przewidzenia i zapobieżenia/zminimalizowania. Stąd też może „docieranie do prawdy” 

zostaje rozłożone w czasie, tak by opowieść o „wypadku prezydenckiego tupolewa na Siewiernym” 

dobiegła kiedyś końca. I dobiega. Pozostaje ją tylko komuś sfilmować. 

 

 

48. Miejsce lądowania PLF 101 – „nieczynne” UMII? 

                                                                                           

Wobec książki Zbrodnia smoleńska zgłaszałem w Suplemencie (tak jak i w recenzji dołączonej do 

Czerwonej strony Księżyca) mnóstwo wątpliwości, gdyż spełnia ona przede wszystkim podstawową 
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rolę (że się posłużę określeniem J. Mieszko-Wiórkiewicz dot. tego typu „katastroficznych” narracji) 

betonowania Siewiernego, a więc – mimo że ZNE podważa wersję „wypadkową” – w żaden sposób 

nie kwestionuje makabrycznego, księżycowego miejsca tragedii polskiej delegacji. Nie ma cienia 

wątpliwości w „analizach” ZNE, gdzie co się stało. Innymi słowy, ZNE z premedytacją sytuuje polską 

tragedię na śmietnisku za murem wojskowego północnego lotniska w Smoleńsku. W takim 

scenariuszu zaś można snuć najprzeróżniejsze wizje tego, co się na/nad/przy XUBS stało (podobną 

strategię przyjmuje ZP, nawiasem mówiąc), gdyż jeśli miejsce jest fałszywe, to i narracja z nim 

związana taka się musi ostatecznie okazać. ZNE więc koncentruje się na detalicznym ustalaniu (tak jak 

i wiele grup skupionych wokół „wypadkowej” bądź „zamachowo-wybuchowej” lub „zamachowo-

zestrzeleniowej” legendy), jak na tym śmietnisku się PLF 101 wraz z Delegatami znalazł. Nigdzie 

indziej bowiem nie mógł odlecieć – nawet mając spory zapas paliwa. Do Mińska było za daleko, do 

Moskwy również, a wschodnie lotnisko w Witebsku było owego dnia nieczynne. Wiemy to z 

moskiewskiej legendy z 10-04, wiemy z „raportu MAK” i wiemy z „raportu ZNE” albo może „raportu 

MAK 2”, jakim jest Zbrodnia smoleńska. Tym uważniej zatem warto się tej książce na koniec 

przyjdzieć. 

 

Dlaczego warto? Nie tylko dlatego, że ZNE, jak pisałem w Suplemencie, szczęśliwie „znajduje” podczas 

swych „badań” prastare bumagi sowieckie, które potwierdzają „numer kodowy samolotu” z 

„katastroficznych zapisów rejestratora parametrów lotu” (które wprawdzie można zafałszować, 

przekonuje ZNE, lecz zafałszować przecież nie aż tak, by się okazało, iż do katastrofy PLF 101 nie 

doszło). Nie tylko dlatego, że analizując „końcóweczkę” i „zapisy rozmów”, eksperci z ZNE pukają się 

w czoło, że KBWLLP podaje, jakoby Protasiuk na komunikat „kontrolera” Ryżenki (iż podchodzą do 

dalszej NDB, są na kursie, ścieżce, 6 km od progu pasa) odpowiedział Czietyrje, jakby wykonywali 

podejście od zachodniej strony404:  

 

Nie dlatego też, że polszczyzna w Zbrodni smoleńskiej stoi pod znakiem zapytania (angielszczyzna 

również). Nie dlatego, że Korsarz (uporczywie powtarzana przez ZNE, błędna forma kryptonimu 

smoleńskiego wojskowego lotniska) winno być Korsażem. Nie dlatego, że autorzy Zbrodni smoleńskiej 

opowiadają z chwytającymi za serce szczegółami o całkowitym zniszczeniu zachodnich budynków 

                                                           
404

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-
podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf s. 46. Pech chce, że nie tylko w CVR-2, ale i w CVR-3 jest odsłuchane 
Czietyrje. W CVR-1 ten komunikat Dowódcy PLF 101 uznany zostaje za „niezr.”.   

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
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radiolatarni przy XUBS (oczywiście na długo przed 10 Kwietnia), potwierdzając w ten sposób dezę 

„MAK-u”, że od zachodu „nic nie było”. 

 

Nie dlatego, że ZNE zachwala ruską myśl wojskowo-techniczną i zapewnia o wyjątkowej 

nowoczesności ruskiej armii, nowoczesności skrywającej się za pordzewiałymi budami, za stojankami 

sypiących się samolotów i śmigłowców (pamiętającymi golden days doktryny Breżniewa), w 

miejscach tak tajnych, że nie wśliźnie się do nich nawet mysz, lecz na szczęście ZNE ma do nich jakiś 

grzecznościowy „kod dostępu” i może o nich swobodnie pisać. Głównie dlatego warto się książce ZNE 

przyjrzeć na potrzeby Suplementu, że anonimowi fachowcy wojskowi nie obawiają się „przywołać” - 

w kontekście 10 Kwietnia - „nieczynnego” i generalnie nieobecnego w oficjalnej narracji, Witebska 

(ozn. UMII w planie lotu PLF 101). Nie obawiają się tego uczynić tak, jak bezkompromisowi autorzy 

Syndromu katyńskiego (po szczegóły odsyłam do Czerwonej strony Księżyca - i do samego rus. filmu), 

ale ZNE zaznacza przy tym swoim przywołaniu „witebskiego wariantu”, że nawet, gdyby załodze PLF 

101 przyszło do głowy tam, na UMII, się z Delegatami udać, to… „prezydencki tupolew” zostałby 

zestrzelony, a „MAK” badałby wtedy… „katastrofę witebską”, posługując się spreparowanym 

materiałem dowodowym i wymyślając odpowiednią legendę maskującą fakt zestrzelenia.  

 

Niezwykle intrygujące, prawda? (I w sam raz na finałowe rozważania dotyczące Uchod experimentu, 

czyli możliwego odejścia PLF 101 znad XUBS i skierowania się na inne lotnisko.) Ale, czemu PLF 101 

miałby zostać zestrzelony nad Witebskiem (tak jak rzekomo miał, zdaniem ZNE, zestrzelony nad 

Smoleńskiem)? Nie mógłby doprawdy tam „Protasiuk” wylądować lub międzylądować – choćby 

awaryjnie – i nawet na nieczynnym lotnisku? Właśnie mógłby – i półgębkiem przyznają to sami 

fachowcy z ZNE. To znaczy PLF 101 mógłby, lecz nie dano by mu, bo by go zestrzelono. Niemniej, by 

nie zgłosił się tu zaraz, czytając ten mój zamykający Suplement wywód, jakiś sceptyk nieobeznany z 

książką ZNE, posłużę się znów skanami tekstu (s. 674-675): 
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To początek „hipotezy witebskiej”, że się tak wyrażę. ZNE rozwija możliwy scenariusz dalej: 

                      

- i czyta się to z rosnącym zainteresowaniem, szczególnie że – jak sygnalizowałem w Suplemencie i jak 

informują nas wszelkie ofic. wersje „stenogramów” – owa „Moskwa” ani słowem nie wspomina o 

