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

101 i ich ekstrakcji. TAWS i jego „oszukiwanie” [2]1 

Free Your Mind 

 

 

Jak już sygnalizowałem w opracowaniu dotyczącym „danych FMS-a” PLF 1012, największe cuda z 

końcóweczką zaczynają się dziać na „ostatniej prostej” przy Siewiernym, a zwłaszcza w momencie 

przelotu nad dalszą radiolatarnią. W oficjalnej narracji, jak wiemy, samolot porusza się na wysokości 

120-130 m nad ścieżką, a nad DRL/DPRM (wschodnią dalszą NDB) przelatuje jakieś sto metrów wyżej 

aniżeli wymagane 300 m, kieruje się też wedle niewłaściwych współrzędnych,  

 

 

a piloci, na domiar złego, podczas podchodzenia bawią się pokrętłem „w górę-w dół” („raport MAK”, 

s. 112): 

                                                           
1
 Poprzednia część niniejszego opracowania dostępna jest tu: http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2014/01/FYM_TAWS_i_jego_oszukiwanie-1.pdf 
2
 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf s. 75 i n. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2014/01/FYM_TAWS_i_jego_oszukiwanie-1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2014/01/FYM_TAWS_i_jego_oszukiwanie-1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf


2 
 

Z danych zarejestrowanych przez MSRP i obliczeń wynika, że począwszy od odległości 10 km i praktycznie 
do odległości 6 km, tzn. do przelotu nad DPRM, pilot sterujący pokrętłem „w górę-w dół” stara się 
„dopasować” niezbędną prędkość pionową. W praktyce lotów załogi Tu-154 przy podejściu według 
nieprecyzyjnych systemów wykorzystywany jest ręczny zakres sterowania. 
- załoga nie obliczyła i nie wyartykułowała prędkości podejścia do lądowania i pionowej prędkości 
zniżania na ścieżce. 

 

Stąd ta prezentowana w oficjalnych wizualizacjach trajektoria „prezydenckiego tupolewa” 

przypominająca zjazd narciarski po stromym stoku.  

 

To zrozumiałe, że - jak wyjaśnia „raport MAK” - tak właśnie nie należy robić, tj. bawić się pokrętłem 

„góra-dół” podczas lotu we mgle: 

 

Pomysł bawienia się pokrętłem przez pilota PLF 101 podchwyci w swych katastrofologicznych 

analizach, co chyba nie powinno nas dziwić, KBWLLP, a po niej „komisja płk. Latkowskiego”. Można 

by więc powiedzieć, że załoga „prezydenckiego tupolewa” w ogóle bawi się przyrządami 

pokładowymi – z jednej strony pokrętłami, z drugiej przyciskami – wiemy wszak (co obszernie 
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opisywałem w poprzedniej części niniejszego opracowania3), że nawigator lub pierwszy pilot (za opcją 

nr 1 obstaje „MAK”, za drugą KBWLLP) ma wprowadzać błędne dane do komputera pokładowego w 

postaci zawyżonej wysokości lecącego statku powietrznego („oszukiwanie TAWS-a”). Jeszcze inaczej 

rzecz ujmując: załoga stara się jak najszybciej sprowadzić samolot na drzewa i ziemię, a nie na 

lotnisko. W nie lepszej sytuacji są „kontrolerzy”, którzy mają tak ustawione urządzenia w „wieży” (lub 

„wieżach”), iż nie są w stanie dostrzec, by cokolwiek niepokojącego się z „Polakiem” działo. Wszystko 

to zaś w gęstej jak mleko mgle, w której, jak to opowiadał jeden z ruskich reporterów w filmie 

National Geographic, niejaki S. Jakimow, nie było widać nawet własnej dłoni4.  

 

[slajd z (lipcowej 2011) prezentacji KBWLLP
5
] 

 

 

Tylko że jednej rzeczy nie sposób się dowiedzieć z tego mnóstwa katastrofologicznych „raportów”, 

„załączników”, „uwag”, „symulacji”, „wizualizacji”, „relacji”, „ekspertyz” etc. a propos końcóweczki, 

chodzi zaś o coś niezwykle istotnego w historii „smoleńskiego wypadku lotniczego” – mianowicie co 

właściwie pokazywał polskim pilotom TAWS podczas podejścia 10 Kwietnia na XUBS? Skoro 

bowiem miano się w kokpicie bawić pokrętłem, to chyba w odniesieniu do jakiegoś zobrazowania 

terenu znajdującego się/mającego się znajdować poniżej statku powietrznego – czyż nie? Samolot 

wszak nie leciałby w przestrzeni kosmicznej jak wahadłowiec ani w całkowitej próżni, tak więc jakieś 

dane dotyczące ukształtowania okolicy, w której by się zniżano, załoga musiałaby mieć. Musiałaby, 

podkreślam. 

