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Załącznik do Raportu: Problem danych komputera pokładowego (FMS-a) PLF 

101 i ich ekstrakcji. TAWS i jego „oszukiwanie” [1] 

Free Your Mind 

 

 

                                                                                                                                                   Uwagi do „raportu MAK”, s. 21 

 

 

Historia z urządzeniem ostrzegającym pilotów „prezydenckiego tupolewa” 10 Kwietnia przed 

zbliżaniem się do smoleńskiej ziemi jest chyba jeszcze bardziej tajemnicza niż historia (zdublowanego: 

UNS-1 i UNS-2) komputera pokładowego, z którym TAWS miał być od lat skonfigurowany. 

Automatycznie też „białe plamy i czarne dziury”, które pojawiają się podczas analizy 

„wyekstrahowanych danych FMS-a” muszą być widoczne podczas przeglądu tego, co dało się 

wyekstrahować z zawartości TAWS-a. Jakie? Np. takie w postaci wybrakowanych baz danych. W 

przypadku FMS-a okazało się w amer. laboratoriach UASC, iż pewne databases są empty, choć nie 

wyjaśniono, dlaczego – w przypadku TAWS-a, to, co „odzyskano”, wygląda jeszcze skromniej niż 

„dane FMS-a”, tj. opublikowano tylko wybrane komunikaty alarmowe – żadnych baz danych. 

Wiemy zaś z oficjalnej narracji, że 10 Kwietnia smoleńskiego lotniska Siewiernyj „nie było w bazie 
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danych” TAWS-a1, a więc miało być ono oznaczone i rozpoznawane przez urządzenia pokładowe jako 

ZZZZ, czyli „pole, droga lub łąka”2. W „raporcie MAK” (styczeń 2011) pojawia się również taka 

sensacyjna wieść, iż TAWS nie był aktualizowany od 2002/2003 r.3: 

 

Tymczasem w opasłym Załączniku 4 do „raportu Millera” możemy przeczytać informację o okresowej 

aktualizacji baz danych FMS-a zaledwie na 4 dni przed „katastrofą”, bo 6-04-2010: 

                                                           
1
 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lotniska-w-smolensku-moglo-nie-byc-w-bazie-gpws,132282.html. Por. też 

http://maxoo.salon24.pl/389133,watpliwy-taws-cz-1 i http://freeyourmind.salon24.pl/321446,zzzz-pole-droga-lub-laka  
2
 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html Wydaje się jednak, że loty specjalne zarówno z 7-

04, jak i z 10-04 nie były zaplanowane jako podróże donikąd tudzież „na smoleńską łąkę”. 
3
 Zdaniem autorów Zbrodni smoleńskiej (s. 524-525), to właśnie „dane TAWS-a” mogły stanowić fundament narracji 

moskiewskiej – świadczyć o tym miałaby spora liczba modyfikacji, a ściślej matactw, jakimi objęto właśnie te dane: 
Zmiany w miejscu podania parametrów baz danych systemu TAWS [chodzi zwłaszcza o te poprawki widoczne na skanie 
powyżej: na czerwono i przekreślona „pierwotna” ruska wersja zaproponowana polskiej stronie do wglądu – przyp. F.Y.M.] 
każą zwrócić uwagę na to, że sprawa tych parametrów okazała się dla MAK najistotniejsza. Wszystkie pozostałe miejsca, 
gdzie MAK dokonywał zmian po przekazaniu raportu Polsce związane były z kwestiami kontrowersyjnymi. MAK przede 
wszystkim modyfikował: 1. Praktycznie wszystkie przywołania danych z TAWS i podane informacje o charakterystyce 
konkretnego urządzenia na pokładzie 101; 2. Informacje o przepisach prawa, które miałyby przenosić odpowiedzialność z 
kontroli lotów na załogę samolotu (informacje nieprawdziwe); 3. Informacja o długość [tak w oryg. – przyp. F.Y.M.] 
oderwanej końcówki skrzydła – przed upublicznieniem raportu MAK uważał, że to 4,7 metra, ale okazało się, że 
niespodziewanie aż 6 metrów; 4. Kwestie techniczne/kosmetyczne.  
Biorąc pod uwagę te pola, nie da się wykluczyć, że także modyfikacja danych TAWS miała związek z implementacją 
nieprawdy. Najistotniejsze jest jednak to, że strona rosyjska zmieniła swoje przeświadczenie na temat funkcjonowania bazy 
danych TAWS. Sformułowanie: „od tego czasu baza danych (…) nie zmieniała się”, sugeruje, że od 8 lat Universal Avionics nie 
wydawał nowych map ukształtowania terenu (bez danych przeszkód terenowych). Tymczasem według nowszej wersji 
raportu, Komisja Morozowa wycofała się z tego stwierdzenia sugerując, że w późniejszych bazach danych nie było lotniska 
Siewiernyj. Informacja: „Biuro Badań Zdarzeń w Transporcie USA (NTSB) wyznaczyło Akredytowanego Przedstawiciela do 
udziału w badaniach” [por. „raport MAK”, s. 14 – przyp. F.Y.M.], która sugerowałaby, że w śledztwie MAK uczestniczył 
akredytowany przedstawiciel USA, oznacza, że część raportu dotyczącą TAWS pisała osoba nie zaangażowana wcześniej w 
śledztwo smoleńskie, nie posiadająca nawet medialnych informacji o jego przebiegu. Na skutek oprotestowania tego 
fragmentu przez stronę polską, MAK usunął z raportu tę nieprawdziwą informację.       

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lotniska-w-smolensku-moglo-nie-byc-w-bazie-gpws,132282.html
http://maxoo.salon24.pl/389133,watpliwy-taws-cz-1
http://freeyourmind.salon24.pl/321446,zzzz-pole-droga-lub-laka
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html
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której to aktualizacji można było dokonać między innymi przez wzgląd na zdezaktualizowaną bazę 

danych po „remoncie w Samarze” 

 

oraz na liczne usterki FMS-a, którymi ten komputer się wykazywał właśnie po ruskim „remoncie”. 

Wprawdzie KBWLLP takiej informacji o aktualizacji TAWS4 nie podaje, lecz można podejrzewać, iż 

postąpiono by podobnie, choćby z racji szykujących się podwójnych wylotów na uroczystości w 

Katyniu – 7-go i 10-go kwietnia 2010. Jeślibyśmy jednak przyjęli z marszu (uzasadnione) założenie, iż 

TAWS musiał być zaktualizowany niedługo przed kwietniowymi wylotami rządowych statków 

powietrznych5, to właściwie nad amerykańskim raportem dotyczącym TAWS-a, a zamieszczonym w 

Zał. 4, można by spuścić zasłonę milczenia i przejść do innych zajęć. Zacznijmy więc cierpliwie od 

początku. Od strony z podpisami ekspertów UASC. Jest ona intrygująca, gdyż wygląda jakby jedna 

                                                           
4
 Zamontowanego wedle dokumentacji KBWLLP (Zał. 4, s. 69) 19 grudnia 2001. 

5
 Por. też Zbrodnia smoleńska, s. 526, gdzie jest mowa o aktualizacji przeprowadzanej w dn. 2/3 kwietnia 2010 (s. 526). 

„ZNE” twierdzi też, że samo aktualizowanie bazy danych UNS jest dowodem na zaktualizowanie bazy TAWS, ponieważ 
TAWS aktualizuje się za pośrednictwem UNS (s. 527). 
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osoba podpisała się w trzech miejscach. Nie mam na myśli Franka Hummela (znanego nam już z 

parafowania raportu dot. FMS-a; por. Zał. 4, s. 466): 

 

lecz Patricka Krohna, który swoimi kulfonami odfajkował najwyraźniej Boba Fergusona i Ricardo 

Ardilę. Po takim obiecującym starcie aż chce się czytać raport UASC dalej, czyż nie6? Jak to zwykle 

bywa z dokumentacją związaną z badaniami katastrofologicznymi zapoczątkowanymi 10 Kwietnia 

przez moskiewskich ekspertów (do których dołączyli z pewnym ociąganiem się nadwiślańscy), 

niespecjalnie zabezpieczony TAWS szczęśliwie dla badań przetrwał i kosmiczne przeciążenia 100g, i 

zmiażdżenie kokpitu „prezydenckiego tupolewa”.  

 

Nie powinno nas to dziwić, skoro wiemy, że w przypadku poszczególnych części/przyrządów/baz 

danych etc. badacze i badaczki mogli posiłkować się, by tak rzec, „częściami zamiennymi” – 

niewykluczone, iż specjalnie przygotowanymi do badań po jakimś pobycie na lotniczym szrocie, 

                                                           
6
 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf 

gdzie zachodzi podobna sytuacja, tj. ktoś za kogoś się podpisał pod raportem. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
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których to złomowisk na ruskiej i białoruskiej ziemi jest od groma7. Zresztą już na tym zdjęciu 

obudowy TAWS-a powyżej widać, iż database version obejmuje airport scn 0304 oraz terrain scn 

0209: 

 

co oznacza - jak się za chwilę ponownie okaże (por. też s. 427 w Zał. 4), bo i wspomniałem o tym na 

wstępie - bazy danych (jeśli chodzi o mapę terenu oraz o lotniska) z początku pierwszej dekady XXI 

wieku. KBWLLP, której przedstawiciele nie dostąpili zaszczytu dotknięcia pewnych urządzeń, a jedynie 

mogli „zapoznać się” z radzieckimi ekspertyzami, w Zał. 4 do „raportu końcowego” zwraca uwagę na 

to, że TAWS miał być w „końcóweczce” dość specyficznie użytkowany przez załogę. Specyficznie, a 

więc, zblokowane rzekomo miały być wcześniejsze komunikaty ostrzegawcze typu np. „wysokość 500 

(stóp)” (152,5 m)  

 

                                                           

7
 A i na polskich złomowiskach bywa, że coś ciekawego się znajdzie: Stara radioboja ze złomowiska koło Lęborka, 

zaalarmowała służby ratownicze w USA i Rosji. Wszystko z powodu sygnału ratunkowego, który emitowała. Radioboja to 
standardowe wyposażenie statków i samolotów, które jest uruchamiane w momencie katastrofy i pomaga namierzyć jej 
miejsce. Polska Marynarka Wojenna wysłała na poszukiwania śmigłowiec Anakonda, zmobilizowano też policję. Okazało się, 
że na złomowisku w okolicach Lęborka ktoś majstrował przy leżącej tam radioboi. Przez przypadek uruchomił sygnał 
alarmowy. Rzecznik Dowódcy Marynarki Wojennej komandor Bartosz Zajda potwierdził, że radioboja została 
zarejestrowana i wyrejestrowana w USA. Nie wiadomo w jaki sposób znalazła się na złomowisku koło Lęborka. 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/521551,Leborksygnal-o-katastrofie-wyslany-ze-zlomowiska  

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/521551,Leborksygnal-o-katastrofie-wyslany-ze-zlomowiska
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lub „przekroczenie prędkości schodzenia” (sink rate)8, natomiast alarmy dotyczące zbliżania się do 

ziemi oraz ponaglenia, by przerwać zniżanie, zostałyby wygenerowane bez względu na parametry, z 

jakimi samolot zbliżał się do ziemi9.  

 

Faktycznie, każdy, kto czytał głośne „stenogramy z kokpitu PLF 101”, doskonale wie, iż żadnego Five 

hundred ani Sink rate tam nie odsłuchano (podczas moskiewskich nasłuchów zapisów rejestratora 

fonicznego przeprowadzanych ponoć od 11-04-2010). Naturalnie, takie (opisane przez „komisję 

Millera”) wykorzystanie TAWS-a, można by zrzucić na głupotę załogi wyglądającej smoleńskiej ziemi 

we mgle przez okna kabiny, ignorującej wskazania przyrządów, przestawiającej wysokościomierze, 

głuchej na ostrzeżenia „kontroli lotów” ze smoleńskiego Siewiernego itd. – czy jednak nie za dużo (jak 

                                                           
8
 http://www.heading.pata.pl/taws.htm i http://www.uasc.com/support/tawsdb.aspx  

9
 Pozostaje nam tu wierzyć nieomylnym badaczom na słowo, gdyż żadne smoleńskie mapy terenu z baz TAWS-a 

zamontowanego w „prezydenckim tupolewie” nie zostały opublikowane (takie mapy można by zdobyć w celach 
porównawczych choćby z TAWS-a Tu-154M bn. 102, jeśli te ze 101-ki podczas ekstrakcji w USA okazałyby się 
„nieekstrahowalne” – wszak M. Wierzchowski z KP opowiadał przed „komisją Macierewicza”, jak to na Siewiernym lądowały 
parę lat wcześniej dwa tupolewy: http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska). Niemniej jednak 
zagadnienie tego, iż komendy TERRAIN AHEAD oraz PULL UP zostałyby wygenerowane przez TAWS bez względu na to, jaką 
samolot zajmowałby wysokość podczas zniżania i z jaką prędkością by schodził, jawi się jako wybitnie intrygujące. Czemu w 
takim razie (w „zapisach z kokpitu”) ów TAWS nie alarmuje, gdy załoga zniża się z wysokości 1500 m, 1000 m lub choćby 500 
m, a dopiero w okolicach jakichś 370-350 m (wedle oficjalnych danych)? Ten wątek jeszcze się pojawi.  
O tym zaś, że TAWS mógł być zblokowany, choć w nieco innym rozumieniu niż to zaproponowane wyżej przez KBWLLP, 
mówił płk. T. Pietrzak, były dowódca 36 SPLT, już 20-04-2010 w rozmowie z K. Piaseckim: KP: A jak to jest z tym słynnym 
systemem TAWS, który ma ostrzegać o tym, że teren jest pofałdowany i ostrzegać pilotów, żeby podnosili się w górę, jeżeli 
ten teren zaczyna się wypiętrzać? TP: Ten system działa wtedy, kiedy jest podana wartość ciśnienia w hektopaskalach, to 
znaczy jest ona odniesiona do poziomu morza, a nie do terenu. Ponieważ wszystkie mapy, baza danych do tego systemu 
TAWS jest zbudowana na odległościach pionowych od poziomu morza, nie od terenu, nie od wysokości lotniska, nad 
którym się znajduje. KP: Ten system tutaj działał? Oni byli ostrzegani przez ten system o tym, że ten teren się wypiętrza? TP: 
Ten system był zblokowany, prawdopodobnie zblokowany, ponieważ zarówno na samolotach typu Boeing czy też Airbus, 
czy też innych samolotach, które mają GWPS-y, TAWS-y, jeżeli ciśnienie jest podawane QFE, nie należy go używać, 
ponieważ będzie błędne informacje przekazywał. KP: Czyli oni musieli wyłączyć ten system? TP: Nie wiem, czy wyłączyli czy 
nie. Po prostu wydaje mi się, że instrukcja, która mówi o tym urządzeniu - po prostu jest zakazane używanie tego 
urządzenie, kiedy jest ciśnienie QFE czyli wysokość względna od wysokości lotniska. KP: Czyli na tym lotnisku ono nie miało 
prawa działać? TP: Na tym lotnisku, zakładając, że było podane ciśnienie względne, czyli od wysokości lotniska, 
prawdopodobnie było zblokowane - czyli zgodnie z procedurą (http://www.rmf24.pl/tylko-w-
rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-tupolew-mial-zblokowany-system-ostrzegawczy-,nId,273873). 

http://www.heading.pata.pl/taws.htm
http://www.uasc.com/support/tawsdb.aspx
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-tupolew-mial-zblokowany-system-ostrzegawczy-,nId,273873
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-tupolew-mial-zblokowany-system-ostrzegawczy-,nId,273873
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na jeden lot specjalny jednej wojskowej załogi specpułku) tych przejawów nonszalancji w podejściu 

do pokładowej elektroniki? W podobnym tonie, tj. jakoby polscy piloci wojskowi nie znali zasad 

korzystania z TAWS-a, rozwodzili się radzieccy spece w „raporcie MAK” - i do tych kwestii wnet 

wrócimy. Teraz interesuje nas głównie raport UASC z 28 czerwca 201010. Powstać miał on na prośbę 

NTSB prowadzącej dochodzenie ws. „wypadku oznaczonego sygnaturą ENG10SA025” (por. s. 419). 