„nieczynnym Witebsku” podczas komunikowania się z PLF 101 w ASKIL – podobnie w tej sprawie 

milczy „Mińsk” podczas lotu „Polaka” w białoruskiej przestrzeni powietrznej. W związku z tym, a 

może abstrahując od tego, ZNE konstruuje (może rekonstruuje? Może wprost przywołuje z jakichś 

„taśm FSB”, które czekają na swój dzień odtajnienia?) taki komunikat „Moskwy”: 

                 

Ładnie, prawda? Choć na pewno nie tak ładnie, jak ma się (zgodnie z moskiewską legendą) zwracać 

„Moskwa” do załogi PLF 101 10 Kwietnia. Ta bowiem ma użyć formy Papa Lima Foxtrot: 
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choć „Mińsk” jeszcze zwracał się za pomocą formuły Polish Air Force: 

                                       

I w taki sposób zgłasza się „Moskwie” Ziętas. Tenże ostatni zresztą po komunikacie „moskiewskiej 

kontroli” odpowiada już za pomocą tego zwrotu, który słyszy, choć nieco zmodyfikowaną, skróconą 

formą ostatniego wyrazu: Papa Lima Fox. Sceptyk jakiś zaraz tu się wtrąci, pytając: ale czemu to 

miałoby mieć jakiekolwiek znaczenie? Może Ziętas zmienia formułę (z Polish Air Force), by nie 

komplikować komunikacji? Może. Tylko że nie chodzi tu, tym razem, o nawigatora PLF 101, lecz o 

„Moskwę”. Mało kto już pewnie pamięta, w jaki sposób zgłasza się jej 10 Kwietnia inny polski statek 

powietrzny – PLF 031, choć była o tym mowa w Suplemencie (skan z ukv „MAK-u” poniżej): 
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Sceptyk może nie ustępować: co z tego, że piloci „Wosztyla” używają Papa Lima Fox, zwracając się do 

„Moskwy”, a potem do „Korsaża”? Mianowicie to, że odpowiedź „Moskwy” skierowana do załogi 

„prezydenckiego tupolewa” (tu: do Ziętasa) może sugerować, iż całkiem niedawno odbyła się 

korespondencja „Moskwa” – PLF 031 i „kontroler” z „moskiewskiej kontroli” taką właśnie frazą (po 

wcześniejszej rozmowie radiowej z „Wosztylem”) się ponownie posługuje. Naturalnie, w ofic. narracji 

„nie ma” żadnej korespodnencji PLF 031 – „Moskwa”, gdyż załoga jaka-40 ma dostać błędne namiary 

na częstotliwość akurat „Korsaża”, a nie „Moskwy” i wlatywać sobie „nie niepokojona” ani przez 

„Moskwę”, ani przez nikogo innego, w ruską przestrzeń powietrzną. Ten wariant już jednak dokładnie 

sobie w Suplemencie przeanalizowaliśmy. Zgodnie zaś z pradawnym powiedzeniem o tym, że małpa 

małpuje, można - biorąc wzgląd na naturę i psychologię szympansa oraz przyglądając się 

komunikatom Plusnina - spróbować ustalić, które z tychże komunikatów stanowią elementy 

odpowiedzi na komunikaty Ziętasa i/lub są związane z wcześniejszą (niż ta Protasiuka) konwersacją 

Ziętek-„Korsaż”, której ślady pozostają także w rozmowach samych pilotów.  

 

Ziętek, nie znając biegle ruskiego, zapewne posługiwałby się „hybrydowymi”, niejednolitymi 

lingwistycznie komunikatami (podobnymi do tych płynących z „Wosztyla”), w których pojawiałaby się 

fraza anglojęzyczna i ruska. Z kolei Plusnin odpowiadałby, wykorzystując/przekręcając zwrot 

anglojęzyczny – tak jak to jest w łączności „Korsaż”-PLF 031 – a więc nie odpowiadałby wyłącznie po 

rusku. Zauważmy przy tym (przeglądając „zapisy CVR”), że Protasiuk nie posługuje się zwrotami Papa 

Lima Fox, Polish Foxtrot, Papa Lima Foxtrot ani Polish Air Force – używa konsekwentnie Polskij sto 

odin (choć jest to fraza pojawiająca się tylko przy niektórych jego wypowiedziach, co może 

dodatkowo potwierdzać tezę, że komunikaty Dowódcy PLF 101 są poszatkowane i np. z dłuższych 

utworzone są pojedyncze, jednozdaniowe, a nawet krótsze). Interesuje nas teraz jednak zachowanie 

mundurowej „kontroli” smoleńskiej. 

 

Już taki wstępny, aczkolwiek niekompletny, spis komunikatów „kontrolerów” z XUBS (na s. 128) 

zamieszczałem; teraz, przypominając go, uzupełnię o parę wypowiedzi. Dla ułatwienia pominę 

Ryżenkę. Wiele wskazuje na to, iż z Ziętasem nie rozmawiał, a od momentu włączenia się Protasiuka 

w korespondencję z „Korsażem”, by umożliwiono załodze zajście i ocenę sytuacji na lotnisku, 

nawigator PLF 101 się łączności radiowej odbywającej się po rusku przysłuchiwał):  

 A, polskij, a odin-nol’-odin, Korsaż otwietił. 

A, Polish/PLF, Foxtrot, y, one-zero-one, ostatok topliwa, topliwa, skolko u was?* 
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A zapasnoj aerodrom u was kakoj? 

Witiebsk, Minsk, prawilno? 

A, Papa-Lima-Foxtrot one-two-zero-one, na Korsażie tuman widimost’ czietyrjesta mietrow.* 

Na Korsażie tuman widimost’ czietyrjesta mietrow. Four-zero-zero meters.* 

Tiempieratura pljus dwa, dawljenije siem’-sorok piat’. Siem’-czietyrje piat’. Usłowij dlja prijoma niet. 

Odin-nol’-odin, poslje kontrolnogo zachoda u was topliwa chwatit na zapasnoj? 

Ja was poniał. 

Odin-nol’-odin, s kursom, a, sorok gradusow, sniżienije tysiacza piat’sot. 

A, polskij odin-nol’-odin, po dawljeniju siem’-czietyrje piat’, sniżienije piat’sot. 

A, polskij odin-nol’-odin, kurs siem’diesiat diewiat’. 

PLF odin-nol’-odin, ja Korsaż. 

PLF odin-nol’-odin, wysota piat’sot? 

Poniał. 

PLF odin-nol’-odin, piat’sot zaniali? 

A, piat’sot mietrow. Na wojennom aerodromie posadku osuszcziestwiali? 

Prożiektora po dniewnomu sljewa, sprawa, w naczało połosy.  

Odin-nol’-odin, wypołniajtie trietij, radijalnaja diewiatnadcat’. 

A polskij sto odin, i ot sta mietrow byt’ gotowym k uchodu na wtoroj krug. 

Posadka dopołnitielno – sto dwadcat’ tri mietra. 

Fary wkljuczitie. 

Kontrol’ wysoty i gorizont. 

Uchod na wtoroj krug! 