                                                           
3
 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien  

4
 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf s. 7. 

5
 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/raport-komisji-millera-pelen-zapis-zdjecia-mapy/hv420  

http://freeyourmind.salon24.pl/549471,dwie-wysokosci-plf-101-smolenska-wieza-cisnien
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/raport-komisji-millera-pelen-zapis-zdjecia-mapy/hv420
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[zobrazowanie działania TAWS-a z broszury innego (niż UASC) producenta tego urządzenia: Duncan Aviation – przyp. F.Y.M.] 

 

 

[w prawym górnym rogu powyższej ilustracji – zobrazowanie ukształtowania terenu, czyli „mapa TAWS-a” – taki wskaźnik 

(MFD-640) zainstalowany miał być w kokpicie rządowego tupolewa, por. też ilustr. w „raporcie Millera” na s. 44] 
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Żadnego zobrazowania pochodzącego z TAWS-a, jaki miał być zainstalowany na pokładzie PLF 101 

jednak nie prezentuje ani „MAK”, ani wnikliwi kontynuatorzy radzieckich badań w Smoleńsku,  

 

choć prezentowano poglądowo, jak np. ruscy „kontrolerzy” mieli widzieć znacznik PLF 101 na swoich 

radarach: 

 

Czyżby TAWS „prezydenckiego tupolewa” był aż tak unikalny, że drugiego takiego nie dałoby się 

nigdzie na świecie znaleźć? 



6 
 

 

W oficjalnym, już na dobre i złe utrwalonym (jak widać na przestrzeni mijających lat), przekazie, 

„smoleńskiego lotniska nie było” w bazie danych TAWS-a PLF 101, a więc i o „lotnisku nie wiedział” 

ów TAWS, jak to opowiadał dr S. Michalak na prezentacji KBWLLP6. Czy w takim razie nie było też 

miasta Smoleńsk i jego (miasta) też TAWS „nie widział”?  

 

Nie trzeba chyba przypominać, że Siewiernyj (tak jak i Jużnyj) położone było i nadal jest pośród 

zabudowań mieszkalnych. Chodzi nie o garaże, lecz o wieżowce położone kilkaset metrów od XUBS, z 

                                                           
6
 Wspominałem o tym w poprzedniej części niniejszego opracowania (por. s. 23: Mapa terenu obejmowała ten teren, ale 

nie wiedziała, że tam jest lotnisko). 
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których robiono niesamowite zdjęcia „wraku” złożonego w południowej części lotniska (poniżej kadr 

z niezapomnianego thrillera Anatomia upadku),  

 

tudzież prezentowano (Superwizjer; kadry poniżej) realia zdradliwego jaru po wschodniej stronie 

lotniska; jaru, który miał zmylić polskich pilotów szukających wzrokiem ziemi i bawiących się 

przyrządami w kokpicie (http://www.youtube.com/watch?v=W1gqkU8rhdA). 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W1gqkU8rhdA
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Lotnisko Siewiernyj usytuowane jest również w okolicy wielu obiektów fabrycznych i wojskowych, a 

także w pobliżu hotelu.  

 

Nie leży ono zatem ani w szczerym polu, ani w środku wielohektarowego, gęstego lasu na zupełnym 

odludziu7. Niemożliwe więc, by mapa TAWS-a nie zawierała danych związanych ze zurbanizowanym 

„ukształtowaniem smoleńskiego terenu”, w sytuacji, w której odejście na kilkaset metrów od 

wytyczonej dla tego lotniska ścieżki podczas zniżania i lądowania (tudzież awaria awioniki) mogłoby 

skończyć się dla załogi ugrzęźnięciem statku powietrznego na wysokich zabudowaniach. Co więcej, w 

pierwotnym planie lotu, prezentowanym onegdaj przez śp. D. Szpinetę (por. też „raport Millera” s. 