Ekstrakcją danych TAWS-a zajęli się: Ferguson, Arila i Jim McCort11, co nastąpiło już 4 maja 2010 po 

przywiezieniu urządzenia przez ruskiego przedstawiciela (Russian representative) – z udziałem 

przedstawicieli polskiej strony oraz NTSB. Po ekstrakcji zaś okazało się właśnie to, o czym później 

informował „raport MAK” (finalny ze stycznia 2011, bo wstępny z maja 2010 jeszcze nie12), a więc, że 

bazy danych pochodziły z lat 2002-2003:  

  

a ostatni update został dokonany 23 maja 2003 (choć typ samolotu podany jest tu tylko jako 

odrzutowiec o n-rze ogonowym 101, a nie jako Tu-154M): 

  

                                                           
10

 Na s. 415 (Zał. 4) pojawia się informacja o istnieniu jakiegoś preliminary TAWS report, lecz nie jest podane, kiedy go 
przygotowano ani co zawierał – ani też, czy gdziekolwiek został opublikowany. 
11

 Za którego nikt się nie podpisał i który sam się pod dokumentem nie podpisał także. Gwoli ścisłości należałoby dodać, że 
jakieś informacje o działaniu TAWS-a pojawiły się zrazu w tzw. projekcie raportu końcowego „MAK”. Do tych informacji 
odnosiła się polska strona w Uwagach z grudnia 2010 (s. 63, 126-127). Brak jednak w Uwagach cytatu (ani choćby 
omówienia) informacji o zdezaktualizowanych bazach danych TAWS-a (pojawiającej się w „raporcie MAK” – korygowanej 
przez KBWLLP na kolorowo w polskiej wersji). Wydaje się to dziwne, zważywszy na to, że obu stronom – i ruskiej, i polskiej – 
analizy techniczne UASC dotyczące FMS-a i TAWS-a powinny były być znane już w czerwcu/lipcu 2010, zaś niewłaściwa 
kooperacja na linii: załoga-TAWS miała stanowić jedną z głównych przyczyn „katastrofy smoleńskiej” (s. 148): Załoga 
kontynuowała zniżanie pomimo wielokrotnych ostrzeżeń TAWS (TERRAIN AHEAD i PULL UP), zadziałania sygnalizacji zadanej 
wysokości (60 m) radiowysokościomierza i komendy grupy kierowania lotami, co świadczy o próbie załogi przejścia do lotu z 
widzialnością przed przelotem BPRM w celu wykonania lądowania wizualnie. Ten cytat z „projektu raportu” pozostawiony 
jest tylko z komentarzem na ostatniej stronie Uwag, iż polska strona zgłasza zastrzeżenia dotyczące tego stwierdzenia.   
12

 Ten wstępny zaś, przypominam, zamieszczony jest w książce doc. S. Amielina, smoleńskiej forpoczty „MAK”-u. 
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Ale może tak ma być. Starszych baz raczej nie dałoby się znaleźć podczas ekstrakcji, skoro TAWS, 

przynajmniej zgodnie z ustaleniami KBWLLP13, został zainstalowany w 2001 r. w kokpicie Tu-154M 

                                                           
13

 Zał. 4, s. 69: podczas obsługi okresowej F2K w ВАРЗ-400 zakończonej w dniu 19.12.2001 r. wykonano modernizację 
urządzeń radioelektronicznych (na podstawie „Protokołu zdawczo – odbiorczego” z dnia 20.12.2001 r. do umowy DZSZ nr 
349/IX/M81/ZS/WR/B/2001/1616 z dnia 27.08.2001 r.): • zabudowę systemu TAWS.  
Nawet w tej materii jednak pojawia się rozbieżność ocen, ponieważ „Zespół Niezależnych Ekspertów” wojskowych w 
Zbrodni smoleńskiej wyraża przypuszczenie, iż TAWS mógł być zainstalowany na tupolewie nawet w drugiej połowie lat 90. 
(s. 343): rok ten [chodzi o 1996 i czas remontu tupolewa – przyp. F.Y.M.] był także najbardziej prawdopodobną datą 
montażu systemów UNS-1D wraz z Universal Avionics TAWS, ponieważ są to urządzenia schyłku lat 1990-tych (por. też s. 
289 przyp. 285), choć anonimowy „specjalista URE” zajmujący się urządzeniami 36 SPLT twierdzi, że mogło to być około roku 
2004 (s. 525), a zarazem nie wyklucza, by było to w 2000 r. (por. też Zał. 4 do „raportu Millera”, s. 19).  
„Komisja płk. Latkowskiego” w krótkiej historii Tu-154M zamieszczonej w OL-1 (s. 35-45) nie podaje, kiedy zamontowano 
TAWS-a, co być może związane jest z tym, iż dokumentacja Tu-154M daleka była od kompletności. „Komisja” ta dodaje zaś 
(OL-2, s. 194-195), że Tu-154M 102 po remoncie miał jak najbardziej zaktualizowaną bazę danych TAWS-a:  
W pamięci TAWS znajdującego się w Tu-154M o numerze bocznym 101, baza danych dotycząca ukształtowania terenu 
pochodziła z września 2002 roku, natomiast baza danych o portach lotniczych – z kwietnia 2003 roku. Nie wiemy, dlaczego 
były tak nieaktualne. Tego, czy system TAWS zawierał dane o obszarze w okolicy lotniska Siewiernyj, nie udało się nam 
ustalić. Natomiast informacji o istnieniu w tym miejscu lotniska nie było w nim na pewno. I nie ma do dzisiaj, bo jest to 
(nieczynne) rosyjskie lotnisko wojskowe. Gdy Tu-154M o numerze bocznym 102 wrócił po remoncie do Polski, w 
komputerze TAWS miał znacznie nowsze bazy danych, bo pochodzące z 2009 roku. Być może zostały one zaktualizowane 
pod koniec 2009 roku, już po tym, gdy sto jedynka została odstawiona do remontu; to by tłumaczyło, dlaczego ich 
aktualizację przeprowadzono wyłącznie w jednym samolocie. Tak w oryginale, choć „pod koniec 2009 roku” to „sto jedynka” 
została raczej przywieziona po remoncie aniżeli do niego odstawiona.  
„ZNE” (Zbrodnia smoleńska, s. 346) dorzuca jeszcze taką, dodającą temu wszystkiemu pikanterii, uwagę, iż: W miarę 
możliwości polskie Ministerstwo Obrony Narodowej stara się unikać podawania informacji na temat wyposażenia samolotu, 
choć atmosfera tajności wokół awioniki samolotu wojskowego, który już przecież rozbił się, zakrawa na absurd.  
Z kolei K. Galimski i P. Nisztor (w książce Kto naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 31) piszą: Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że prokuratura podejrzewa, iż zakłady w Samarze nie miały od producentów stosownych certyfikatów na demontaż i 
montaż urządzeń znajdujących się na pokładzie Tu-154M. Oznacza to, że mogły one zostać uszkodzone lub niepoprawnie 
zamontowane i w konsekwencji, nie działać prawidłowo. Obok systemu łączności satelitarnej chodzi tu m.in. o system TAWS 
(…) informujący pilotów o zbliżaniu do ziemi. Wojskowa prokuratura wystąpiła do Stanów Zjednoczonych o pomoc prawną 
m.in. w kwestii szczegółowych informacji o systemie m.in. czy lotnisko Siewiernyj-Smoleńsk znajdowało się w jego bazie.  
Nie wiadomo, czy te nieoficjalne informacje, to takie, do których dotarli sami dziennikarze swoimi drogami, czy też takie, 
które przekazała dziennikarzom (nieoficjalnie) np. NPW. Brzmi to stwierdzenie Galimskiego i Nisztora bowiem dość 
enigmatycznie – i nie mam na myśli tu wyłącznie niejasności stylistycznych tekstu. Czemu akurat władze USA miałyby 
prokuraturze przekazywać dane dotyczące lotniczego systemu ostrzegającego o zagrożeniu związanym ze zderzeniem 
samolotu z ziemią (a nie np. producent), skoro taki sam system i takie samo urządzenie zostało zamontowane w samolocie 
Tu-154M 102, który we wrześniu 2010 wrócił z Samary, z remontu (por. też http://freeyourmind.salon24.pl/549943,iluzja)?  
To nie koniec zagadek. Ponoć jakiś eksperyment w tej materii, tj. dotyczący funkcjonowania TAWS-a (tu nazwany 
eksperymentem procesowym, dodajmy), miała KBWLLP wykonać, a ściślej zaplanować jego wykonanie, podczas swoich 
drobiazgowych prac badawczych. Informuje o tym artykuł we Wprost z lutego 2011, a więc miesiąc po opublikowaniu 
„raportu końcowego” moskiewskich katastrofologów http://www.wprost.pl/ar/231114/Tupolew-102-nie-poleci-przez-
TAWS/:  
Urządzenie, którego usterka uniemożliwia przeprowadzenie eksperymentu procesowego na Tu-154, wiąże się z TAWS -
 systemem ostrzegającym o zbliżaniu się ziemi - poinformował zastępca szefa komisji badającej przyczyny katastrofy 
smoleńskiej, płk Mirosław Grochowski. Zdaniem komisji nie jest to drobna usterka. Jest to integralny element systemu 
TAWS, to ważny element. Nie możemy dopuścić do tego, by lot próbny był przeprowadzony przy niesprawnym urządzeniu, 
którego działanie chcemy sprawdzić - powiedział Grochowski. Jak wyjaśnił, uszkodzona jest nie "zwykła kontrolka, tylko 
zintegrowany wielofunkcyjny wyświetlacz". - Jeżeli chcemy wiedzieć, jak działał TAWS przy podejściu na lotnisko 
nieprogramowane - bo taki element chcemy sprawdzić - to musimy wiedzieć, co na tym wyświetlaczu się wyświetla [to 
KBWLLP tego nie wiedziała? – przyp. F.Y.M.] - wyjaśnił zastępca komisji. - Jestem pilotem doświadczalnym pierwszej klasy 
i nie mogę dopuścić do złamania procedury - dodał Grochowski, który odpowiada za przygotowania do tego lotu). 
Eksperymentowi KBWLLP z TAWS-em tutki 102-ki coś więc od razu stanęło na przeszkodzie. Co było jednak dalej? O 
szczegółach tego eksperymentu „komisja Millera”, niestety, w swej dokumentacji nie wspomina. Nie wiadomo nawet, czy w 
ogóle on doszedł do skutku (por. też wywiad Faktu z M. Laskiem i M. Grochowskim: http://www.fakt.pl/Blasik-mial-
powiedziec-tam-nie-dalo-sie-wyladowac,artykuly,110692,1.html z 31 lipca 2011; http://fymreport.polis2008.pl/?p=13099). 
Opisane w niniejszym przypisie perypetie z TAWS-em mogą świadczyć o jednym: iż nie wiedziano dokładnie, jak działa TAWS 
zamontowany na pokładzie PLF 101. Na jakiej więc podstawie badacze od katastrofologii mogliby zawyrokować, że ów 
TAWS działał 10 Kwietnia prawidłowo?      

http://freeyourmind.salon24.pl/549943,iluzja
http://www.wprost.pl/ar/231114/Tupolew-102-nie-poleci-przez-TAWS/
http://www.wprost.pl/ar/231114/Tupolew-102-nie-poleci-przez-TAWS/
http://www.fakt.pl/Blasik-mial-powiedziec-tam-nie-dalo-sie-wyladowac,artykuly,110692,1.html
http://www.fakt.pl/Blasik-mial-powiedziec-tam-nie-dalo-sie-wyladowac,artykuly,110692,1.html
http://fymreport.polis2008.pl/?p=13099
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101, aczkolwiek podczas prac techników z UASC w maju 2010 znaleźć udało się „GFX14 Filesyst[e]m 

0012” z 14 grudnia 2000 (por. skan poniżej): 

 

lecz też nie wszystkie elementy software’u musiały być brand new. Co zaś do zewnętrznego wyglądu 

obudowy i hardware’u TAWS-a, to zaprezentowano na zdjęciach różne detale: 

 

 

                                                           
14

 Chodzi zapewne o plik graficzny związany z oprogramowaniem symulującym lot (Genigraphics).  
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ze śladami jakby błota i otarciami pokrywy włącznie, które to pozostałości miały zapewne dowodzić, z 

jakich strasznych mokradeł nadludzkim wysiłkiem woli wydobyto urządzenie. Na szczęście dla 

badaczy, jak widać wyżej na fotografii, nie wszędzie się błoto i inne niszczycielskie siły dostały15. 