Z zestawu powyżej dają się wyłowić trzy wypowiedzi „hybrydowe” Plusnina. Ta dotycząca ilości 

paliwa i te z „mantrą pogodową”. Mogą one dodatkowo wzmacniać HWW, a więc, że PLF 101 

pojawia się w strefie Siewiernego dużo wcześniej niż głosi moskiewska legenda i po uzyskaniu 

informacji o złych warunkach meteo, i nieuzyskaniu zrazu zgody na dalsze zniżanie405, przeczekuje 

niepogodę (w międzyczasie łączy się z PLF 031), nim zostanie przeprowadzone (po uzyskaniu zgody 

na zniżanie przez Protasiuka) kontrolne zajście i odejście na „zapasowe”. Takie działania należałyby 

                                                           
405

 „Kontrola” smoleńska mogłaby przekazać Ziętasowi: Priekratitie sniżenije, Papa Lima Fox. Stop descend. 
Wam nużno lietiet’ na zapasnoj aerodrom. Go around. Por. też http://naszdziennik.pl/polska-kraj/74112,plf-
101-czy-widzisz-ziemie-komenda-ktorej-zabraklo.html  

http://naszdziennik.pl/polska-kraj/74112,plf-101-czy-widzisz-ziemie-komenda-ktorej-zabraklo.html
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/74112,plf-101-czy-widzisz-ziemie-komenda-ktorej-zabraklo.html
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do całkowicie rutynowych czynności pilotów – manewrów wykonywanych także przez lotnictwo 

cywilne w przypadku TWA (por. skan poniżej406): 

 

Do tejże sprawy wykonywania holdingu nad lotniskiem Siewiernyj przez PLF 101 wracam ponownie z 

tego względu, iż fachowcy wojskowi w Zbrodni smoleńskiej, rysując swój „katastroficzny” scenariusz z 

odejściem w stronę Witebska i możliwym zestrzeleniem „prezydenckiego tupolewa”, tego 

najprostszego rozwiązania – przeczekiwania – nie biorą pod uwagę. Trzymają się w ten sposób 

narracji „MAK-u”, zgodnie z którą „na nic nie było już czasu”. Wszyscy się niezwykle spieszyli – 

zarówno pasażerowie, jak i przynaglani piloci. (Potem zaś ani strażacy, ani ratownicy medyczni nie 

mieli się do czego spieszyć.) 

 

Ppłk Stroiński, były szef eskadry tupolewów S6 SPLT, w jednym z nielicznych i późnych wywiadów po 

„katastrofie” (Wprost 8/2013)407 wypowiada się o 10-04 w następujący sposób: Nawet jakby 

ktokolwiek tam był w kabinie, oczywiście oprócz terrorysty, który przykłada broń do głowy, to nikt 

nie mógł sprawić, żeby pilot leciał dalej wbrew swojej woli. (…) [M]usiało się zdarzyć coś tak 

niesamowicie ekstremalnego (…). Zastanawiam się nad postępowaniem załogi, nad tym, że oni 

wbrew własnej woli wykonywali dalej lot. Biorąc pod uwagę to, że Stroiński wiele może wiedzieć nie 

tylko o „zapisach CVR” (w których „odsłuchiwaniu w Moskwie” brał czynny udział), brzmią te jego 

refleksje bardzo dramatycznie, ale były kolega z Protasiuka i Grzywny, Ziętasa i A. Michalaka, 

Maciejczyk, N. Januszko i J. Moniuszko mówi niewiele o tamtym dniu, przyznając, iż mnóstwo mu się 

w pamięci pozacierało i zapewne zaciera do dziś. Wróćmy zatem do ZNE i proponowanego przez 

grupę anonimowych fachowców „witebskiego scenariusza”. Jak cytowałem wyżej, autorzy Zbrodni 

smoleńskiej twierdzą, że w Witebsku mogły być wyłączone urządzenia wspomagające lądowanie 

                                                           
406

 Informacja z 3 czerwca 2014. 
407

 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot  

http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot
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(„nieczynne” lotnisko)408, w związku z tym, załoga, lądując, musiałaby korzystać z radiolatarni. Wśród 

„danych FMS-a” w Zał. 4 do „raportu Millera” jest pewien drobny „witebski ślad” (oznaczenie 

radiolatarni VOR VTB): 

          

I jak widać na „okołosmoleńskim” wycinku mapy nawigacyjnej poniżej, gdzie nie sposób dojrzeć XUBS 

nawet przez teleskop, częstotliwość wielokierunkowej radiolatarni (VOR) witebskiego lotniska się 

zgadza z „danymi FMS-a” z Zał. 4 (u góry: VOR Frequency 112,70):  

                             

Jednakże w tabeli z trasami (przypisywanymi PLF 101, przypominam; Zał. 4, s. 501-504) brak 

jakichkolwiek lądowań/startów na/z UMII (Witebsk-Wschodnie) ani też na UMMS (Mińsk)409, tak 

jakby tam nigdy „tuszka” się nie zapuszczała, mimo barwnych wspomnień szympansów o 

niegdysiejszym „odsyłaniu Polaka” z XUBS właśnie do Mińska (W Mińsku lądował, potem z Mińska 

znowu przylatywał). To zresztą całkiem zrozumiałe, że wśród „danych FMS-a” PLF 101 pojawiają się 

pewne „mińskie” i „witebskie” luki, by nie rzec, białe plamy, ponieważ ZNE twierdzi w swej opasłej 

knidze, że nawet gdyby „prezydencki tupolew” nie został 10 Kwietnia skierowany na pobliskie 

witebskie UMII, by tam międzylądować, tylko przekierowano by go do nieco odleglejszego Briańska 

(zgodnie z sugestią „moskiewskiej kontroli” – tej ze scenariusza ZNE), to zostałby on zestrzelony przez 
                                                           
408

 Czyżby pisali tu zarazem o XUBS i jego „wyłączeniu”, by PLF 101 przypadkiem nie wylądował? 
409

 Oba lotniska zapasowe z planu lotu PLF 101. 
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myśliwce ze Sieszczy410. Fatalna kolej rzeczy by się więc powtórzyła – nie żadna „katastrofa 

smoleńska” ani też nie „katastrofa witebska”, lecz właśnie „briańska katastrofa” byłaby badana przez 

„MAK”. Gdziekolwiek by PLF 101 nie poleciał zatem, to by spadł po strąceniu, wynika z tego 

egzotycznego, bo wedle ruskiej logiki prowadzonego, wnioskowania fachowców z ZNE. Czy także, 

gdyby „prezydenckiego tupolewa” przekierowano z Siewiernego  na smoleńskie Jużnyj, by PLF 101 

musiał „spaść” strącony przez jakiegoś myśliwca? Czy nie można byłoby tam odesłać PLF 101, skoro – 

zgodnie z „zapisami z XUBS” obrazującymi działania pracowitych wojskowych „kontrolerów” i ich 

wydzwanianie, jak nie do Moskwy czy Tweru (do przecież nie do Mińska i Witebska), to właśnie do 

Smoleńska na UUBS/LNX/Jużnyj/„Buriełom” – pogoda się na Jużnym zaczyna polepszać, czyli 

widzialność na UUBS rośnie, kiedy „prezydencki tupolew” ma „szykować się do lądowania” na XUBS? 