220),  

 

załoga PLF 101 miała/zamierzała lecieć na smoleńskie lotnisko z nawigacyjnego punktu RALOT, a 

więc, jak nietrudno to dostrzec na kartach podejścia, od południa8. Tym samym tupolew 

przelatywałby nad miastem, nim wykonano by podejście do lądowania (jeśli od momentu 

przekroczenia ruskiej granicy wykonywano by trasę ASKIL-RALOT-XUBS9). Historia z TAWS-em i 

brakiem jakichkolwiek zobrazowań ilustrujących to, co to urządzenie miałoby pokazywać polskim 

pilotom, przypomina zresztą do złudzenia oficjalną historię z kartami podejścia, zgodnie z którą 10 

Kwietnia „niemożliwe było zniżanie i lądowanie na Siewiernym od zachodu” – z tego też względu w 

oficjalnej dokumentacji rozwodzono się wyłącznie nad wschodnią ścieżką podejścia, pomijając 

milczeniem zachodnią i nie publikując tej karty podejścia, która schematyzowała właśnie ewentualne 

lądowanie z kursem magnetycznym 79. Tymczasem zarówno w ruskich bumagach, jak i w idących ich 

                                                           
7
 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html  

8
 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-

podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf s. 30. 
9
 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf s. 26. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
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śladem, polskich katastrofologicznych opracowaniach, możemy przeczytać, iż (po marcowych 

oblotach w r. 2010) XUBS przygotowane było do przyjmowania statków powietrznych  

 

podchodzących/startujących i od wschodu, i od zachodu: 

 

W jakim bowiem celu podawano by minima do startu i lądowania z kursem magnetycznym 7910, 

gdyby od zachodu nie wolno było wcale na Siewiernyj podchodzić?  

                                                           
10

 Oczywiście nie chodzi o dokładną wartość liczbową, a o określony kierunek. „Raport Millera” (s. 54 przyp. 38) podaje, że: 
Deklinacja magnetyczna w dniu wypadku wynosiła 8º16’, co w rzeczywistości daje kurs magnetyczny 78º i 258º. Por. też 
http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje i http://piko.salon24.pl/540570,deklinacje-smolenskie-jeszcze-raz  

http://piko.salon24.pl/524938,smolenskie-deklinacje
http://piko.salon24.pl/540570,deklinacje-smolenskie-jeszcze-raz
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Specyfikowano też w bumagach, co zrozumiałe, dane dotyczące podchodzenia zgodnie z KM 259: 

 

- innymi słowy, przyznawano, iż na północnym smoleńskim lotnisku można wykonywać manewry 

lotnicze zarówno od wschodniej, jak i zachodniej strony (tupolew tutaj to kategoria „D”). I – co do 

tego nie ma wątpliwości, gdyż zgodne w tej sprawie są bumagi i „MAK”-u, i KBWLLP, i NPW – polska 

strona w żaden sposób nie była informowana oficjalnie (przed lotami do Katynia), że podejście z KM 

79 (78, 80, 8111 etc.) nie powinno być/nie może być na Siewiernym wykonywane. 

                                                           
11

 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf s. 20 i n. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf
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Jako nie tylko ciekawostkę warto dorzuć w tym miejscu to, że w polskich Uwagach ich autorzy, 

podnosząc kwestię marcowego oblotu, który miał sprawić, iż XUBS zakwalifikowano do przyjmowania 

międzynarodowych lotów, sygnalizowali, że Ruscy nie podali… z jakiego kierunku dokonano 

lądowania na Siewiernym ani nie przekazali dokumentacji fotograficznej związanej z tym oblotem: 

 

Odnośnie do tego marcowego oblotu zwracano uwagę jeszcze na jedną istotną rzecz – na kwestię 

widoczności naziemnej sygnalizacji świetlnej (tu, że światła miałyby być widoczne - dla załóg - z 

odległości 15 km) – to znaczy dane zawarte w „protokole” po oblocie, nie zgadzały się z tym, co 
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pisano o oświetleniu przylotniskowym już po innym, kwietniowym oblocie po „katastrofie” (tak 

jakby w marcu 2010 opisano działanie systemu świetlnego z innej niż wschodnia strony): 

 

 



13 
 

 

[powyżej fragment karty prezentowanej w „raporcie Millera”, s. 55 – z zaznaczeniem przeze mnie schematu świateł 

podejścia po zachodniej stronie] 

 

 

Przypomnę, choć wielokrotnie o tym pisałem, że „zniknięcie” zachodniego kierunku podejścia na 

XUBS, tzn. „wyłączenie z eksploatacji” tamtejszych naziemnych pomocy nawigacyjnych, nastąpiło 

w moskiewskiej narracji ex post „smoleńskiej katastrofy”, w postaci zaprezentowania treści 

(wyjątkowo podejrzanych pod względem wiarygodności) bumag, jakimi w „raporcie MAK” są ruskie 

depesze lotnicze zwane NOTAM-ami „serii M”12 (por. ilustr. poniżej) – depesze unikatowe, gdyż 