 

Jak można sądzić, próbek tej zeschłej ziemi na obudowie nie poddawano w USA żadnej ekspertyzie – 

w każdym razie nie wspomina o tym słowem raport UASC, zapewne z oczywistego powodu, takiego, 

iż próbki ziemi nie znajdowały się w obszarze zainteresowania amerykańskich techników, a jedynie 

próbki danych elektronicznych. Możliwe też więc, że zupełnie mimowolnie nie sfotografowano tej 

etykiety na brzegu opakowania, informującej o dacie sprzedaży urządzenia i być może o numerze 

transakcji. 

 

Sprawa zaś jest intrygująca, skoro od czasu stworzenia tej bazy danych typu Terrain, którą 

zlokalizowano w TAWS-ie „prezydenckiego tupolewa” - UASC opracowało 7 następnych (licząc też tę 

oznaczoną nr-em 0903 z roku 2009) 

                                                           
15

 To historia podobna jak ta z czarnymi skrzynkami: http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-
sponiewierali, w przypadku których tylko obudowa została „sponiewierana” przez kosmiczne przeciążenia 100g. 

http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali
http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali
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czy więc nawet po remoncie w Samarze nie dałoby się TAWS-a zaktualizować choćby w grudniu 

2009?  

 

                                                                                                 [Uwagi do „raportu MAK”, s. 15] 

 

Może dałoby, a może nie? W czym problem? Dla katastrofologów, którzy przechodzą nad takimi 

drobiazgami do porządku dziennego, to bez znaczenia. Co więcej, jak już pisałem w moim 

opracowaniu dotyczącym „danych FMS-a”, ale przypomnę poniżej, bo to akurat może mieć znaczenie 

(choć czy na pewno, to się okaże), dane TAWS-a wcale nie muszą być wliczane do twardych, czyli 

wiarygodnych, podstawowych, niepodważalnych etc., o czym informuje otwarcie „komisja Laska” 

(spadkobierczyni intelektualnego i badawczego dorobku KBWLLP): 
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Byłoby to z pewnością niezwykle cenne spostrzeżenie po latach ciężkiej badawczej i analitycznej 

pracy, wprawdzie dokonane ex post publikacji rozmaitych raportów, uwag, załączników, wizualizacji, 

symulacji, ekspertyz, prezentacji, zorganizowania konferencji prasowych etc. (i przez to nieco 

spóźnione, ale dobre i to) – gdyby nie jeden drobny szczegół, w którym znowu jakiś diabeł tkwi. Otóż 

nie kto inny, a właśnie KBWLLP (za „MAK”-iem) uznała nie co innego, a właśnie „dane FMS-a i TAWS-

a” za źródło jednej z fundamentalnych i katastrofalnych w skutkach pomyłek załogi (w ruskim 

„raporcie” tym, który ją popełnił był nawigator „prezydenckiego tupolewa”, w „raporcie Millera”, tak 

jak i w polskich Uwagach do rus. „raportu”, jest to już sam Dowódca PLF 101), pomyłki polegającej 

na przestawieniu wysokościomierza mjr. A Protasiuka na standardowe ciśnienie, a nie na ciśnienie 

smoleńskiego lotniska Siewiernyj podczas podchodzenia16.  

 

Gdyby więc „dane FMS-a i TAWS-a” nie były wiarygodne (dla badaczy), to przecież do tak poważnej 

konkluzji nikt by nie mógł dojść ani w Moskwie, ani tym bardziej w bratniej Warszawie. Wprawdzie w 

zapisie rozmów z kokpitu nikt nie ogłasza załodze, że należy (podczas podejścia na Siewiernyj) 

przestawić ciśnienie na 760, ale od czego są rejestratory, „odnajdywane” na przestrzeni czasu 

                                                           
16

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien  

http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien
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podczas eksploracji mokradeł za murem smoleńskiego wojskowego lotniska, jak też nastawniki 

radiowysokościomierzy? To zaś, co wykazuje jedno znalezione urządzenie, potwierdza badaczom i 

badaczkom drugie, a nawet trzecie, w końcu zaś ostatecznie potwierdzają to wszystko podczas badań 

w USA: i „znaleziony na pobojowisku” FMS, i TAWS. Czego chcieć więcej? Atoli jeśliby się ktoś zagłębił 

w lekturę „wstępnego raportu MAK” (tego z 19 maja 2010), to nie znalazłby tam „historii z 

przestawieniem wysokościomierza” Protasiuka, a przecież już jakieś rejestratory parametrów lotu 

miały być sczytane – na pewno zaś ATM-QAR17, czytelny „tylko dla Polaków” – i to dla ekskluzywnej 

garstki, która zapewnić miała (jak nas z kolei zapewniła KBWLLP18) ostateczną bezbłędność i 

prawdziwość danych.  

 

Czyżby w Moskwie czekano jeszcze na „ostateczne potwierdzenie” z Redmont w postaci ekspertyz z 

czerwca 2010? Możliwe. Amerykańska pieczęć pod wszystkimi badaniami zamykałaby gębę 

niejednemu wyszczekanemu paranoikowi. Któżby bowiem miał czelność podważać raporty z USA i to 

pochodzące od samego producenta dwóch urządzeń z kokpitu „prezydenckiego tupolewa”?  

 

                                                           
17

 Wprawdzie radzieccy badacze nie informują dokładnie, kiedy i dokładnie, gdzie [n]a miejscu zdarzenia odnaleziono 
również, eksploatacyjny rejestrator parametrów ATM-QAR produkcji firmy ATM (Rzeczpospolita Polska) – ale dodają 
przecież, że już: 17 kwietnia 2010 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (Warszawa), przy udziale przedstawiciela 
MAK, otworzono rejestrator ATM-QAR z kasetą pamięci ATM-MEM15 nr seryjny 0158/91. Po otwarciu rejestratora 
stwierdzono, że kaseta nie ma uszkodzeń. Kopiowanie informacji przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia ATM-RD3 i 
oprogramowania ATM-FDS32. W wyniku kopiowania stwierdzono, że rejestrator zapisał informację lotniczą z 10. 04. 
2010. Dany rejestrator podłączony jest do przewodu informacyjnego systemu MSRP-64 („równolegle” do rejestratora KBN-1-
1) i jego wykaz rejestrowanych parametrów jest identyczny z rejestrowanym przez MSRP-64 (za wyjątkiem dodatkowej 
rejestracji wibracji węzłów mocowania silników i dwóch komend jednorazowych). Montaż danego rejestratora z 
konstruktorem samolotu (OAO „Tupolew”) i konstruktorem systemu MSRP-64 (OAO Przedsiębiorstwo Naukowo-produkcyjne 
„Pribor”) nie został uzgodniony. Zarejestrowane przez ten rejestrator dane zostały przeanalizowane i stwierdzono ich 
zgodność z danymi systemu MSRP-64. Niemniej jednak, dla szeregu parametrów wspomniane dane okresowo różnią się z 
zapisem MSRP-64 o 1-2 kody (poniżej 1%). Zakończenie zapisu tego rejestratora nastąpiło o 2,5 sekundy wcześniej niż zapisu 
na KS-13 i MŁP-14-5 systemu MSRP-64 („raport MAK”, s. 80).  
18

 Zał. 4, s. 521. Por. też http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi: Należy zwrócić uwagę, że sposób kodowania 
danych w tym rejestratorze znany był wyłącznie polskim konstruktorom urządzenia z warszawskiej firmy ATM, co dało 
stuprocentową pewność, że zapis ATM QAR nie został zmodyfikowany.  

http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi
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W jaki sposób można by to definitywne potwierdzenie badań uzyskać? Ano w taki, iż jeden z 

komputerów pokładowych PLF 101 wskazywałby „rzeczywistą wysokość samolotu”, a drugi – tylko 

„pozorną”. Rozstrzygnięcie, który z parametrów ma odniesienie do realiów, a który nie (spece nie 

zakładaliby wszak, iż oba parametry mogą być sfałszowane na potrzeby smoleńskiej katastrofologii), 

pozostawałoby w gestii moskiewskich badaczy. Zresztą nie byłoby to zagadnienie szczególnie 

skomplikowane, skoro doszło do „katastrofy”, a zdradliwym przylotniskowym jarem i metafizycznymi 

rozważaniami: co z istnienia tego jaru wynika (dla urządzeń pokładowych oraz działań polskiej załogi) 

zajęto się na długo, nim dokładnie, tzn. na gruncie niezbitych „parametrów lotu”, zrekonstruowano 

„trajektorię”, jaką miał wykonać „prezydencki tupolew”19. 

 

Zbrodnia smoleńska, s. 112. 

 

I tak w istocie jest w raporcie z Redmont – jak bowiem już sygnalizowałem (w opracowaniu o „danych 

FMS-a”) FMS-1, czyli ten przypisany Dowódcy PLF 101, podaje w „końcóweczce” inną wysokość 

statku powietrznego aniżeli FMS-2, tj. ten przypisywany drugiemu pilotowi: 

 
                                                           
19

 Jeśli chodzi o „odkrywcę jaru”, to pierwszeństwo przypisuje sobie, może zasłużenie, pionier badań katastrofologicznych, z 
którego prac korzystało potem wiele instytucji badawczych i medialnych – doc. Amielin: Wpływ ukształtowania terenu, jako 
możliwą przyczynę katastrofy, rozważano już w pierwszych dniach po tragedii. O tym, że parów mógł mieć wpływ na 
wskazania przyrządów samolotu powiedziałem dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”. Materiał ten został opublikowany 19 
kwietnia 2010 r. Jak należało się spodziewać, media ubarwiły nieco moje słowa i w efekcie w przedrukach tego artykułu 
pojawił się nagłówek: „Samolot Kaczyńskiego rozbił się z powodu parowu!”. Podczas gdy w rzeczywistości mówiłem o tym, 
że zarośnięty parów o łagodnych zboczach, nad którym przechodził kurs samolotu w odległości 1200-1800 m od pasa, mógł 
mieć wpływ na wskazania wysokościomierzy samolotu. Parów ma około 60 m głębokości (w stosunku do poziomu pasa 
startowego), a więc gdy samolot nad nim przelatywał, wskazania wysokościomierza przewyższały o 60 m wskazania 
wysokościomierza barometrycznego, podającego wysokość od poziomu pasa. Jeśli pilot patrzył na radiowysokościomierz, 
mógł odnieść wrażenie, że znajduje się na zbyt dużej wysokości i skierować samolot w dół (OL, s. 180). 
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(Powyżej) 573 ft - kontra 47 ft (poniżej): 

 

a może i nawet 45 ft, to już takie typowe dla katastrofologii niuanse „końcóweczki”. 

 

Tak jak parę sekund w tę czy w tę stronę w wyliczeniach badaczy, którzy muszą doskonale wiedzieć 

(choćby z historii urządzeń pomiarowych oraz ewolucji jednostek miary), jak ciężko jest w pomiarach 

osiągnąć stuprocentową dokładność. Można mierzyć i mierzyć…, a i tak przyjdzie ktoś i powie, że 

jeszcze bardziej precyzyjny pomiar on uzyskuje za pomocą swoich urządzeń, wyliczeń, metod. 

Nieważne. Wracamy do meritum, aczkolwiek związanego właśnie ze „smoleńskimi” pomiarami i ich 

aproksymacją (doprecyzowywaniem). Jak informują nas znakomici moskiewscy uczeni w „raporcie 

MAK” (s. 120), „rozbieżności” między wskazaniami 1) wysokościomierza pierwszego pilota PLF 101 

oraz 2) drugiego pilota wynoszą „około 170 m” co daje w rezultacie „w przybliżeniu 15 mm słupa 

rtęci” (por. skan poniżej) – to zaś z kolei stanowi akurat różnicę między liczbą 760 (ciśnienie 

standardowe; QNH) a 745 (ciśnienie lotniska; QFE). Tak to pięknie się potrafi wszystko ostatecznie 

poukładać w radzieckich analizach.  

 

Z pewnego wstępnego chaosu danych dochodzimy wreszcie do upragnionego ich porządku, 

zwłaszcza że badacze wiedzą, które dane, tj. które wskazania, których przyrządów są błędne (bo 
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wynikające, dajmy na to, z rozregulowania się przyrządów podczas „wypadku” lub w jego wyniku20), a 

które są właściwe, miarodajne, prawdziwe, nierozregulowane – ani, broń Boże, ustawione przez 

samych badających lub kolegów przygotowujących materiał dowodowy do analiz. Wiedzą, jak 

wyjaśnić „rozbieżności” wskazań:   

 

I jak nas z kolei poucza (i dokształca zarazem) KBWLLP („raport Millera”, s. 15): 

Samolot rozpoczął końcowe schodzenie w odległości około 1 km przed dalszą radiolatarnią (DRL). Przelot 
nad DRL nastąpił na wysokości 426 m nad poziomem lotniska. Po 12 s od przelotu nad DRL system TAWS 
wygenerował sygnalizację TERRAIN AHEAD. Chwilę później dowódca statku powietrznego przestawił 
swój wysokościomierz WBE-SWS na ciśnienie standardowe [tu przyp. 3: Działanie to spowodowało, że 
wskazywana przez wysokościomierz wysokość lotu samolotu, wykorzystywana przez system TAWS, 
zwiększyła się o 168 m.] 1013 hPa. Spowodowało to wprowadzenie do systemu TAWS nieprawidłowej 
informacji, w wyniku której system przerwał generowanie ostrzeżeń, przyjmując, że samolot znajduje 

                                                           
20

 Tak pisano np. o radiokompasie, tj. że się mógł nieco rozregulować w wyniku „katastrofy”: automatyczny radiokompas 
ARK-15M nie miał śladów świadczących o jego niesprawności przed zderzeniem samolotu z ziemią. Przeprowadzona 
ekspertyza techniczna wykazała, że w chwili zderzenia z ziemią przełącznik rodzaju pracy radiokompasu ustawiony był w 
pozycji KOMPAS, a na pulpicie odczytano ustawienia częstotliwości: 630 kHz i 306,5 kHz. Wartości te nie odpowiadały 
dokładnie częstotliwościom pracy radiolatarni bezkierunkowych na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY (640 kHz i 310 kHz). 
Takie niewielkie różnice mogły powstać w wyniku przestawienia się nastawników w trakcie niszczenia konstrukcji 
samolotu (Zał. 4, s. 41). W jaki sposób znakomici badacze byli w stanie wykryć to, które urządzenia lub ich elementy są 
przestawione w wyniku „niszczenia konstrukcji samolotu”, a które nie? To już tajemnica wojskowa śledztwa. 
Konsekwentnie do takich tajemnic należy zaliczyć te wszystkie nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, w ramach których pewne 
urządzenia uległy całkowitej destrukcji, inne częściowej, ale przez to niepozwalającej na wydobycie danych (tak się stało z 
FMS-em Protasiuka), a jeszcze inne po prostu zaginęły na mokradłach przy Siewiernym (rejestrator parametrów lotu K3-63: 
Trójelementowy rejestrator K3-63 nie został odnaleziony w miejscu zdarzenia lotniczego. Jest on rejestratorem 
eksploatacyjnym (nie chronionym) typu elektromechanicznego z taśmowym nośnikiem informacji i może rejestrować 
wartości prędkości, wysokości i przeciążenia. W związku z tym, że analogiczne parametry rejestrowane są przez system 
MSRP-64, brak rejestratora K3-63 nie miał wpływu na jakość badań – „raport MAK”, s. 80).  
Osobnym tematem-rzeką są zaginięcia zapisów wideo ze wschodniej „wieży” XUBS (zachodnią nikt się nie zainteresował, 
podobnie zapisami z lotniska Jużnyj w Smoleńsku), zaginięcia zobrazowań radarowych z przelotu PLF 101 nad ZBiR oraz 
zaginięcia zapisów monitoringu z EPWA. W przypadku 10 Kwietnia bowiem doszło do całej epidemii awarii 
najprzeróżniejszych urządzeń, nie tylko tych na pokładzie „prezydenckiego tupolewa”, ale zwłaszcza tych, które rejestrowały 
jego wylot, przelot i dolot. 
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się wyżej niż w rzeczywistości. Samolot wykonywał podejście z prędkością około 310 km/h, zniżając się 
około 8 m/s. 