O tych zmianach pogodowych informowany jest przecież sam Krasnokucki przez kogoś z Jużnego: 

          

Lotnisko Jużnyj (UUBS) – nawet z ofic. bumag to wynika – funkcjonuje 10 Kwietnia, zapewne zresztą 

dlatego, by którejś załodze „prezydenckiego tupolewa” nie przyszło do głowy tam wylądować, tylko 

by można było i stamtąd „przeganiać Polaka”. Czy może na UUBS tupolewy nie lądują? Ślad jakiegoś 

lotu z UUBS znaleźć można, jak pisałem w opracowaniu analizującym „dane FMS-a”, w tabeli z Zał. 4 

(s. 503), lecz data tego przelotu pozostaje nieznana:   

                                                 

                                                           
410

 Zbrodnia smoleńska, s. 675. 
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Czy nie z tego powodu, tj. by umożliwić wygodniejsze lądowania tupolewów, polska strona wsparła 

przed laty finansowo Rusków, pokrywając koszty modernizacji pasa południowego smoleńskiego 

lotniska? Pytania tego typu pod adresem autorów Zbrodni smoleńskiej (jak i szerzej: stronników 

moskiewskiej legendy co do 10-04) można by mnożyć. Można też fachowcom z ZNE postawić inne, 

poważniejsze pytania. Mianowicie: czy po zestrzeleniu tupolewa którykolwiek z uczestników takiego 

lotu wyglądałby jakby spał? Czy Ruscy mieliby również „miejsca katastrofy” zainscenizowane z 

wyprzedzeniem w okolicy tych lotnisk (mińskiego, witebskiego, briańskiego) stosownie do każdej z 

możliwych opcji? Tych spraw już bystrzy, zorientowani w sprawach lotnictwa (i jakże przewidujący 

rozmaite zbrodnicze warianty) wojskowi autorzy Zbrodni smoleńskiej wszak nie rozważają. 

             

O co więc chodzi z tymi rozlicznymi i usilnie propagowanymi scenariuszami „wybuchowo-

zestrzeleniowymi” (ZP i ZNE)? O to, by na wszelkie możliwe sposoby nie dopuścić do odsłonięcia się 

prawdy o tragedii Delegatów. Zostają oni nie tylko zdradzeni „o świcie”, jak to kiedyś powiedziano – 

ale w biały dzień. I od momentu „ogłoszenia katastrofy smoleńskiej” będą jeszcze zdradzani przez 

kilka lat, gdyż wiele osób i gremiów zjednoczy wysiłki, by prawdę – także prawdę o zdradzie – za  

wszelką cenę ukryć, przykryć, schować za niesamowitymi opowieściami leśnych dziadków 

smoleńskich i innych „naocznych świadków katastrof”. Za drobiazgowymi ekspertyzami i uczonymi 

elukubracjami. Za pustosłowiem i zapewnieniami, że „wszystko już wiemy”. Podczas gdy wszystko 

jest wiadome już 10 Kwietnia rano. I wiele przecież jest wiadome nawet dzień wcześniej. Wiadome 

nie tylko na podstawie „ostrzeżenia o możliwości uprowadzenia statku powietrznego z lotnisk 

jednego z państw UE”: 

 

ale też z obserwacji smoleńskiego wojskowego lotniska, przy którym Ruscy przygotowują „miejsce 

katastrofy”, udając, że prowadzą tam jakieś ćwiczenia strażackie. Wiele wskazuje na to, że już 9 

kwietnia 2010 makabryczne poletko na dzikim wysypisku śmieci ukrytym pośród drzew nieopodal ul. 

Kutuzowa, czeka. „Wrakowisko” czeka na następny dzień i na showtime. Wiele jest wiadome nad 

Wisłą od dłuższego czasu, nim nadchodzi dzień tragedii – tak duże bowiem zagrożenie dla tak 
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ważnych osób i dla całego polskiego państwa nie pojawia się z dnia na dzień przecież. 10 Kwietnia 

przed wylotami Delegatów, a więc kiedy jeszcze można zapobiec tragedii, część osób być może 

bagatelizuje zagrożenie, uznając je za nierealne – część jednak musi wiedzieć, że zagrożenie jest 

realne i dlatego należy je „bagatelizować”. A potem zakłamywać.  

 

Jesteśmy jednak w „scenariuszu witebskim” ZNE. Autorzy Zbrodni smoleńskiej zdumiewają się (tak jak 

i wielu przed nimi i po nich), jak to możliwe, że „nieczynne” UMII przechodzi przez białoruskie i ruskie 

instytucje zajmujące się kontrolą ruchu lotniczego. Oczywiście, zawinia tu, ich zdaniem, „bałagan”, 

którym to „bałaganem” tak wiele spraw udaje się różnym znawcom wytłumaczyć w ramach 

moskiewskiej legendy o 10-tym Kwietnia. „Bałagan” na „wieży XUBS”411 (oprócz „bałaganu w 

kokpicie” PLF 101 i w całym 36 SPLT – tu: „bałagan ze szkoleniami”) powoduje „katastrofę”, potem 

jest „bałagan” z katastrofologicznymi „badaniami”, tudzież „bałagan” na „wrakowisku” i z „wrakiem”, 

ale też „bałagan” z przeróżnymi „zapisami” i „końcóweczkami” – i wreszcie „bałagan”, a właściwie 

horror, ze zwłokami (w moskiewskim morgu jak i później).  

 

Nie oddalajmy się jednak od UMII, czyli witebskiego wschodniego lotniska. Co może w przełożeniu na 

ludzki język znaczyć uporczywie rozpowszechniana i powtarzana deza o nieczynnym zapasowym 

lotnisku dla rządowego samolotu z Polski wykonującego lot specjalny, w którego planie to właśnie 

lotnisko jest z wyprzedzeniem formalnie odpowiednim instytucjom zgłoszone? To, że podczas lotów 

do Katynia w dn. 10-04 pracuje tam inna niż zwykle obsługa. Zapewne gościnna, mundurowa z 

odpowiednią „moskiewską kontrolą” nad sobą. Taka też, która nie musi mieć żadnych problemów z 

komunikacją po angielsku, jeśliby wymaga tego sytuacja operacyjna. I zadanie tych z kolei 

„kontrolerów” wygląda odmiennie od tego, które mają wcześniej owego dnia „kontrolerzy” 

smoleńscy (i ci z XUBS, i ci z UUBS). O ile szympansy mają rozkaz nie dopuścić do lądowania PLF 101,  

                                              

[czy to ślad rozmów pasażerów na temat braku zgody „kontroli” Siewiernego na lądowanie?
412

] 

 

                                                           
411

 W ofic. narracji powszechnie używa się określenia „wieża”, a nie „wieże”, mimo iż dwa stanowiska 
szympansów działają na Siewiernym 10 Kwietnia, zgodnie z ofic. danymi. 
412

 Może dialog ten brzmiał tak: M1: Nie. Nie zgadzają się, byśmy wylądowali. M2: Dlaczego? To znaczy, że 
będziemy musieli lecieć na zapasowe. K: No to pięknie. 
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a jedynie umożliwić w ostateczności „kontrolne zajście” (najlepiej do wysokości kręgu) – o tyle 

obsługa „nieczynnego” UMII ma za zadanie bezpiecznie sprowadzić „prezydenckiego tupolewa” na 

ziemię. Może to być zalegendowane opowieścią o międzylądowaniu, po którym, „gdy podniesie się 

całkiem mgła” w Smoleńsku, PLF 101 będzie mógł wrócić na XUBS i ponownie podchodzić „w o wiele 

lepszych warunkach meteo”. Międzylądowanie takie, jak przed laty w Mińsku, prawda. Dla 

Delegatów nie musi to wyglądać podejrzanie. Powinni oni tylko zawiadomić ludzi czekających w 