   

 

Ktoś małostkowy albo jeden z tych bałwanów, co mieszają ludziom w głowach, opowiadając o jakiejś 

smoleńskiej maskirowce, mógłby się zżymać na to, że w Moskwie wyliczono „około 170 m”, zaś w 

Warszawie „168 m”, jeśli chodzi o to wyższe niż w rzeczywistości położenie „samolotu” (jakiś 

złośliwiec mógłby dorzucić rozbieżności w pomiarach brzozy, ścieżki podejścia, kąta przechylenia 

podczas półbeczki itp.). Tymczasem 2 metry w te czy we wte, w sytuacji, w której „samolot” jest już 

„na masywie leśnym”, to są ilości w granicach błędu pomiarowego, powiedzmy sobie szczerze. Poza 

tym należy pamiętać, że chodzi tu badaczom o wysokość pozorną, a nie żadną realną – w przypadku 

zaś pozorów drobiazgowe wyliczenia i tak zupełnie mijają się z celem, wystarczy wszak zaznaczyć 

wyraźnie w raporcie/ekspertyzie/uwagach/załączniku, co w danym obszarze badawczym jest 

pozorem, a co nim nie jest. Sami radzieccy badacze podają, co każdy uważny czytelnik „raportu MAK” 

może potwierdzić, kilka odmiennych wartości liczbowych związanych z „różnicą ciśnień”21, czyli biorą 

pod uwagę pewną rozpiętość „aproksymowania”, tzn. zbliżania się do tych wartości ostatecznych, 

których żadna nauka zakwestionować nie może, zwłaszcza gdy czuwa nad nią jakieś porządne 

ministerstwo nauki i prawdy. Dodajmy, że już w polskich Uwagach do rus. „raportu” (s. 96) kwestię 

przestawienia wysokościomierza Protasiuka traktowano jako fakt  

                                                           
21

 Na s. 114 „raportu MAK” pojawia się wyliczenie, iż: Przestawienie ciśnienia na WBE z 745mm Hg na 760mm Hg 
doprowadziło do zmiany wskazań wysokościomierza dowódcy statku – zwiększenia o około 160 m – ale na s. 182: 
Jednoznacznie ustalić, kto i w jakim celu ustawił ciśnienie standardowe na wysokościomierzu dowódcy statku powietrznego, 
na podstawie posiadanych informacji, nie jest możliwym. Przestawienie ciśnienia spowodowało skokową zmianę wskazań 
wysokościomierza dowódcy statku powietrznego - zwiększenie o ~165 m. Okoliczność ta mogła dezinformować dowódcę 
statku powietrznego pod warunkiem, że kontrolował on wysokość. Jednakże, gdyby dowódca statku powietrznego śledził 
wskazania wysokościomierza, to nie mógł nie zauważyć gwałtownej, skokowej zmiany jego wskazań. Doświadczenie z badań 
zdarzeń lotniczych pokazuje, że podobne sytuacje zdarzają się, gdy pilotujący pilot (dowódca statku powietrznego), 
odrywając się od przyrządów, „przenosi swój wzrok i uwagę w przestrzeń poza kabiną” w celu poszukiwania WPP [drogi 
startowej – przyp. F.Y.M.] lub jej punktów orientacyjnych. Na s. 183 jest zaś mowa o tym, że [a]naliza danych FMS wykazała, 
że w chwili zdarzenia lotniczego wskazania WBE-SWS dowódcy i drugiego pilota różniły się o ~170 m. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien  

http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien
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potwierdzony przez inny fakt (s. 63)22:  

 

 

To, że rozmaitym przedstawicielom inteligencji technicznej (dla których nauka to albo odczytywanie 

wskazań przyrządów, albo podstawianie jakichś wartości pod formułki wzorów) jakaś sekwencja 

                                                           
22

 Chociaż pojawia się pewna nieśmiała uwaga na s. 96 a propos faktu przestawienia WBE-SWS pierwszego pilota PLF 101: 
Fakt ustawienia ciśnienia 760 mm Hg na wysokościomierzu WBE-SWS N1 dowódcy statku powietrznego został potwierdzony 
w zapisach rejestratorów parametrów lotu oraz odczytach danych z pamięci bloków FMS i TAWS. Strona polska nie 
otrzymała do zapoznania się opracowania OAO „Aeropribor-Wschód” określającego prawdopodobieństwo 
niewłaściwego ustawienia ciśnienia standardowego na wysokościomierzu WBE-SWS.  
Wyrzut ten sformułowany jest tak enigmatycznie, że nie wiadomo, czy chodzi o prawdopodobieństwo pojawienia się usterki 
ruskiego wysokościomierza, czy też o prawdopodobieństwo błędnego ustawienia tego wysokościomierza przez polskiego 
pilota (tj. kolejne zagadnienie z „psychologii lotniczej”, której znajomością wykazali się uczeni i z Moskwy - „starcie/walka 
motywów”, i z Warszawy - „tunelowanie poznawcze”; wyposażeni w takie narzędzia badawcze, które pozwalały odtwarzać 
nawet stany świadomości pilotów sprzed „katastrofy”). Dopiero w „raporcie MAK” pojawia się krótkie - acz zamykające 
sprawę - wyjaśnienie, iż chodzi właśnie o możliwą usterkę urządzenia; pojawia się również zapewnienie, że taka usterka rus. 
wysokościomierza jest skrajnie mało prawdopodobna (s. 147): Stwierdzono, że powyższa sytuacja jest możliwa wyłącznie w 
przypadku uszkodzenia transoptora wejściowego w układzie wprowadzania standardowej wartości ciśnienia. 
Prawdopodobieństwo podobnego uszkodzenia na godzinę pracy wynosi ~1x10⁻⁷, to znaczy odnosi się do zdarzeń skrajnie 
mało prawdopodobnych. W ciągu całego okresu eksploatacji przyrządów WBE-SWS w locie nie odnotowano takich 
uszkodzeń. Po takiej ekspertyzie, a zwłaszcza po tak precyzyjnym wyliczeniu „nieprawdopodobieństwa”, nikt chyba nie 
może mieć wątpliwości, że oto znowu, dzięki radzieckim badaczom, ujawniła się wina polskiego pilota.    
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danych23 myli się z realnymi stanami rzeczy (faktami), nie powinno nas wcale zdumiewać, gdyż 

eksperci smoleńscy nie tylko takimi wybitnymi zdolnościami analityczno-badawczymi się wykazują i 

nie tylko w ten sposób mogą nam intelektualnie zaimponować. Najdalej chyba w ustalaniu tego 

rodzaju faktów, jak te wymienione przez „MAK” i KBWLLP, zaszła grupa ekspertów wojskowych, która 

w książce Zbrodnia smoleńska dorzuciła fakt pilotowania „prezydenckiego tupolewa” nie przez mjr. 

Protasiuka, lecz przez ppłk. R. Grzywnę - w następujący sposób interpretując fakt przestawienia 

wysokościomierza WBE-SWS (Protasiuka) (s. 639): 

 

Protasiuk zatem pełniłby pilotażową asystę podczas podejścia na XUBS, stąd to przestawienie WBE-

SWS i zarazem „rozwiązanie problemu komunikatów TAWS”24. Gdyby i tego było mało, to „Zespół 

                                                           
23

 Abstrahując w tym momencie od tego, czy dane te są autentyczne, czy spreparowane na potrzeby (moskiewsko-
warszawskiej) katastrofologii. Zwracam na te „ustalenia faktów” uwagę, ponieważ, jak cytowałem na początku niniejszego 
opracowania, „komisja Laska” po II konferencji smoleńskiej przyznała otwarcie, iż danych FMS-a i TAWS-a nie należy 
traktować jako całkowicie wiarygodnych. Jak więc na podstawie takich właśnie danych można ustalić jakiekolwiek fakty? 
Trzeba przede wszystkim specjalizować się w katastrofologii smoleńskiej. 
24

 Swoją własną hipotezę w tej sprawie przedstawił (po trzech latach) ppłk. B. Stroiński (z eskadry tupolewów 36 SPLT) w 
wywiadzie dla Wprost (8/2013, s. 26), twierdząc, że Dowódca PLF 101 zapewne „pomylił przyciski”:  
Nie zgadzam się z tym, że Arek przestawił sobie w wysokościomierzu ciśnienie z aktualnego panującego na lotnisku na 
standard, na ciśnienie 1013. [Ale to jest fakt. Dane z wysokościomierza zapisały się na czarnej skrzynce i widać, że jest 
przestawione ciśnienie]. Ale to nie tak, że ktoś chciał w ten sposób wyłączyć EGWPS (system ostrzegający pilotów o zbliżaniu 
się do ziemi – przyp. red.), bo do EGWPS mamy drugi przycisk, który można nacisnąć i ostrzeżenia przestają działać. Moim 
zdaniem mogło chodzić o to, że wysokościomierz był w stopach, a Arek być może chciał go przełączyć na metry. I się 
pomylił. [Pomylił przyciski?] To jest tylko moja hipoteza. Nie wierzę jednak, żeby Arek był idiotą. Bo również wątpliwa jest 
hipoteza z naciśnięciem „uchodu”. [Dlaczego?] Nie wierzę w takie rzeczy, że pilot ileś tam sekund naciska przycisk odejścia i 
nic nie robi. To jest totalna bzdura. Bardzo często przed lotem z VIP-em robiliśmy loty sprawdzające. Zresztą przed 7 kwietnia 
taki lot był wykonany.  Sprawdzaliśmy też oczywiście przycisk „uchod”. Byliśmy tak wyćwiczeni, że jeśli nie zadziałał od razu, 
natychmiast to robiliśmy w rękach. Samolot lądował, sprawdzało się, co było przyczyną... [Czyli gdyby Protasiuk nacisnął 
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Niezależnych Ekspertów” wojskowych podał w swojej publikacji własne wyliczenia „zawyżenia 

wysokości” (po przestawieniu WBE-SWS), osiągając wartość największą z dotychczasowych, gdyż 174 

m (s. 519): 

 

 

Ale, jak dodaje „ZNE”, powinna się wtedy włączyć kontrolka sprawdź wysokościomierze! (Kontrolka 

ta, choć niesłychanie istotna, nie zachowała się w zapisie żadnego rejestratora – s. 519 przyp. 397): 

 

 

Podobnie zresztą problem ujmuje „raport MAK”, na s. 183: 

                                                                                                                                                                                     
przycisk „uchod”, ten by nie zadziałał, to natychmiast próbowałby ręcznie odchodzić?] Cała załoga była przygotowana na to, 
że jeśli nie zadziała automat, to zrobią to ręcznie. Piloci mieli styczność z takimi sytuacjami. 
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„ZNE”, być może mimowolnie, dochodzi więc do analogicznych ustaleń, co „MAK” i KBWLLP, także i 

do tego stwierdzenia, że jak najbardziej uprawniona jest hipoteza, iż Protasiuk chciał po prostu 

„oszukać TAWS” (s. 520): 

 

Nawet tak proste zagadnienie, o ile przeskoczyły wskazania wysokościomierzy, komplikuje się zatem 

podczas prac ekspertów. Co gorsza, tego gwałtownego przeskoku wysokości nie widać w zapisie 

rejestratora parametrów lotu: 
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O godz. 8:39:50, podczas przelotu nad dalszą NDB, widać różnicę między wysokością względną (443,8 

m) a bezwzględną (688 m) rzędu ca. 244 m; po ustawieniu standardowego ciśnienia na WBE-SWS (o 

8:40:11) różnica ta wynosi ca. 196 m, a kilka sekund później 50 m, tak więc systematycznie maleje. 

Dopiero o 8:40:28 ma wzrosnąć do ca. 128 m. Pierwszy komunikat TAWS (tu o 8:40:0625) ma się 

pojawić (wedle tychże danych rejestratora) przy „wysradio” 356,2 m („wysbar” byłaby pewnie o 

jakieś 200 m wtedy większa, trzymając się cały czas powyższych danych) – ale, jak już na początku 

niniejszego opracowania sygnalizowałem, TAWS miał być ustawiony (wedle odczytów z USA) z 

pierwszym alarmem na wysokość 500 stóp. 

 
                                                           
25

 Bo w CVR-1 pojawia się jakieś trzy sekundy wcześniej, o 8:39:57,1 pol. czasu, na co zwracali uwagę piloci analizujący 
„stenogramy” dla redakcji Naszego Dziennika (http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-
2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego): Eksperci 
wskazują też na dziwne zachowanie systemu ostrzegawczego TAWS. O godzinie 10:39:57,1 pada komunikat, że samolot 
znajduje się na wysokości 400 metrów. Tymczasem zaledwie 3 sekundy później odzywa się TAWS z komunikatem "TERRAIN 
AHEAD" (ziemia przed tobą). To nieprawidłowy komunikat urządzenia, który może świadczyć o jego ewentualnym 
uszkodzeniu. Możliwości są cztery: albo nawigator "nie ustawił" TAWS (wcześniejsze zapisy ze stenogramu świadczą o 
tym, że TAWS został "ustawiony"), albo samolot znajdował się 250 metrów niżej [a więc na wysokości 500 stóp – przyp. 
F.Y.M.], albo informacja o TAWS jest nieprawdziwa lub TAWS był niesprawny. Pięć sekund przed ustaniem zapisu TAWS 
nie kończy komendy. Piloci, z którymi rozmawiał "Nasz Dziennik", wskazują, że to nietypowa sytuacja, bo TAWS zawsze 
kończy komunikat, niezależnie od okoliczności.  
Zauważmy, że oprócz tych czterech wymienionych wyżej ewentualności może zachodzić jeszcze piąta – sygnały TAWS-a 
zostały po prostu wgrane do zapisów CVR w procesie preparowania nagrań rozmów pilotów do „badań 
powypadkowych”, stąd ten pierwszy komunikat Terrain Ahead pojawia się w takiej zagadkowej chwili. 

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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czyli ~150 m, czemu więc odzywa się w takim a nie innym momencie?  

 

Z pomocą przybywa nam nieoceniona KBWLLP. Zdaniem jednego z jej najwybitniejszych 

przedstawicieli, S. Michalaka26 (vide prezentacja „komisji Millera” w lipcu 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=dDixs4X2xrM), wyjaśnienie zagadki przedwczesnego odezwania 

się TAWS-a jest banalnie proste – urządzenie to odzywa się wtedy dlatego, że zostało nieprawidłowo 

ustawione przez załogę, słychać je wszak, kiedy samolot znajduje się jeszcze grubo powyżej ścieżki 

schodzenia (od 6’26’’ linkowanego materiału):   

Jest to informacja o tym, że samolot zaczyna przechodzić poniżej wysokości określanej jako minimalna 

wysokość sektorowa. Ale proszę zwrócić uwagę na jedno – samolot znajduje się powyżej ścieżki zniżania. 

TAWS nie sygnalizuje niebezpiecznej wysokości. Urządzenie TAWS zostało źle przygotowane do 

lądowania na tym lotnisku. Po prostu – lotnisko Smoleńsk Północny nie było w bazie danych tego 

urządzenia. Mapa terenu obejmowała ten teren, ale nie wiedziała, że tam jest lotnisko, stąd też gdy 

załoga opuściła pewną wysokość uznawaną za bezpieczną [przed chwilą Michalak mówił, że TAWS nie 

sygnalizuje niebezpiecznej wysokości – przyp. F.Y.M.] podczas lotu, urządzenie dało informację, że ten 

teren jest już zbyt nisko [teren jest zbyt nisko czy samolot? – przyp. F.Y.M.]. Natomiast nie było to 

ostrzeżenie przed niebezpiecznym zbliżaniem się do terenu. Ta sytuacja nie zagrażała bezpieczeństwu 

lotniczego, lotniczemu.  

Jest to jeszcze jeden dowód na to, zdaniem komisji, że w procesie szkolenia popełniono również błędy, 

przygotowując załogę do obsługi tego urządzenia. To urządzenie można przygotować do lądowania na 

lotniskach, których nie ma w bazie danych. Należy po prostu nacisnąć przycisk Terrain Inhibit, czyli wtedy 

system ignoruje ostrzeżenia pochodzące od tej mapy. Co ciekawe, 7 kwietnia dowódca statku 

powietrznego pełnił obowiązki drugiego pilota na samolocie Tu-154 i właśnie tak to urządzenie 

przygotował. O czym to świadczy? Że tego dnia, gdy był dowódcą statku powietrznego, siedział na 

lewym fotelu, te urządzenie musiał przygotować drugi pilot, bo to należy do jego obowiązków. Tak że 

widać, jak bardzo nierówny był poziom wyszkolenia załóg w pułku. Co zrobił dowódca? Dowódca 

wykonał czynność, która tylko na chwilę wyłączyła te ostrzeżenia. Nie rozwiązał problemu, naciskając 

Terrain Inhibit, bo musiałby się wychylić najzwyczajniej w świecie ze swego stanowiska [to nie mógłby 

tego polecić drugiemu pilotowi? – przyp. F.Y.M.], a tak tylko sięgając przed siebie palcem nacisnął 

przycisk wysokościomierza, zmieniając jego wartość z wartości przewidzianej, odpowiadającej ciśnieniu 

                                                           
26

 Uczestnika „odczytywania zapisów CVR” w Moskwie. 

http://www.youtube.com/watch?v=dDixs4X2xrM
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panującemu na lotnisku na wartość ciśnienia standardowego. W ten sposób pozornie wprowadził infor…, 

wprowadził informację do systemu, pozornie zwiększającą wysokość lotu 

 

lub można powiedzieć, oddalającą ziemię do dołu [na ilustr. powyżej widać HBARO +168 – przyp. 

F.Y.M.]. Ta wartość to było 168 metrów – to jest różnica wynikająca z różnicy ciśnień między ciśnieniem 

993 hPa a 1013 ciśnieniem standardowym. Ale proszę zwrócić uwagę – kilka kilometrów dalej urządzenie 

ponownie sygnalizuje. Ten problem nie został rozwiązany. Świadczy to również o tym, że przeciążony 

pracą dowódca statku powietrznego już tak był ukierunkowany – potwierdza to analiza psychologiczna 

określona, opisana w naszym, w naszym raporcie – że już zaczęło być tutaj obecne zjawisko postrzegania 

tunelowego, już wolał pewne czynności wykonywać sam, nie mając dostatecznie tyle zasobów, żeby 

dzielić się tymi refleksjami z kolegami siedzącymi z nim w kokpicie. Tak więc widzimy, że w tym miejscu 

jeszcze samolot znajduje się powyżej ścieżki zniżania i chciałbym powiedzieć, że kontroler strefy 

lądowania stale powtarza komunikaty, że samolot jest na ścieżce i na kursie, cały czas błędnie informuje 

załogę o tym, że znajduje się w dobrym miejscu (…). 

 

Michalak nie wyjaśnia tu, dlaczego TAWS nie sygnalizuje podczas zniżania: Approaching Minimums 

oraz później Minimums – przedstawiciel KBWLLP nie precyzuje tu również na jakiej wysokości odzywa 

się TAWS z komunikatem Terrain Ahead, a zagadnienie znów się komplikuje, bo w CVR-2 (autorstwa 

CLK) i CVR-3 (opracowanych przez IES) „Ziętas” podaje 400 metrów (w CVR-1 jest to jeszcze 

wypowiedź „anonimowa”) na parę sekund przez pojawieniem się Terrain Ahead, z kolei w 

rejestratorze szybkiego dostępu ATM-QAR odnotowane są: 562 m „wysbar” i 365,6 m „wysradio” 

(Zał. 4, s. 617) w momencie „przestawienia WBE-SWS” Dowódcy PLF 101, zaś w „raporcie Millera” 
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czytamy o 450 m „wg RW” na niespełna sekundę przed pojawieniem się sygnalizacji markera dalszej 

NDB (skan poniżej): 

 

Chwilę dalej w tymże „raporcie KBWLLP” pojawia się informacja, że TAWS odzywa się na wysokości 

356 m (co zgadzałoby się z „danymi ATM-QAR”): 

 

Tak czy tak Michalak w lipcu 2011 ujawnia nam kolejne (po błędnym ustawieniu 

radiowysokościomierzy i przestawieniu WBE-SWS) nieprawidłowe ustawienie pokładowego 

przyrządu w kokpicie „prezydenckiego tupolewa” w dn. 10-04 podczas lotu na katyńskie uroczystości. 

I tym razem chodzi o jedno z najbardziej newralgicznych urządzeń, bo o TAWS-a. To kolejne 

przełomowe odkrycie w historii smoleńskiej i w oficjalnej narracji. Nasuwa się tylko w tym kontekście 

(Michalakowej prezentacji i eksplanacji) następujące pytanie: czemu tego błędnego ustawienia nie 

można znaleźć w odczytanych przez UASC ustawieniach TAWS-a – bez względu już na to, czy piloci 

ustawiliby sobie TAWS-a na 500 m, 300 m lub nawet 356 m, by zaalarmował ich o zbliżaniu się 
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samolotu do ziemi? Przecież tego rodzaju ustawienie powinno się chyba zachować w pamięci 

urządzenia, czyż nie?  

 

Zauważmy zresztą specyficzną związaną z newralgicznymi urządzeniami na pokładzie 

„prezydenckiego tupolewa”: TAWS, mimo że miał się odezwać na wysokości 150 m (vide odczyty z 

USA) alarmuje załogę już na wysokości ca. 350 m (vide ustalenia ekspertów Moskwy i Warszawy), a 

więc odzywa się za wcześnie, co ma wywołać nerwową reakcję kogoś z załogi (zapewne Dowódcy, 

jak zapewnia KBWLLP) w postaci „oszukania TAWS-a”, by się zamknął. Natomiast 

radiowysokościomierze, mimo że załoga już o godz. 8:10 decyduje się ustawić je na wysokość 100 m 

(vide CVR) jako wysokość decyzji, odzywają się za późno, bo po 10 sekundach od pierwszego 

komunikatu „sto metrów” (vide CVR). Co więcej, jak stwierdzą badacze moskiewscy, 

radiowysokościomierze będą ustawione ostatecznie na 60-65 m, a nie na 100  (vide ustalenia 

„powypadkowe”), jak deklarowała załoga. TAWS wykonuje zatem falstart, a RW okazują się 

„spóźnione” w swym działaniu; TAWS poza tym, jak już pisałem, nie sygnalizuje pilotom Approaching 

Minimums ani Minimums. Podobnie przedwczesne lub spóźnione okazują się działania załogi, która 

(w oficjalnej narracji) średnio się przejmuje komunikatami „kontrolerów” i w rezultacie nawet nie 

zauważa, kiedy z „wieży” pada informacja o wejściu na ścieżkę. Kto by zresztą miał do tego głowę? 

Załoga nie dosłyszy ani komendy „kontrolera”, ani sama nie dostrzega tego wejścia zajęta checklistą, 

którą i tak nieprawidłowo realizuje. A potem, jak wiemy od badaczy, samolot nurkuje, pikuje, spada – 

w finale zaś piloci próbują „poderwać go w drzewach”.  

 

[screen z prezentacji http://www.youtube.com/watch?v=3M_uq1hz97c#t=138] 

 

I, jak się okaże podczas badań powypadkowych (skan poniżej), jedynie wysokościomierz WBE-SWS 

Dowódcy, wykazuje anomalię ciśnieniową („w chwili zderzenia z ziemią” – por. skan poniżej), czyli to 

tak szeroko komentowane przestawienie (podczas „podchodzenia do lądowania”) na 760 mm Hg 

http://www.youtube.com/watch?v=3M_uq1hz97c#t=138
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(1013 hPa), pozostałe zaś wysokościomierze są ustawione jak najbardziej prawidłowo, bo na 745 mm 

Hg (993 hPa): 

 

W zestawieniu kilku „alertów” TAWS-a (tylko tyle bowiem udało się ekspertom w USA 

wyekstrahować) mamy podane, że pierwszy komunikat alarmowy pojawia się o 8:40:03 pol. czasu. 

Wysokość bezwzględna samolotu jest tu szacowana na 1080 ft, a względna na ca. 1159 ft.   

 

Legenda moskiewska zaś głosi, jak pamiętamy, że w tym momencie lub niedługo później zostaje 

przestawiony wysokościomierz dowódcy PLF 101 i wskazania „baro” mają gwałtownie skoczyć o 



28 
 

jakieś 168 m, czyli ponad 500 stóp. Następny „alert” TAWS-a odzywa się (i jest zarejestrowany) 26 

sekund później, tzn. o godz. 8:40:29: 

 

kiedy „radio altitude” wynosi już, jak widzimy, ca. 699 ft, natomiast „baro” to 1104 ft, a więc jakieś 

400 ft więcej (a nie 500) niż poprzednio, ale nie bądźmy przesadnie drobiazgowi jak frustraci od 

maskirowki, którzy już widzieliby tu problem. Z danych zapisanych w tych dwóch następujących po 

sobie (choć rozdzielonych czasowo blisko półminutowym dystansem) „alertach” i z rozumowania 

zaprezentowanego przez Michalaka z KBWLLP, można chyba sądzić, iż TAWS musiałby być 

nastawiony na 1000 stóp jako „wysokość alarmującą” załogę „prezydenckiego tupolewa”. Jak 

jednak już dwukrotnie sygnalizowałem, wedle tego, co wyekstrahowała ekipa techników z UASC, ów 

TAWS miał być ustawiony (enabled) na 500 ft, a nie na 1000 ft. 

 

Czy to więc ktoś chce TAWS-a „oszukać”, czy może TAWS „oszukuje” – a ściślej, ktoś oszukuje za 

pomocą TAWS-a… nas. W amer. opracowaniu czytamy, że urządzenie to było skonfigurowane z 
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dwoma FMS-ami (natomiast wysokość względną otrzymywało ono od dwóch 

radiowysokościomierzy27): 

 

Czy więc otrzymując ewidentnie sprzeczne dane o wysokości (1. wzrost o 160-170m od jednego FMS-

a, 2. wzrost o 0m od drugiego FMS-a) nie powinno ono zasygnalizować jakiegoś błędu – i czy całe to 

nietypowe zdarzenie nie powinno być odnotowane w systemie w „alert logach” TAWS-a, choćby w 

zestawie usterkowych zapisów (fault logs), takich jak ten poniżej: 

 

skoro, jak czytamy w raporcie UASC (Zał. 4, s. 435): Dane wyekstrahowane z TAWS-a wyglądają na 

kompletne (intact). Nic nie wskazuje na to, żeby pamięć została uszkodzona w wyniku wypadku? Czy 

w zapisach CVR (po „oszukaniu TAWS-a”) nie powinien się pojawić komunikat: Check Altitude? 