Katyniu, np. Tadeusza Stachelskiego z protokołu dyplomatycznego (tekst szarym tłem; jakby ślad 

rozmowy telefonicznej z pokładu): 

       

Poza tym „kontrolerzy” witebscy mogą zapewniać załogę „prezydenckiego tupolewa”, że istnieje  

możliwość zatankowania paliwa (przed powrotem do Smoleńska), które PLF 101 spalił, wykonując 

holding nad chmurami i czekając na zmianę pogody nad Siewiernym (z tej: 4-0-0 meters fog). Nic nie 

musi zapowiadać rosnącego zagrożenia. Ale oprócz legendy z międzylądowaniem (bez konieczności 

wysiadania pasażerów z samolotu), może być w użyciu również legenda z lądowaniem i… 

przywitaniem. Powstaje więc pytanie, czy czynności załogi związane z lądowaniem, to nie są ślady 

właśnie lądowania na „zapasowym”. 22 kwietnia 2010 (a więc 12 dni po „katastrofie”, „zapisy CVR” 

zostaną opublikowane w formie „stenogramów” dopiero 1 czerwca 2010) podczas rozmowy413 

ówczesnego szefa MON z „polskim akredytowanym” przy „MAK-u”, B. Klich opowiada o tym, jak, 

według jego danych, wygląda „końcówka lotu” PLF 101. E. Klich zaś przyznaje, że nie zna wtedy 

jeszcze nagrań, co może być zgodne z prawdą. Praca nad „odsłuchiwaniem” i „rekonstrukcją” sytuacji 

w kokpicie będzie długa i mozolna, związana z „redukowaniem szumów i wykrywaniem 

szczegółów”414 przez specjalistów, a uzupełniana wersjami „apokryficznymi” pojawiającymi się, 

zauważmy, przed publikacją CVR-1, tj. w kwietniu i maju 2010415 i po tej publikacji, już w lipcu 2010416. 

                                                           
413

 http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow  
414

 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-edmund-klich-byc-moze-w-niedziele-
zostanie-rozpoznany-piaty-,nId,276588  
415

 http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116170,krzyk-cierpienia-zapis-czarnej-skrzynki.html (artykuł z 18 
kwietnia 2010 – ten o rosnącym szmerze z przedziałów pasażerskich i nieludzkim krzyku przerażenia i bólu) 
http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html (art. z 13 maja 2010) 
416

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html (artykuł z 14 
lipca 2010),  http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-
debesciaki,id,t.html (art. z 16 lipca 2010, a więc dwa dni później). Oba te teksty są o zupełnie odmiennej 
wymowie – pierwszy informuje o zagrożeniu, jakie odczuwa załoga, drugi o „popisywaniu się” przed kimś. Z obu 
tych wersji pierwsza wydaje się bliższa prawdy, druga zaś może służyć „medialnego przykryciu”, 
„zamaskowaniu” tej o zagrożeniu. 

http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-edmund-klich-byc-moze-w-niedziele-zostanie-rozpoznany-piaty-,nId,276588
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-edmund-klich-byc-moze-w-niedziele-zostanie-rozpoznany-piaty-,nId,276588
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116170,krzyk-cierpienia-zapis-czarnej-skrzynki.html
http://www.fakt.pl/Piloci-krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html


268 
 

Wersja B. Klicha to „apokryf” sprzed CVR-1, ale zarazem (najprawdopodobniej) po tej mrocznej wersji 

z 18-04-2010 (rosnący szmer z przedziałów pasażerskich) – w scenariuszu przedstawionym przez 

Klicha piloci podchodzą do lądowania, nie zważając na alarmujące ostrzeżenia i TAWS-a, i 

„kontrolerów” (to już jest zgodne z moskiewską legendą, która zostanie dopracowana w 

szczegółach), ale też pojawia się tu automatyczna sygnalizacja wysokości (po angielsku), czego w 

żadnych ofic. „stenogramach” nie znajdziemy: 

                              

I być może jest to jeden z ostatnich, potem zatartych, śladów bezpiecznego wylądowania PLF 101. Jak 

wspomniałem chwilę temu, Ruscy zamiast legendy z międzylądowaniem mogliby przyszykować tę z 

lądowaniem i powitaniem. Wprawdzie „nieczynne” lotnisko zapasowe to, rzecz jasna, brak 

jakiejkolwiek kolumny prezydenckiej współorganizowanej przez polską ambasadę, a poza tym, co 

sygnalizowałem w Aneksie-4 do Czerwonej strony Księżyca417, powołując się na wypowiedź J. Najdera 

na jednej z komisji sejmowych ambasada i tak nie byłaby w stanie przygotować kolumny 

prezydenckiej na każdym z możliwych zapasowych lotnisk, bo czegoś takiego się po prostu nie robi, 

organizując tego rodzaju państwowe wizyty: 

                                

Ale też niemożliwe, by pomysłodawcy zamachu na delegację, o tym właśnie nie wiedzieli. W rozdziale 

Czerwonej strony Księżyca pt. 97 pasażer tupolewa418 zwracałem uwagę, że w Syndromie katyńskim 

                                                           
417

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf s. 57. 
418

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-4.pdf s. 20-21, por. też art. C. Michalskiego (?) 
http://www.wprost.pl/ar/317943/Polska-polityka-97-pasazer-tupolewa/  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-4.pdf
http://www.wprost.pl/ar/317943/Polska-polityka-97-pasazer-tupolewa/
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powiedziane jest, iż najbliższy był Witebsk – tylko 110 km. Samochodem niecała godzina drogi – i że 

twórcy tego filmu w jakiś sposób łączą „Witebsk” z Sasinem, który mówi: W Witebsku nie było tych 

samochodów. Nie było z pewnością oficjalnie, bo przecież kolumna zorganizowana przez Bahra i 

ambasadę stała na/przy XUBS419. Czy nie mogło jednak być nieoficjalnie? Czy Ruscy nie mogli 

przygotować maskirowki także z kolumną prezydencką, wyglądającą z oddali zupełnie tak, jak 

kolumna z 7-04-2010? Zalegendować mogliby ją nawet tak, iż podczas holdingu PLF 101 (nad 

Siewiernym) przerzucono szybko część aut i autokarów ze Smoleńska na UMII.  

            

49. „Oddanie śledztwa Rosji” 

[O]dmówiłem uczestnictwa w jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielem MAK, bynajmniej nie z powodu nieznajomości 

języków obcych, lecz dlatego, że byłem osobą nieuprawioną do prowadzenia uzgodnień w tym zakresie. Przedmiotem 

mojego zainteresowania pozostawała współpraca w ramach prowadzonych postępowań karnych, do których akt ten – 

mówię tu o konwencji chicagowskiej czy załączniku do tej konwencji – nie miał zastosowania, bowiem jest to konwencja 

regulująca kwestie związane z wypadkami w lotnictwie cywilnym i nie zawiera ona żadnych norm o charakterze 

prawnokarnym oraz nie odnosi się ona do międzynarodowej współpracy w sprawach karnych  

prok. K. Parulski [posiedzenie komisji senackiej
420

] 

Ta sprawa nie jest jeszcze zakończona. Prędzej czy później do jej zbadania Sejm powoła komisję śledczą, jestem tego pewien. 