 

                                                           
27

 W opisie UASC dodane jest jeszcze, że rzeczywista konfiguracja samolotu jest odczytywana z zewnętrznego modułu 
(external configuration module). Tak się jednak dla badaczy złożyło, iż do tego zewnętrznego modułu już dotrzeć się nie 
udało podczas ekstrahowania danych (was not available for data extraction). 
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Pierwszy komunikat TAWS-a, z szeregu „katastroficznych”, jak wiemy, pochodzi z godz. 8:40:03 pol. 

czasu (w CVR-1 o 8:40:06), choć w CVR-2, tj. w wersji KBWLLP, pojawia się on o 8:40:09,5  

 

w CVR-3 IES-u zaś o 8:40:09,6, 

 

lecz takimi rozjazdami nikt z katastrofologów się nie przejmuje28. W tymże alarmowym zapisie TAWS-

a, zaznaczone jest, iż zachodzi oto faza podejścia do lądowania (APPROACH)29 i podany jest kolejny z 

                                                           
28

 Ostrzegawcze zdarzenia były zarejestrowane o 10:40:06, 10:40:32, 10:40:39, 10:40:46 [tu przypis 25: z uwzględnieniem 
różnicy strefy czasowej, dodatkowo, do czasu TAWS były dodane trzy sekundy dla synchronizacji z czasem pokładowego 
rejestratora parametrów] i są zbieżne z rejestracją tych zdarzeń przez pokładowe rejestratory parametryczny i dźwiękowy – 
informują nas autorzy „raportu MAK” (s. 118), tak więc wystarczy parę sekund dodać i już zachodzi synchronizacja. Podobną 
metodę synchronizacji zastosowała w swoich pracach KBWLLP.  
29

 Jak stwierdzają moskiewscy badacze (rus. „raport”, s. 118): We wszystkich zdarzeniach etap lotu został zidentyfikowany 
jako podejście do lądowania (Approach), podwozie wypuszczone, klapy w położeniu do lądowania. Zakresy Terrain Inhibit i 
QFE nie były wykorzystane – lecz w ten sposób pomijają Alert Record nr 38, w którym pojawia się LANDING jako Alert 
Record Type.  
„Komisja Laska”, wiedząc, że ten właśnie zapis spędza sen z powiek katastrofologom Macierewicza, podała w końcu na swej 
stronie wyjaśnienie, skąd się całe to „lądowanie” wzięło: Zarejestrowane w tym punkcie zdarzenie, określone przez system 
TAWS jako „lądowanie”, jest efektem błędnego sygnału, spowodowanego uszkodzeniem czujnika obciążenia (na zdjęciu), 
umieszczonego na goleni podwozia, w wyniku zderzenia z drzewami. Nastąpiło to  już w niesterowanej fazie lotu ku ziemi 
i nie miało wpływu na zaistnienie wypadku ani na jego skutki (http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi). W ten 
sposób uzyskujemy kolejny przykład błędnego wskazania spowodowanego jakimś uszkodzeniem związanym z „katastrofą” – 
choć dalibóg ani „MAK”, ani KBWLLP, ani też „komisja Laska”, nie podają kryteriów pozwalających dokonać rozróżnień 
między wskazaniami wywołanymi uszkodzeniami, a tymi wskazaniami, którym „katastrofa” nie zaszkodziła. Wiemy wszak z 

http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi
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przewidzianych w nawigacyjnej procedurze wklepanej do FMS-a punkt (tu: leg) XUBS (mający 

oznaczać KTA lotniska, czyli środek pasa startowego, a nie lotnisko Siewiernyj, jak się domyślamy, bo 

tego aeroportu ma nie być w bazie danych TAWS-a),  

 

brak jednak poprzedniego punktu, czyli DRL. Figuruje tu jedynie „From Leg: ???”, a przecież wedle 

„danych FMS-a”, z którym to pokładowym komputerem TAWS miał być skonfigurowany, a który to 

FMS miał być „zdeszyfrowany” przez UASC, 

 

poprzednim punktem (Leg number 19) wklepanym do programu nawigacyjnego w komputerze 

pokładowym miała być dalsza wschodnia radiolatarnia, czyli DRL, położona 6,3 km od progu 

wschodniego pasa smoleńskiego wojskowego lotniska30. 

                                                                                                                                                                                     
głośnej „konferencji w Kazimierzu” (przeprowadzonej w maju 2012), iż pewne wskazania badacze z KBWLLP „zignorowali” 
jako błędne, a nawet „bez sensu” – innych zaś nie ignorowali: Prof. Czachor zadał (…) pytanie: Jak Komisja interpretuje 
zapisy radiowysokościomierza, którego odczyty najwyraźniej przeczą hipotezie o obrocie samolotu - w miejscu, w którym 
zdaniem Komisji samolot miał być obrócony o 120⁰ radiowysokościomierz patrzyłby w górę, a tymczasem zarejestrował 
odległość od ziemi 17 m. Okazało się, że członkowie Komisji nie potrafią tego wyjaśnić. Po prostu, uznają, że przy wielu 
zapisanych  parametrach, zawsze znajdzie się jakiś, który jest bez sensu. W tym przypadku odczyt wysokościomierza nie 
pasował do reszty informacji, więc go po prostu zignorowali (http://www.konferencja.home.pl/dokumenty/l9.pdf s. 7).    
30

 Abstrahuję w tym miejscu od tego, czy tak faktycznie było, czy też tę sekwencję wprowadzili specjaliści z Moskwy, nim 
oddano FMS-a do badań w USA. Chodzi mi tu wyłącznie o to, że – zgodnie z tym, co piszą radzieccy katastrofolodzy – TAWS 
winien wyświetlać aktualny plan lotu z FMS-a („raport MAK”, s. 40), zaś wg radzieckich badaczy właśnie punkt DRL miał być 

http://www.konferencja.home.pl/dokumenty/l9.pdf
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Nie ma też podanego (tak jak głoszą badacze) ani docelowego lotniska, ani docelowej drogi 

startowej: 

 

Tak więc samolot zniża się „na łąkę” lub na szczere pole. W takim razie po co pilotom (chcącym 

przyziemić na łące) QFE, czyli ciśnienie „nieistniejącego na mapie” lotniska? Może po nic? W 

„raporcie MAK” (s. 42) czytaliśmy wszak, że nie należało wielkości tego ciśnienia wprowadzać do 

TAWS-a, że wprowadzenie jej nie było możliwe przy użyciu funkcji Terr Inhibit – z czego ktoś 

intelektualnie nieokrzesany mógłby wywnioskować, iż Protasiuk jednak dobrze zrobił, przestawiając 

wysokościomierz WBE-SWS na ciśnienie standardowe (choć jak pamiętamy z „raportów” rozmaitych, 

Dowódca PLF 101 był za to ganiony, bo TAWS-a oszukał w ten sposób)31: 

                                                                                                                                                                                     
wklepany przed punktem XUBS w tymże nawigacyjnym planie, modyfikowanym przez załogę po przekroczeniu 10 Kwietnia 
białorusko-ruskiej granicy powietrznej przez PLF 101. 
31

 „Komisja płk. Latkowskiego” dorzuca swoje trzy grosze, twierdząc, że do „uciszenia alarmów TAWS” Protasiuk wcale nie 
musiał przestawiać ciśnienia w barometrycznym wysokościomierzu: Wszyscy piloci, z którymi rozmawialiśmy, potwierdzają, 
że alarm akustyczny można w Tu-154M wyłączyć jednym ruchem ręki. Wystarczy nacisnąć przycisk „Terrain Inhibit”, 
pierwszy od góry po prawej stronie wyświetlacza multimedialnego MFD-640. Mógł to bez trudu zrobić drugi pilot i to było 
jego zadanie (podczas lotu 7 kwietnia to Arkadiusz Protasiuk przyciskiem „Terrain Inhibit” wyłączył alarmy TAWS, zanim 
system się uaktywnił). Z fotela dowódcy nie da się dosięgnąć do tego miejsca. Jednak 10 kwietnia Arkadiusz Protasiuk mógł 
bez trudu sięgnąć do głównego wysokościomierza, znajdującego się na panelu tuż przed nim, i sprawić, by alarm chociaż na 
chwilę zamilkł, zmieniając ciśnienie z lotniskowego QFE na standardowe QNH (OL-2, s. 195).  
Najdalej w diagnozie sytuacji idzie jednak (w sierpniu 2010) rus. inżynier i pilot N. Wasylenko, zwolennik tezy, że w 
„prezydenckim tupolewie” 10 Kwietnia zawiodła hybrydalna awionika – jego zdaniem w kokpicie Tu-154M 101 należało 
zainstalować ruski TAWS: Trzeba było albo wszystko usunąć i dać wszystkie elementy amerykańskie. Ale jeśli już, to tego nie 
należało robić w Samarze, a w Izraelu (firma Israeli Aerospace Industries – IAI, chętnie realizuje takie zlecenia, również 
samolotów rosyjskich). Albo też należało zamontować pasujące elementy rosyjskie. W Rosji robi się urządzenia nawigacyjne, 
które są bardzo nowoczesne. Tak samo i radar, i komputery. TAWS też nie trzeba było montować amerykańskiego, tylko 
rosyjski. A proszę pamiętać, że TAWS rosyjski jest lepszy o tyle od amerykańskiego, że działa także w Rosji, a amerykański już 
nie. W dodatku TAWS rosyjski jest skuteczniejszy, szybszy i łatwiejszy w obsłudze. Tego typu urządzenia produkowane są w 
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Istnieje szczególna właściwość eksploatacji TAWS w czasie pilotowania z wykorzystaniem 

barometrycznej korekcji wysokości QFE. W celu niedopuszczenia do pojawienia się fałszywych ostrzeżeń 

przed nastawieniem QFE na elektronicznym wysokościomierzu barometrycznym (WBE) należy włączyć 

zakres lotu według QFE naciskając odpowiedni przycisk tabliczkę (Załącznik do Instrukcji użytkowania w 

locie rozdział 8.17.8a.2. (5)). Jednakże w tym samym rozdziale Instrukcji użytkowania w locie zawarte 

jest ostrzeżenie, że równoczesne wykorzystanie zakresów TERR INHIBIT i QFE jest niemożliwe. Zakresu 

QFE nie można również wykorzystywać przy braku w bazie danych systemu docelowego lotniska. 

 

 

Tego samego zdania, co „MAK”, jest znowu „ZNE” (Zbrodnia smoleńska, s. 641): 

                                                                                                                                                                                     
zakładach w Petersburgu i w Kijowie. Także GPS robi się w Rosji - w zakładach w Saratowie. Taki system z całą pewnością nie 
kłóciłby się z innymi urządzeniami samolotu.  Trzeba też dodać, że taka konstrukcja systemów samolotu, jaka pozostała po 
remoncie w Samarze, w zakładach należących do Olega Deripaski, który jest przecież przyjacielem premiera Władimira 
Putina, była bombą zegarową, i to był tylko przypadek, że ten samolot rozbił się w Smoleńsku, a nie np. w Warszawie albo 
Gdańsku. Czytałem w polskiej prasie, że po odbiorze z Samary samolot Tu-154M 101 miał bardzo wiele usterek elektroniki 
pokładowej. To niestety usterki bardzo niebezpieczne i – co najważniejsze – powtarzalne! Reasumując, wypadek mógł być 
wynikiem błędnej strategii kompatybilności urządzeń amerykańskich z rosyjskimi.  Na marginesie muszę dodać, że każdy kraj 
ma swoje służby specjalne – także Polska i Rosja. Jest więc tak, że jak remontuje się samolot w Rosji, to są tam instalowane 
przez służby specjalne pewne urządzenia, powiedzmy sobie, że takie "dodatkowe". A wtedy polskie służby instalują swoje 
urządzenia, które mają wykryć te rosyjskie. To wszystko też daje wypadkową, która bardzo pogarsza działanie i 
bezpieczeństwo elektroniki w samolocie (http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/przeraza-mnie-to-co-zrobiono-w-
samarze-z-tu-154m/)  

http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/przeraza-mnie-to-co-zrobiono-w-samarze-z-tu-154m/
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/przeraza-mnie-to-co-zrobiono-w-samarze-z-tu-154m/
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[infografika BBC z 10-04 – zwrócił na nią uwagę bloger Albatros… z lotu ptaka – o godz. 10:50 „lokalnego czasu” (a o… 6:40 

GMT) miałaby zostać zerwana łączność z „Tupolewem 154”] 

 

 

Można więc się nieźle pogubić w tych specjalistycznych ustaleniach – co do podstawowego 

zagadnienia: jak należało w takim razie korzystać z TAWS-a w trakcie zajścia na XUBS, czyli 

smoleńską łąkę przy ul. Kutuzowa? Co, przez kogo, powinno być włączone, a co nie i czy należało w 

końcu uwzględniać ciśnienie smol. wojskowego lotniska, czy też nie? Sytuację zapewne komplikuje 

to, iż, jak stwierdzają autorzy Zbrodni smoleńskiej, są różne typu urządzeń typu TAWS, tak jakby nie 

do końca byli pewni, jaki TAWS był w Tu-154M 101 (s. 641-642): 

Są na świecie TAWS-y czerpiące wysokość z radiowysokościomierza, są także tego typu urządzenia 

czerpiące z wysokościomierza barycznego ogólne dane o wysokości, zaś z radiowego dane o szybkości 

zbliżania się do powierzchni ziemi, dla potrzeb wydawania komendy „Sinkrate!” („kurs nurkujący!”). Dla 

urządzenia z polskiego 101 najważniejszy był wysokościomierz kapitana, to na jego podstawie TAWS 

przerwał podawanie komend po tym, jak kapitan przestawił nastawnik ciśnienia (kapitan miał dwa 

wysokościomierze barometryczne, mógł sobie na to pozwolić), a więc to w oparciu o to urządzenie 

komputer generował komendy. Mjr. Protasiuk uzyskał efekt, w którym TAWS nie wydał komendy 

nakazującej przejście na wznoszenie praktycznie aż do wysokości decyzji. Było to mądre rozwiązanie, 

dzięki temu nie musiał absorbować uwagi drugiego pilota, sterującego prędkością opadania samolotu za 
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pomocą manetki. Jeśli TAWS pracował w trybie QFE [to po ekspertyzie UASC nie wiadomo, w jakim 

trybie pracował? – przyp. F.Y.M.], oznacza to, że mylił wysokość nad poziomem morza z wysokością 

względną, w taki sposób, że wartość wysokościomierzy interpretował jako wysokość bezwzględną. 

Należy tu zaznaczyć, że mjr. Protasiuk przed wieloma laty, gdy był jeszcze drugim pilotem miał 

nieprzyjemności z racji nieustawienia TAWS w czasie lotu na terenie Afganistanu z trybu QNH na QFE 

[pozostaje tajemnicą samych autorów, skąd posiedli wiedzę na temat tego rodzaju nieprzyjemności i na 

ile to wiedza rzetelna – przyp. F.Y.M.]. Od tego czasu był szczególnie wyczulony na kwestie związane z 

tym urządzeniem. Piloci często zapominają o nastrojeniu odpowiednich trybów TAWS, bo nie zawierała 

go checklista.       