E. Klich
421

 

 

„Historia smoleńska” na przestrzeni ostatnich ponad 4 lat przypomina zbiorową mogiłę porastającą 

wilgotnym mchem kłamstwa, zapomnienia, obojętności i mitologii. Jednym z głośniejszych mitów jest 

ten głoszony od samego początku przez  ZP422 i jego przewodniczącego (starającego się ze wszystkich 

sił wraz z niezastąpionym gronem eksperckim dowieść zajścia „katastrofy smoleńskiej” nad 

Smoleńskiem) o „oddaniu śledztwa Rosjanom” – chodzi, naturalnie, o „śledztwo” ws. „katastrofy”. 

Jeśli jednak do żadnego lotniczego wypadku PLF 101 w Smoleńsku nie doszło, to kto miałby w 

sprawie tego „wypadku” prowadzić obiektywne i staranne śledztwo? Specyficznym „dochodzeniem” 

                                                           
419

 Choć, prawda, w szkole Macierewicza dzieli się na czworo, jeśli nie dziesięcioro, włos typu: czy odpowiednio 
liczna była ta kolumna przy XUBS: http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta. Por. 
też posiedzenie ZP z Wierzchowskim, gdzie ta kwestia jest wałkowana, jakby w obliczu tego, że PLF 101 nie 
wylądował na Siewiernym miało to jakiekolwiek znaczenie. 
420

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf s. 19. 
421

 Moja czarna skrzynka, s. 8. 
422

 Wcześniej zaś przez dziennikarzy śledczych ze szkoły Macierewicza (por. m.in. wczesne „posmoleńskie” 
programy Misja specjalna, gdzie zarzut „oddania śledztwa ws. katastrofy” Moskwie nieustannie powraca). 

http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-4-do-czsk.pdf
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zajęła się kosmiczna ekipa z KBWLLP po wylądowaniu na ruskim Księżycu, o której to „komisji Millera” 

święcie oburzony ZP twierdzi od początku, iż działa bezprawnie/nielegalnie etc.: 

 

Podobnego zdania, co też warte odnotowania, jest ekipa fachowców wojskowych z ZNE, 

rozdzierająca szaty nad tymże „bezprawiem” KBWLLP i „niekompetencją” członków „komisji Millera” 

w Zbrodni smoleńskiej. Ale przecież nie sposób, stając z boku, nie dostrzec wyraźnego legislacyjnego 

kontrastu między „nielegalną” KBWLLP, która w gruncie rzeczy niczego nie bada423, a zupełnie 

legalnym, wspieranym przez Kreml i ruską armię „MAK-iem”, który stara się „zbadać jak 

najwięcej”.  

       
                                                           
423

 Trudno doprawdy na serio wziąć pobyt na „miejscu katastrofy” – cały dzień, do nocy  – jak to kiedyś określił 
w wywiadzie Grochowski (potem zaś uczestniczenie w „naradach”) – jako przykład badania powypadkowego. E. 
Klich już w drodze (jakiem-40) do Smoleńska wie, „co się stało”: Typowy CFIT (Controlled Flight Into Terrain), 
czyli zderzenie z ziemią na sprawnym statku powietrznym. Największa zmora współczesnego lotnictwa, pomimo 
wielu systemów zabezpieczających (Moja czarna skrzynka, s. 17). Jak zaś będzie wspominał zachowania polskich 
wojskowych (s. 26-27): Rosjanie na początku chcieli ich zakwaterować w hotelu obok, ale okazało się, że to jakiś 
robotniczy internat, straszne warunki. Nasi nie chcieli w nim spać i szybko z niego uciekli. Pojechali do jakiegoś 
dużego hotelu w innej części miasta. (…) [Pomieszczenia do pracy były przyzwoite?] Sztabowy budynek w drugiej 
części lotniska. Warunki były takie jak u nas w latach 60. Chociaż gdyby pojechać do jakichś opuszczonych 
koszar, to pewnie by się jeszcze znalazło coś takiego. To lotnisko było od wielu miesięcy nieczynne i większości 
budynków nie używano. Z drugiej strony trudno mieć do Rosjan pretensje, bo oni pracowali w identycznych 
warunkach i dali nam to, co mieli. Niektórzy wojskowi aż zdjęcia sobie tam robili. Mnie to strasznie 
zdenerwowało, uważałem, że nie powinniśmy się tak zachowywać wobec gospodarzy, którzy sami nie mieli 
niczego lepszego. W końcu zagroziłem nawet, że jeśli te zdjęcia gdzieś wyciekną, będę się domagać 
wyciągnięcia konsekwencji. 
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Nie wiem, czy istnieje jakakolwiek naukowa metodologia badania nieistniejących lotniczych katastrof 

(gdyż nawet standardowa teoria fikcji, by się tu mogła nie sprawdzić w zastosowaniu), tak więc pod 

tym względem zapewne KBWLLP, jako polski wynalazek, wejdzie do grona pionierów, a zarazem 

prekursorów tego rodzaju „badań”424. Gdy latem 2011 KBWLLP „kończy badania”, krytyka ZP jest 

jeszcze ostrzejsza, zawarta w opracowaniu (wydanym zaledwie miesiąc po „raporcie Millera”, w 

sierpniu 2011), pod znamiennym tytułem: 28 miesięcy po Smoleńsku425, gdzie z jeszcze większą siłą 

powraca zarzut „oddania śledztwa Rosji”: 

 

Jeśli jednak do „upadku prezydenckiego tupolewa” 10 Kwietnia nie doszło – to jak należałoby 

prowadzić śledztwo ws. „smoleńskiej katastrofy”? Tak sprawy jednak „komisja Macierewicza”, czyli 

ZP, nie jest w stanie postawić, gdyż w ten sposób i sens funkcjonowania ZP stanąłby pod znakiem 

zapytania. ZP to przecież doborowy zespół śledczych zajmujących się „katastrofą smoleńską”. Niczym 

innym. Ale ZP nie tylko „prowadzi śledztwo” (to „nieoddane Rosji”) i „bada” tę „katastrofę”, zbierając 

jej „dowody”, zwłaszcza bumagi z FSB426, przejmujące „zeznania świadków”, wizualizując „katastrofę” 

(tak jak telewizja Ria Novosti), rekonstruując, uszczegóławiając etc. Na wspomnianych wyżej 

połajankach pod adresem KBWLLP i „rządu premiera Donalda Tuska”427 ZP nie kończy. Pomijam 

paroletnią i ewoluującą ekspozycję „hipotezy wybuchowej”, bo przypominanie tych konstrukcji 

myślowych mija się z celem w Suplemencie. Są jednak inne ciekawostki tego dokumentu „komisji 

Macierewicza” 28 miesięcy..., o których można napomknąć tutaj. Jakie? Takie np. jak 

„niezabezpieczenie kontrwywiadowcze remontu” rządowego tupolewa. Wraca na wokandę słynny, 

nieco ograny, krótki materiał filmowy z Samary, choć pośród kilku zdjęć pochodzących z owego 

ruskiego wideo wybrany zostaje taki akurat detal, jeśli chodzi o kokpit PLF 101, jak poniżej: 
                                                           
424

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-brkm.pdf  
425

 http://smolenskcrash.com/smol_conf/dane/opracowania/Komunikat_zespolu.pdf Por. też moje omówienie 
tego „raportu ZP” tu http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html  
426

 Choć ponoć ruskie służby należą do ścisłej czołówki, jeśli chodzi o preparowanie dokumentów 
poświadczających nieprawdę, fałszywek etc. Ludzie związani z ZP o tym nie wiedzą czy nie chcą wiedzieć? 
427

 Ilość powtórzeń tej frazy w spisie treści i w samym dokumencie zasługuje na osobną uwagę. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-brkm.pdf
http://smolenskcrash.com/smol_conf/dane/opracowania/Komunikat_zespolu.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html
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Czemu taki akurat, a nie taki (jak prezentowałem w Suplemencie)? 

 

Może ktoś z ZP przeoczył, zakopany w dziesiątkach tysięcy zdjęć z „miejsca katastrofy” i w archiwach 

„komisji Macierewicza”. Gremium to prowadzi bowiem własne „śledztwo smoleńskie”, także dot. 

remontu, z którego to „śledztwa” wynika, że wyglądał bardzo podejrzanie, „chałupniczo” wprost: 
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Po tym zaś odkryciu można by sądzić, iż ZP ma jakieś własne ekstra dojścia do tego rodzaju 

intrygujących informacji (wymiana zespołów zepsutych na sprawne z bliźniaczego Tu-154M nr 102 – 

tak jakby remont był jakąś fikcją). Ale skąd to wiadomo? Kto to wie? Ktoś zaufany z Samary? Z FSB? 

Ba, jeśli remont to ściema, to czy przy okazji nie odsłania się jakaś dodatkowa historia… tupolewów? 

Sięgająca także i 10-go Kwietnia? Uwaga ZP bowiem ześlizguje się też na Okęcie i 101-kę: 

               

ale nie po to by cokolwiek sproblematyzować, tylko by wzmocnić oficjalny przekaz. Jakim sposobem 

jednak udaje się dalekowidzom z ZP rozpoznać gen. Błasika „w przednich drzwiach”, a nie np. 

któregoś z pilotów S6 SPLT, typu choćby (wspomniany już) mjr Pietruczuk – to tajemnica 

„smoleńskiego śledztwa” nieoddanego Rosji. Rzecz z tym zdjęciem jest zarazem podwójnie ciekawa – 

także w kontekście pomstowania „komisji Macierewicza” na „komisję Millera”  

        

albowiem KBWLLP stwierdza, że o 7:08 schodki już odjeżdżają spod tupolewa428, na zdjęciu zaś „ok. 

godz. 7.10” jeszcze pasażerowie idą do schodków. Jeszcze jakiś wariat może więc pomyśleć, że u ZP 

to nie ten sam „TU 154m nr 101”, co na monitoringu pokazywanym (przez KBWLLP) w styczniu 2011.  

                                                           
428

 Gwoli ścisłości i z poprawką na „historię zegarową”, o której w Suplemencie było sporo, należałoby rzec o 
5:08 UTC, no ale tu chodzi o ofic. dane z ofic. różnicą 2h. Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08   

http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08
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Takimi tajemnicami wojskowymi Okęcia i tupolewa „komisja Macierewicza” z pewnością mogłaby się 

zająć w swym śledztwie, nie oglądając się na Moskwę ani nawet na Mińsk. Inne bowiem zagadnienie 

„smoleńskie”, typu np. „znalezienie 25 ciał o godz. 16:20” (rus. czasu) na „miejscu katastrofy” – jak 

podaje „raport MAK”: 

 

mogłoby być dla ZP trudniejsze do rozwiązania, gdyż wielu parlamentarzystów, pogrążonych w bólu, 

nie zdołało 10 Kwietnia udać się z Katynia na owo „miejsce”, by kwestię ciał zbadać. 

                                                                                                    

* *  
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50. Posłowie 

                                                  

Oddać jednak warto jeszcze na sam koniec głos szefowi ZP, który w „rozmowie niezależnej”429, na 

dwa miesiące przed zamknięciem prac KBWLLP, a parę miesięcy po finałowej „konferencji MAK”, 

dzieli się swymi spostrzeżeniami (popartymi „badaniami”, co zrozumiałe), co do… kursów 

podchodzenia tupolewów w Smoleńsku. Liczba mnoga jest tu uprawniona, ponieważ mowa o PLF 102 

(z 7-04-2010) i PLF 101 (z 10-04). Wprawdzie w „historii smoleńskiej” to jeden i ten sam statek 

powietrzny, i mało kto, poza paranoikami, wątpi w to, by było tu coś „nie tak”430, aczkolwiek chodzi o 

dwa odrębne loty. Wprawdzie 7-04 to pogodny dzień (a zdaniem AM podejście miałoby być od 

zachodu, dosł.: od drugiej strony – szef ZP jakoś unika w wywodzie określeń „wschód”/„zachód”),  

         

a 10-04 to czas nieprawdopodobnej wprost smoleńskiej mgły, która dla jednego z rus. dziennikarzy 

była tak gęsta, że nie widział własnej dłoni431 (tu zaś wg AM: lądowanie od wschodu, nad zdradliwym 

jarem) – ale chodzi o dwa odrębne loty i zapewne nie ma co doszukiwać się zbyt prostych analogii. 

Wprawdzie w obu tych odrębnych lotach bierze udział ten sam pilot (Protasiuk), on jednak przecież 

nie musi tak samo lecieć i 7-04, i 10-04. O tym (a wcześniej o kokpicie transportowanym przez 

helikopter432, tudzież o „paraliżu samolotu” – w domyśle: PLF 101) zapewnia nas Macierewicz – i 

mówi coś jeszcze, co nawiązuje do „stenogramów CVR” (wokół których osnułem Suplement): 

Nie jest wykluczone, iż Tu-154M wiozący p. premiera trzy dni wcześniej jednak lądował od drugiej strony. 

Nie od tej samej, od której lądował p. prezydent. Więc jest szereg jeszcze przed nami różnych zagadek, 

różnych informacji… [A co by to oznaczało…?] …wywracających dokładnie do góry nogami… [Co by to 

                                                           
429

 Wspominałem o niej w jednym z przypisów Suplementu. Chodzi o ten materiał: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHlOFkDaKAI   
430

 Z tupolewami i ich załogami. 
431

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-lego-smolensk.pdf s. 7. 
432

 Od 5’30’’ materiału. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHlOFkDaKAI
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-lego-smolensk.pdf


276 
 

oznaczało, jeżeli 7-go lądował od drugiej strony?] Na wszelki wypadek powiem jeszcze jedną rzecz – i 

wszystkie samoloty, które lądowały po katastrofie… [Też lądowały…] …też lądowały z drugiej strony, co 

do tego, co do tego nie mamy wątpliwości. [Ale, panie ministrze, co by to oznaczało?] No, to byłby 

przyczynek, bo tutaj już ta sprawa jest wyw…, dowiedziona dosyć dokładnie, ale – dodatkowy przyczynek 

do tezy o tym, iż… tych ludzi zdradzono o świcie, że Tu-154M został w specjalny sposób naprowadzony na 

miejsce, do której, w której, w którym doszło do katastrofy, że tutaj nie było, niestety, przypadku. 

[Z tego, co ja kojarzę, w tych zapisach, które były udostępnione – nie ma takiego momentu, w którym 

rosyjska wieża informuje polskich pilotów, z jakiego kierunku oni mają podchodzić do lądowania?] 