 

Gdyby tego było mało, także piloci analizujący (w czerwcu 2010) dla Naszego Dziennika pierwszą 

wersję „stenogramów CVR” nie są stuprocentowo pewni, w jaką wersję TAWS-a był wyposażony 

„prezydencki tupolew” 10 Kwietnia: 

Instrukcja obsługi urządzenia Universal Avionics TAWS daje w takiej sytuacji pilotom wybór: wpisanie 

danych nawigacyjnych lotniska lub wyłączenie TAWS. Instrukcja wyklucza ignorowanie ostrzeżeń TAWS. 

Choć bardzo częsta jest opcja wyłączenia systemu, załoga Tu-154M najwyraźniej wybrała pierwszą, 

bezpieczniejszą. W niektórych wersjach TAWS/EGPWS istnieje możliwość lądowania na lotnisku, 

którego w bazie nie ma, wtedy system ostrzega o przekroczeniu pułapu 666 m i 100 m tzw. ground 

proximity. Ignorowanie komunikatów systemu nie wchodzi w grę i jest sprzeczne z jego instrukcją
32

.  

 

Ale i to nie koniec kłopotów, wszak nie kto inny, a katastrofolodzy z komisji Grochowskiego-Klicha-

Millera-Laska, dopraszali się miesiącami za pośrednictwem „akredytowanego”, by ruska strona 

udostępniła dokumentację dotyczącą właśnie współpracy FMS-a, TAWS-a i innych urządzeń – jakby 

                                                           
32

 http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-
sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego  

http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
http://www.katolickie.media.pl/katyn-1940-2010/druga-tragedia-katynska-2010/1599-piloci-analizuj-sekunda-po-sekundzie-stenogram-rosyjskiego-midzypastwowego-komitetu-lotniczego
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KBWLLP także (tak jak i „ZNE”) nie do końca była pewna, jak to wszystko w kokpicie PLF 101 ze sobą 

współdziałało (por. Uwagi, s. 15 – ten fragment już cytowałem, ale przypomnę): 

 

Ponoć we wrześniu 2010 otrzymano (j.w., s. 15), ale tej dokumentacji i tych szczegółowych informacji 

nie sposób znaleźć w bumagach KBWLLP33. Nie wiadomo więc, czy „komisja Millera” jedynie miała 

możliwość „zapoznania się” ze stosownymi papierami (oczami E. Klicha), czy też uzyskała jakieś kopie 

rus. dokumentacji – dość że schemat współdziałania TAWS-a z innymi urządzeniami, zamieszczony 

jest wyłącznie w „raporcie MAK” (s. 41). Tak więc znów nie możemy być pewni, czy to wiedza 

rzetelnie przekazana, 

 

albowiem w amer. opracowaniu pisze się o pewnej hierarchii ważności, jeśli chodzi o pracę 

poszczególnych urządzeń skonfigurowanych z TAWS-em: 

                                                           
33

 Sprawa jest niebagatelna, jeśli bowiem nie wiedziano by, w jaki sposób działa ten dokładnie system, jaki miał być 
zainstalowany na pokładzie PLF 101, to skąd by wiedziano, że 10 Kwietnia działał prawidłowo lub nieprawidłowo? 
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Z opisu w tabeli powyżej dowiadujemy się zatem, że w przypadku TAWS-a PLF 101 funkcjonowała 

pewna hierarchia, jeśli chodzi np. o przekazywanie do urządzenia informacji o wysokości 

bezwzględnej samolotu. ADC, czyli Air Data Computer (centrala danych aerodynamicznych, z którą 

zintegrowany był WBE-SWS pierwszego pilota i drugiego pilota) był tym urządzeniem źródłowym, 

podstawowym, po nim był FMS Dowódcy statku powietrznego, a później FMS zamontowany na 

stanowisku 2P (schemat podany w „raporcie MAK” takiej gradacji funkcjonowania urządzeń 

sprzężonych z TAWS-em nie prezentuje i nie uwzględnia nadrzędnej roli ADC34). Pytanie zatem, czy 

przestawienie WBE-SWS mogło doprowadzić do „całkowitego zgłupienia” aparatury pokładowej, czy 

też wcale nie spowodowałoby katastrofalnych skutków (czy próbowano przeprowadzić taki 

eksperyment na pokładzie Tu-154M 102) i system zareagowałby np. komunikatem Check Altitude? 

Nie tylko bowiem TAWS otrzymywał informacje z kilku źródeł danych naraz, ale i FMS-y pracowały 

od siebie niezależnie, tak więc nawet błędne wprowadzenie jakiejś jednej danej nie musiałoby 

spowodować paraliżu urządzeń w kokpicie i całkowitej dezorientacji członków załogi. 

 

O ADC, tj. o centrali danych aerodynamicznych, wspomina jeden z rozmówców „ZNE” w Zbrodni 

smoleńskiej (s. 355) – twierdzący przy tej okazji, że wysokościomierz WBE-SWS został zamontowany 

podczas przedostatniego generalnego remontu tupolewa 101; z jego wypowiedzi wynikałoby także, iż 

                                                           
34

 Opis funkcjonowania TAWS-a w „raporcie MAK” (s. 42) sprowadza się do następujących zdań: System TAWS 
wykorzystując informację z FMS, centrali danych areometrycznych, radiowysokościomierza, czujników położenia klap i 
podwozia oraz sygnałów systemu lądowania ILS, określa stan samolotu i z wyprzedzeniem formuje i wysyła do 
sygnalizatorów komendy ostrzegawcze i awaryjne o potencjalnym zagrożeniu. System generuje ostrzeżenia i sygnały 
alarmowe o zbliżaniu do ziemi, porównując parametry położenia samolotu z systemu FMS z odpowiednimi parametrami 
bazy danych ukształtowania terenu. Baza danych ukształtowania terenu, przechowywana jest w pamięci systemu, zawiera 
dane punktów w przybliżeniu co 1/2 mili z całego świata, co ¼ mili pomiędzy 60° południowej i 70° północnej szerokości 
geograficznej w zakresie 15 mil morskich każdego dużego lotniska, i co 0,1 mili w zakresie 6 mil morskich dla lotnisk w 
górach.  
Nie jest więc wcale powiedziane, które z urządzeń ma decydujący wpływ na TAWS-a. 
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jakakolwiek, nawet drobna rozbieżność we wskazaniach wysokości płynących do centrali 

aerometrycznej byłaby natychmiast przez urządzenia pokładowe sygnalizowana. 

 

 

Szkopuł dodatkowo w tym, że – jak już wiemy – ten pierwszy FMS miał się zachować w takim stanie 

(„powypadkowym”), iż wyekstrahowanie danych okazało się w Redmont niewykonalne. Udało się 

takiej ekstrakcji dokonać tylko w przypadku FMS-a drugiego pilota. Pytanie zatem, skąd eksperci od 

katastrofologii się dowiedzieli o danych FMS-a Dowódcy „prezydenckiego tupolewa”, skoro tego 

bloku komputera pokładowego nie udało się odczytać w amerykańskich laboratoriach UASC? Otóż 

okazało się, znów szczęśliwie dla tychże badaczy, iż pokładowe FMS-y „prezydenckiego tupolewa” po 

prostu wymieniają się danymi. 
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Tu pewnie leżałoby rozwiązanie zagadki odnotowania dwóch wysokości tego samego samolotu: 

 

Pamiętamy wywód Michalaka z KBWLLP m.in. o mapie, „która nie wiedziała, że tam jest lotnisko” i 

nieprawidłowym ustawieniu TAWS-a przez załogę „prezydenckiego tupolewa”. Jeśli jednak ciśnienie 

lotniska, czyli QFE, nie było (a co do tego zgodni są badacze z wszystkich stron świata) wprowadzone 

do TAWS-a, to co miało zmienić wprowadzenie QNF do WBE-SWS w ustawieniach TAWS-a skoro 

jego baza danych i mapa jest opracowana z wykorzystaniem wysokości bezwzględnej? 
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Zauważmy, że całość wywodów specjalistów od katastrofologii z Moskwy i Warszawy zmierza do 

tego, by dowieść, iż Dowódca PLF 101 wprowadził pozorną wysokość do urządzeń pokładowych – 

to zaś wprowadziło w błąd nie tylko aparaturę w kokpicie, ale i całą załogę. Pozostawiając zatem 

kwestię tego, ile dokładnie metrów („pozornej wysokości”) wyszłoby po przestawieniu 

wysokościomierza WBE-SWS, nierozstrzygniętą, bo co grupa ekspertów, to inne dane wyjściowe są 

uzyskiwane (od 160m do 174m); jak też nie rozdzielając już włosa na czworo, jeśli chodzi o to, kto 

ostatecznie ów nieszczęsny wysokościomierz Dowódcy przestawił35 - poprzestańmy na takim, 

kompromisowym ustaleniu, iż na pewno ta pozorna wysokość, której fakt stwierdzono podczas 

ekstrakcji danych w UASC, byłaby po prostu wyższa od wysokości decyzji dla tupolewa, a więc od 

wysokości 120 m. O tej wartości mówił płk T. Pietrzak, eks-szef 36 SPLT (11 maja 201036): 

 

(Nie tylko on o tej wysokości wspominał, także E. Klich w piśmie do premiera (z 22-06-2010)37). Dwa 

miesiące wcześniej zaś (chodzi o 20-04-2010), jak już cytowałem w niniejszym opracowaniu w jednym 

                                                           
35

 Kronikarski obowiązek nakazuje tu odnotować wersję moskiewskich uczonych, którzy winą za przestawienie WBE-SWS 
obciążają „Ziętasa”, czyli nawigatora PLF 101: Naciśnięcie przycisku przestawiania wysokościomierza na wysokościomierzu 
WBE na końcowym etapie podejścia do lądowania (na H=350m) jest absolutnie nielogiczne i prawdopodobnie było to 
związane z pomyłką z przyciskiem „QFE”, położonym obok wyświetlacza MFD-640 układu TAWS, który powinien być 
wciśnięty jeszcze na poziomie przejściowym. Przycisk ustawiania ciśnienia na wysokościomierzu WBE dowódcy statku jest 
tylko dostępny dla samego dowódcy lub nawigatora, siedzącego między pilotami. Wątpliwe jest, aby dowódca, zajęty w tym 
momencie pilotowaniem, mógł wykonać tą operację. Oprócz tego, dowódca statku posiadał największe spośród innych 
członków załogi doświadczenie w lotach na tym typie samolotu. Nawigator natomiast, posiadając małe doświadczeni w 
lotach na Tu-154 (…) najprawdopodobniej mógł wykonać tę czynność („raport MAK”, s. 113-114).  
Możliwy jest też taki wariant, że WBE został przestawiony na potrzeby katastrofologicznych badań, no ale o tym w żadnym 
oficjalnym „raporcie” nie poczytamy. Pamiętamy zarazem ekspertyzę „OAO Aeropribor-Woschod” (konstruktora i 
producenta wysokościomierza WBE-SWS) sporządzoną specjalnie dla „MAK”-u, a wykluczającą prawdopodobieństwo 
pojawienia się usterki tego wysokościomierza w postaci samoczynnego (tj. bez udziału załogi), błędnego ustawienia 
ciśnienia (rus. „raport”, s. 146-147).     
36

 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-gdyby-piloci-wyladowali-w-
smolensku-odsunalb,nId,277289  
37

 Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 45: w rzeczywistości załoga samolotu Tu-154 wykonująca lot do Smoleńska powinna 
mieć następujące minimalne warunki do lądowania: podstawa chmur nie mniejsza niż 120 m i widzialność pozioma nie 
mniejsza niż 1800 m, a nie jak dotychczas sądzono podstawa chmur nie mniejsza niż 100 m i widzialność pozioma nie 
mniejsza niż 1000 m. Wynika z tego, że załoga wykonywała zajście do lądowania przy podstawie chmur prawie dwukrotnie 
niższej niż minimalnie dopuszczalna i widzialności dziewięciokrotnie niższej od minimalnej. W lotnictwie cywilnym załoga w 
takich warunkach nie miałaby prawa zniżyć się poniżej wysokości 1000 stóp.  

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-gdyby-piloci-wyladowali-w-smolensku-odsunalb,nId,277289
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-gdyby-piloci-wyladowali-w-smolensku-odsunalb,nId,277289
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z przypisów, wspomniany Pietrzak – zanim jeszcze doszło do ujawnienia zawartości „stenogramów 

rozmów w kokpicie” – był przekonany, że TAWS powinien był być wyłączony podczas schodzenia w 

okolicach Siewiernego38: 

 

 

Może zatem był wyłączony, tylko „włączył się” już podczas postprodukcji nagrań z kokpitu? Z kolei 

„Zespół Niezależnych Ekspertów” wojskowych kwestię wysokości decyzji przedstawia nieco inaczej 

(Zbrodnia smoleńska, s. 284):  

Minima dla samolotu Tu-154M, których żaden pilot nie może przekroczyć, wynoszą 100 m podstawy i 

1300 m widoczności. Dowódcy załogi nadano uprawnienia, aby wykonywać podejścia na Tu-154M przy 

widoczności 1200 m. Oznacza to, że mógł wykonać podejście do wysokości 100 m i dalej mógł albo 

kontynuować je wizualnie, albo odejść na drugi krąg. Żeby kontynuować podejście tutaj, musiałby w 

odległości 1200 m zobaczyć reflektory, z wysokości nie niższej, niż 100 m.     

 

Co ciekawsze, właśnie tej wspomnianej wcześniej przez Pietrzaka i Klicha wysokości 120 m nie ma w 

opracowaniach uczonych z Moskwy. Nie ma jej w tzw. tabeli minimów dla Siewiernego, 

uwzględniającej i drogę startową 08 (podejście od zachodu) i tę 26 (od wschodu): 

                                                           
38

 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-tupolew-mial-zblokowany-system-
ostrzegawczy-,nId,273873 Pietrzak dodawał wtedy: Piloci byli trzy dni wcześniej na tym lotnisku, podchodzili prawidłowo, nie 
było żadnych do nich zastrzeżeń, mieli dobrą komunikację z kontrolerem, natomiast samo to, że jest jar na podejściu, jakby 
większego znaczenia nie ma, ponieważ schodzi się po ustalonym torze lotu, do progu pasa, zachowując wysokości 
w porównaniu z odległościami od progu pasa. Tak, że jeżeli połączymy te dwa elementy, to powinien być cały ten tor lotu 
zachowany i bezpiecznie wykonane lądowanie. 