Ale jest pogłos tego. Jest reakcja na to. Rzeczywiście nie ma takiego meldunku ze strony wieży, a 

przynajmniej nie jest nam znany, ale jest odpowiedź ze strony drugiego pilota, który mówi kapitanowi 

Protasiukowi: „byłoby lepiej, gdybyśmy lądowali z drugiej strony” – czyli dostali informację, że mają 

lądować z tej, więc… musiała być jakaś taka wymiana, wymiana zdań, że nakierowano ich właśnie na 

ten, na ten… próg, na, na… tak zwaną… podejście z… 26-go… progu pasa.  

 

[skan z pierwszej książki „komisji płk. Latkowskiego”] 

Cytuję to, przez wzgląd na „smol-sceptyków”, którzy sparafrazowanym wypowiedziom mogą nie 

dowierzać. Co bowiem mówi nam były szef SKW? Coś, co w pozostaje w całkowitej sprzeczności ze 

„stenogramami”. W kanonicznej ich wersji (CVR-1) stoi jak wół, że Grzywna zwraca się do Protasiuka: 

Tu jakby było 2-5-9, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce – jest to ofic. 10:20 rus. czasu, a 

oni są (oficjalnie) jeszcze w białoruskiej przestrzeni powietrznej, tak więc nie jest to reakcja Grzywny 

na komunikację z „Korsażem”. Oficjalnie jest to jedna z reakcji pilotów na „mińskie zawiadomienie” z 

10:14 rus. czasu. Czy zatem przewodniczący ZP - mając tak znakomity dostęp do ruskich bumag, do 

wersji utajnionych i niepublikowanych, do ręcznie sporządzanych protokołów z „miejsca katastrofy” 

(tych „bez brzozy”) - odsłania w ten sposób w „niezależnej rozmowie” jakiś… inny świat z 10 

Kwietnia? Taki właśnie, w którym Grzywna mówi tę wypowiedź podczas wykonywania holdingu przez 

PLF 101 nad Siewiernym? Oj, to by dopiero była „historia katastrofy”, jak też „FMS-a” i „TAWS-a”. 
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Jak bardzo zapętlona jest ta wypowiedź Macierewicza, niech świadczy to, iż owo 2-5-9, to oznaczenie 

kierunku wschodniego (nad smol-jarem), zaś 7-9 zachodniego (o czym każdy już wie po wielu 

miesiącach „smol-edukacji”). Jeżeli więc Grzywna powiada w pewnej chwili do Dowódcy PLF 101: 

jakby było 2-5-9, to ma na myśli to właśnie i tylko to, że chciałby, by wykonali podejście od wschodu. 

Nie planują tupolewem lądować, a jedynie wykonać próbne zajście i zobaczyć, jak się ma sytuacja na 

XUBS (Podejdziemy, zobaczymy), sądząc, że „kontrolerzy” złośliwie uniemożliwiają lądowanie, 

mantrując 4-0-0 meters fog. Macierewicz natomiast sens komunikatu Grzywny o 2-5-9 zupełnie 

przekręca, opowiadając na odwyrtkę, jakby 2P chciał lądować od zachodu, a nakierowano ich właśnie 

na (…) podejście z 26 progu pasa.  

 

Ktoś powie: no zaraz, zaraz, zaraz, jeśli wypowiedź Grzywny pada, gdy są już gdzieś nad Siewiernym 

lub w jego okolicy, to Macierewicz może mówić prawdę, sugerując, że (w związku z tym) doszło też 

do jakiejś wymiany komunikatów z „Korsażem”. Może. Prawda to jednak bardzo wybiórcza, nawet 

nie połowiczna. Jeśli bowiem Grzywna (mówiąc to, co mówi) woli wtedy wykonywać „tutką” 

podejście od wschodu (2-5-9), to znaczy, iż PLF 101 od jakiegoś czasu leci pod słońce, a więc mają 

wysoko nad Smoleńskiem świetną pogodę. Z ich perspektywy najwyraźniej nie widać nieziemskiej 

mgły – (ktoś w kabinie nawet zachwyca się widokiem za oknem: Tutaj jest pięknie z tej strony. Na co 

Grzywna odpowiada: Tak, ale jesteśmy pięć - nie - z boku) – stąd planują zmienić kierunek 

ewentualnego rekonesansowego zajścia.  
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[ciekawostka dla miłośników publikacji ZP -  „logo Sił Powietrznych FR”] 

 

Nasuwa się zatem pytanie, czemu Plusnin nie mówi „Protasiukowi” jednoznacznie: posadocznyj 2-5-

9, tak jak ten kurs do lądowania przekazuje to „Frołowowi” i „Wosztylowi”. Znakomicie przecież 

pasowałby taki komunikat „kontrolera” do moskiewskiej legendy i uzupełniałby ofic. narrację. Czemu 

więc „KL” „Korsaż-a” ani żaden inny Krasnokucki itp. szympans w mundurze nie nakazuje załodze PLF 

101 podejść nad niebezpiecznym jarem od wschodu? Czemu?  

                                                 

Czy faktycznie takie pytanie wypada jeszcze zadawać? Czemu nie ma takiego komunikatu w 

„zapisach”? Dlatego że szympansy się obawiają, iż „Polak”, dostawszy zgodę na lądowanie, 

brawurowo przyziemi, a wtedy nici z „upadku tupolewa”. Nie taki jest prikaz na 10 Kwietnia, by PLF 

101 w Smoleńsku wylądował – nie po to przyszykowano „miejsce katastrofy”. Ktoś powie: ale 

pojawiają się przecież wypowiedzi Protasiuka (słyszane ponoć przez załogę „Wosztyla”) świadczące, 

że wykonują oni tupolewem trzeci i czwarty zakręt, jakby podchodzili od wschodu – na schemacie 

kręgu nadlotniskowego XUBS wszystko skrupulatnie pozaznaczał doc. Amielin: 
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Czy jednak dokładnie znamy kurs PLF 101? Czy nie leci on np. z punktu RALOT, tj. od południowego 

wschodu, jak zaplanowano433? Kto wie, czy szympansy nie widzą tego („Polaka”) na jakimś 

„schowanym” radarze, skoro mówią między sobą (oficjalnie o 5:01 UTC wg KBWLLP, „zegar” w Zał. 8), 

że „on według  Południowego” i że „jego się nie obraca”. Jeśliby faktycznie taką trasą się PLF 101 

poruszał, to gdyby dostał od Plusnina polecenie podejścia od zachodu (Polskij odin-nol-odin, kurs 

siem’diesiat diewiat’), to mógłby lecieć po kręgu nadlotniskowym Siewiernego w przeciwnym 

kierunku niż to zaznaczył na czerwono Amielin, a zgodnie z tą drugą kartą podejścia, której nie 

zamieszczają żadne „katastrofologiczne raporty” (ani te rządowe, ani te opozycyjne), tzn. wzdłuż linii 

od punktu RALOT, zakręcając na zachód (trawers), potem na południe, a później na wschód kursem 

79: 

                                                         

trzeci zakręt miałby więc po lewej u góry, czwarty zaś prowadziłby go na prostą na XUBS od 

„nieczynnej”, zachodniej strony, na pas startowy 08. A że nie jeden szympans mógłby zgłupieć od 

tego i kląć, na czym świat stoi, to już inna historia. 

Free Your Mind 

[maj-lipiec 2014]                                                                                                                

                                                           
433

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

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