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-tupolew-mial-zblokowany-system-ostrzegawczy-,nId,273873
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-tupolew-mial-zblokowany-system-ostrzegawczy-,nId,273873
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nie ma jej w „dialogach z wieży” (Krasnokucki ma mówić do Plusnina, że doprowadza do „100 

metrów bez dyskusji, kurde”),  

 

nie ma wysokości 120 metrów również w „raporcie MAK”, gdzie szacuje się, że załoga tupolewa (tu: 

statku powietrznego kategorii D) mogłaby nawet spokojnie zniżać się do 80 metrów, nim by podjęła 

decyzję, co dalej39. Osiemdziesiąt metrów to już prawie siedemdziesiąt40, a przy takim grubszym 

zaokrągleniu w stylu radzieckiej tradycji pomiarowej zastosowanej w przypadku „Smoleńska”, to i 

wyjdzie ze 65-60 m, jak to odkryto podczas badań radiowysokościomierzy przypisanych 

„prezydenckiemu tupolewowi” – z detalami zaprezentowanymi w ekspertyzach.  

 

                                                           
39

 W związku z tym, że obecność i rozmieszczenie wyposażenia świetlnego nie mają wpływu na określanie (obliczanie) 
minimum lotniska, zasięg widzialności dla systemu podejścia do lądowania RSP z OSP z KM 259° dla statków powietrznych 
kategorii D określany jest wg wartości minimalnej wysokości decyzji 80 m – „raport MAK”, s. 141. 
40

 Dla lotniska Smoleńsk „Północny” parametrem decydującym jest minimalna bezpieczna wysokość przelotu nad 
przeszkodami. Etapem krytycznym, wg danych o przeszkodach w rejonie lotniska Smoleńsk „Północny”, jest etap końcowego 
podejścia do lądowania. Minimalna bezpieczna wysokość końcowego etapu podejścia do lądowania wynosi 72 m - „raport 
MAK”, s. 140.   
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Co więcej, załoga PLF 031, czyli „Wosztyla”, twierdziła zgodnie, że 10 Kwietnia Ruscy przekazywali 

pilotom (i jaka-40, i iła-76, i tupolewa), iż można schodzić nawet jeszcze niżej, gdyż na poziom 50 m, 

by dopiero na tym pułapie decydować o dalszym zniżaniu lub odchodzeniu na drugie zajście41.  

 

[pokaz możliwości tupolewa wykonany przez słowackich pilotów] http://www.youtube.com/watch?v=HlVnx1sfkhI  

 

Jeśliby jednak 120 m to była wysokość decyzji, dlaczego załoga ustalałaby o godz. 8:10, że 

radiowysokościomierze zostaną ustawione na 100 m (wysokość niebezpieczna)? Może brano by przy 

okazji przezornie pod uwagę utratę wysokości w momencie przerwania zniżania, wejścia w lot 

horyzontalny i naboru wysokości? Schemat „utraty wysokości” przez tupolewa przy odejściu 

przedstawiony jest w Zał. 4 do „raportu Millera”, 

 
                                                           
41

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html Sprawa 
zagadkowej korespondencji: „wieże” Siewiernego – załogi statków powietrznych z 10-04 wcale nie została wyjaśniona. Nie 
chodzi tylko o kwestię „50 metrów” jako minimum na 10 Kwietnia na XUBS. Na pytanie: Jak wyglądała wasza 
korespondencja z wieżą w Smoleńsku? Nie było problemów ze zrozumieniem komunikatów? Muś odpowiedział w 
wywiadzie dla rządowej telewizji: Na początku, jak byliśmy jeszcze daleko, kontroler mówił trochę niezrozumiale. Ale jak 
kilka razy Artur powiedział mu, żeby powtórzył, zaczął mówić wyraźnie. Później wszystko wyglądało już normalnie. Byliśmy 
też dosyć dobrze przygotowani. Może, w porównaniu z lądowaniem na innych rosyjskich lotniskach, tutaj rzeczywiście było 
trochę gorzej, ale do zniesienia. W przypadku naszego podejścia nie było żadnych niejasności. Tyle tylko, że my sami 
wybraliśmy lot poziomy od 100 metrów aż do momentu zobaczenia bramki i wejścia w nią. A to, że kontroler powiedział 50 
metrów... Dobrze, my mieliśmy kartę podejścia, na której były minima tego lotniska. Zgodnie z nią nie mogliśmy zejść niżej 
niż 100 metrów. I tak po prostu zrobiliśmy. A jeśli chodzi o Tupolewa, to naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego oni zniżali się 
poniżej 100 metrów. I dalej - poniżej 50.  
Każdy, kto czytał „dialogi szympansów”, wie doskonale, iż nie ma tam próśb por. Wosztyla dotyczących wyraźnego 
mówienia przez „kontrolerów”, biorąc zaś pod uwagę fakt, że „Wosztyl” był w Smoleńsku również 7-04-2010, można by się 
zastanawiać, czy fragmentów tej korespondencji nie wykorzystano podczas prac nad „zapisami z XUBS” z 10-04.  

http://www.youtube.com/watch?v=HlVnx1sfkhI
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu-154-i-il-tez,138702.html
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przy czym kwestia ilości metrów, które samolot musi wytracić podczas takiego manewru uzależniona 

jest od prędkości zniżania.  

 

Im większa jest pionowa prędkość, tym więcej „zapasu” potrzebuje tupolew, by wykonać odejście i 

przejść na wznoszenie. Przy schodzeniu 5 m/s jest to 20 m, ale przy 8 m/s już 50 m, choć „raport 

MAK” podaje około 30 (s. 110). Można by więc zapobiegawczo ustawić TAWS na 500 stóp, czyli jakieś 

150 m jako wstępny pułap alarmowy, zaś RW na 100 m, jako „dolną granicę” zajścia 

rekonesansowego nad Siewiernym42.  

 
                                                           
42

 Pietruczuk w swej analizie CVR-1, w momencie, w którym piloci ustawiają RW na 100, komentuje: Aktualny kurs to 72 
stopnie. Wszystko jest tak, jak być powinno. RW to radiowysokościomierz, na którym ustawiona zostaje wysokość 100 
metrów jako ta, przy której ma pojawić się sygnał o zbliżeniu się do wysokości decyzyjnej. Na wysokościomierzu 
barometrycznym się tego nie ustawia – nie ma takiej możliwości  (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-
czarne-skrzynki,212113.html). Niestety, kurs (PLF 101) 72 stopnie z godz. 8:10 nie odnotował się w rejestratorze szybkiego 
dostępu (por. Zał. 4, s. 616), podobnie nastawienie RW na 100 o 8:10, ale za to zarejestrował się sygnał o zbliżeniu się do 
wysokości decyzyjnej (s. 618, tu 65 m), co same radiowysokościomierze potwierdziły już badaczom na „miejscu wypadku”. 
Tak samo jak „sztuczny horyzont” zobrazował katastrofologom „lądowanie prezydenckiego tupolewa w położeniu 
plecowym” (por. „raport MAK”, s. 97). 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html
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Czemu o tym wszystkim piszę? Z oczywistego powodu – w „raporcie MAK” zarzucono przecież 

polskiej załodze, że nie umiała prawidłowo i we właściwym momencie wykonać manewru takiego 

odejścia  

 

(podobnie zresztą utyskiwać na załogę będzie KBWLLP). Piloci PLF 101, głosi moskiewska legenda, 

zniżali się uporczywie, mimo osiągnięcia (zaniżonej) wysokości decyzji, mimo nasilających się 

alarmów TAWS-a, mimo gęstej mgły i mimo komend „kontroli”, by wyrównać lot do horyzontalnego. 

I za późno zabrali się za podrywanie samolotu. 

   



46 
 

Lista „błędów u wypaczeń”, jakich miała się dopuścić w „końcóweczce” załoga PLF 101, jest długa i 

obszerna – najważniejsze z nich to: niepodjęcie decyzji o odlocie na lotnisko zapasowe, zniżanie się 

poniżej wysokości decyzji, opóźnione rozpoczęcie zniżania po wejściu na ścieżkę i nadmierna 

prędkość zniżania (do 8 m/s) aż do „przeszkód terenowych”, nieprzerwanie zniżania na wysokości 

decyzji, nieodejście na drugi krąg i brak współdziałania załogi43. Katastrofa była więc nieunikniona. 

Nie było bowiem chyba takiej czynności, którą polscy piloci wykonaliby prawidłowo. Właściwie dziwić 

się można jedynie, że tak daleko z Warszawy byli w stanie dolecieć, nie narażając się na jakąś 

katastrofę lotniczą po drodze. 

 

[koniec cz. 1] 

Free Your Mind 
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 „Raport MAK”, s. 109-110: 1. Przy braku warunków meteorologicznych odpowiadających minimum dowódcy statku, 
samolotu i lotniska Smoleńsk „Północny”, przy podchodzeniu według nieprecyzyjnego systemu, załoga nie podjęła właściwej 
decyzji o odejściu na lotnisko zapasowe. Decyzja o wykonaniu podejścia kontrolnego może być usprawiedliwiona tylko w 
przypadku posiadania wystarczającej ilości paliwa dla dalszego lotu na lotnisko zapasowe (a taki zapas na około 1,5 godz. 
lotu znajdował się w samolocie) i pod warunkiem bezwzględnego zachowania podstawowej zasady - nie zniżać się poniżej 
wysokości minimum ustalonego dla danego lotniska i dla statku powietrznego, dla danego systemu podejścia do lądowania 
(100 m). Ostatni warunek był poważnie naruszony w trakcie zniżania na ścieżce. 2. Opóźnione wprowadzenie samolotu do 
zniżania na ścieżce (z błędem około 1,5 km), co z kolei doprowadziło do błędu w wysokości przelotu DPRM o 120 m powyżej 
ustalonej, i konieczności zwiększenia prędkości pionowej do 7-8 m/s dla wprowadzenia samolotu na ścieżkę. (O godz. 
10:39:50 w odległości 6,2 km od WPP samolot znajdował się nad DPRM na wysokości około 420 metrów, co znacznie 
przewyższało ustaloną dla schematu podejścia wysokość do przelotu DPRM, wynoszącą 300 metrów). 3. Powstanie 
nieuzasadnionej dużej prędkości opadania w celu naprawy błędu wysokości. Po przelocie nad DPRM, załoga 
najprawdopodobniej rozumiejąc, że znajduje się nad ścieżką, zwiększyła prędkość opadania do 8 m/s (dla naprawienia 
takiego błędu prędkość pionowa nie powinna przekraczać 5-6 m/s). Jednakże, taka prędkość pionowa (8 m/s) pozostała aż 
do chwili zapoczątkowania działań w celu ominięcia przeszkód. (Hrw=30m), t.j niedopuszczalnie małej wysokości. Próby 
zmniejszenia jej nie były podejmowane nawet przy osiągnięciu wysokości minimum pogodowego lotniska 100m. Należy 
zauważyć, że nawet przy podejściu w zwykłych warunkach meteorologicznych, (gdy pilot dobrze widzi pas startowy i 
kontroluje wizualnie wysokość), prędkość pionowa zniżania w celu wykonania bezpiecznego lądowania powinna być 
obniżona do normalnej 4-5 m/s przed osiągnięciem wysokości 40-50 m. Tym bardziej, w trudnych warunkach 
atmosferycznych jest kategorycznie niedopuszczalne dalsze zniżanie z prędkością Vy=7,5-8,5 m/s po przekroczeniu 100 m 
wysokości (t.j. dwukrotnie przewyższającą prędkość obliczeniową). Instrukcja Użytkowania w Locie samolotu Tu-154M 
wskazuje, że minimalna wysokość odejścia na drugi krąg przy Vy=4 m/s wynosi 4-6 m, a przy Vy=5 m/s jest odpowiednio 15 
m. Uwaga: utrata wysokości przy wyprowadzaniu samolotu Tu-154 ze zniżania, przy parametrach lotu odpowiadających 
lotowi krytycznemu (V=280km/h, Vy=7,5-8m/s), z przeciążeniem pionowym Ny=1,3, przy prawidłowych działaniach 
wykonywanych w odpowiednim czasie, wynosi około 30 m. A zatem można wnioskować, że dowódca statku na końcowym 
odcinku zniżania (poniżej 100m), nie kontrolował prędkości pionowej. Doświadczenie badania zdarzeń lotniczych świadczy o 
tym, że podobne sytuacje zachodzą w przypadku, gdy pilotujący (dowódca statku), odrywając się od przyrządów, kieruje 
wzrok i uwagę poza kabinę w celu poszukiwania pasa startowego, lub jego punktów orientacyjnych (przede wszystkim 
świetlnych: światła wejścia, światła zbliżania), przy braku kontroli przyrządów przez innych członków załogi, przede 
wszystkim drugiego pilota. 4. Dowódca statku powietrznego nie wykonał najważniejszej czynności - nie przerwał zniżania i 
nie odszedł na drugi krąg przy osiągnięciu minimalnej wysokości zniżenia 100m w warunkach braku widzialności pasa 
startowego i jego punktów orientacyjnych. Odejście na drugi krąg również nie zostało wykonane po zadziałaniu sygnału 
wysokości podjęcia decyzji, przy osiągnięciu wysokości wg radiowysokościomierza 60 m. 5. Po zadziałaniu sygnalizacji 
układu TAWS „PULL UP, PULL UP” na wysokości 105 metrów wg wskazań radiowysokościomierza (około 85 metrów 
względem progu pasa startowego), żaden z pilotów nie podjął natychmiastowych działań w celu przerwania zniżania 
samolotu i przejścia na wznoszenie. W przypadku zadziałania tej sygnalizacji dowódca statku jest zobowiązany niezwłocznie 
przejść na wznoszenie do czasu zakończenia sygnałów ostrzegawczych. Czas rozpoczęcia działania sygnalizacji - 10:40:43 - 
tzn.. przez okres 12 sekund (do chwili początku ucieczki przed przeszkodami) nie było reakcji ze strony załogi. 6. Brak 
niezbędnej technologii współdziałania załogi przy wykonywania podejścia do lądowania w trudnych warunkach 
meteorologicznych (…). 