                                                           
12

 O rodzajach NOTAM-ów pisałem w Czerwonej stronie Księżyca (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf  s. 19, przyp. 28), lecz zacytuję ten przypis, by nie trzeba było już szukać: 

Pamiętajmy, że w ruchu powietrznym wykorzystuje się też specjalne depesze skierowane do załóg, tzw. NOTAM-y (Notices 

To AirMen), które mogą modyfikować rozmaite ustalenia związane z wylotem, przelotem i docelowym miejscem lądowania, 

a nawet te ustalenia unieważniać. Istnieją trzy rodzaje NOTAM-ów: „NOTAM nowy (NOTAMN) jest wydawany wtedy, gdy 

pojawia się jakieś ograniczenie (...) NOTAM zastępujący (NOTAMR) jest wydawany wtedy, gdy wcześniej wydano już inny 

NOTAM opisujący jakieś ograniczenie i należy go zaktualizować (...) NOTAM kasujący (NOTAMC) wydajemy wtedy, gdy 

jakieś wcześniej opublikowane ograniczenie przestało mieć miejsce” (cyt. za art. K. Dybowskiego „Bądź dobrze 

poinformowany” („Przegląd Lotniczy Aviation Revue” 2/2012, s. 44)). „W lotnictwie pełni on (NOTAM – przyp. F.Y.M.) rolę 

wiadomości z ostatniej chwili, choć prawdę mówiąc niektóre służby przyzwyczaiły się do wydawania NOTAM nie tylko w 

nagłych przypadkach ale jako zawiadomienia ogólne na przykład o ograniczeniach (czasami nawet wieloletnich). Zgodnie z 

przepisami ICAO NOTAM powinien być informacją tymczasową, wydawaną w ściśle określonych okolicznościach (np. doszło 

do uszkodzenia drogi kołowania w wyniku pęknięcia podziemnej rury kanalizacyjnej i jakaś część tej drogi jest zamknięta – 

przyp. F.Y.M.) (...). Często bywa jednak tak, że jest on wydawany we wszystkich możliwych okolicznościach ukrywając w ten 

sposób pewne niedostatki natury organizacyjnej niektórych źródeł zwłaszcza w zakresie przygotowania nowych inwestycji 

lotniskowych. Stąd też wśród depesz NOTAM sporo jest takich, które „wiszą” od lat albo na lata i nie zawsze zawierają te 

treści, które ICAO chciało przekazywać w tych depeszach.” To znaczy, że nie ma żadnych NOTAM-ów M (a la te z „raportu 

MAK”) w międzynarodowej komunikacji lotniczej. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
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rozpowszechniane wyłącznie na terenie „Federacji Rosyjskiej”13, a więc właściwie skierowane jedynie 

do ruskich załóg, jak można by się domyślać. 

 

NOTAM z powyższymi informacjami - o „wyłączeniu z eksploatacji” (bez podania, na jak długo) 

radiotechnicznego systemu bliskiej nawigacji (RSBN), dalszej radiolatarni (DPRM; zaznaczona na 

karcie poniżej),  

 

bliższej radiolatarni (BPRM), naziemnego oświetlenia (SSO) oraz systemu radiolatarni (RMS)14 przy 

drodze startowej od zachodu Siewiernego (ozn. WPP 08) - miał pochodzić z października 2009 r., lecz, 

jak stwierdza „raport MAK”: nie dotarł do załogi [polskiej, jak się domyślamy – przyp. F.Y.M.]. 

                                                           
13

 Por. „raport Millera”, s. 39 przyp. 25. 
14

 Por. „raport MAK”, s. 151. W rus. „raporcie” nie zostaje zamieszczona żadna dokumentacja dot. procesu 
„deinstalowania” naziemnych środków nawigacyjnych jesienią 2009 przy Siewiernym (choćby w postaci zdjęć i 
protokołów takiego „wycofywania z eksploatacji”). Jak sygnalizowałem, analizując „zapisy rozmów z wieży” 
(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf s. 54-55) – jakieś 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf
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Zwróćmy przy tym uwagę na dalszy fragment ruskiego „raportu”, w którym explicite przyznaje się, iż 

polska załoga miała dysponować jakąś specyficzną kartą podejścia – specyficzną, gdyż właśnie 

uwzględniającą zachodnie podejście15: 

                                                                                                                                                                                     
zrządzenie smoleńskiego losu sprawiło, że tego rodzaju dokumentację zdobył dopiero kilka miesięcy po „katastrofie” 
nieoceniony doc. S. Amielin i podążająca jego śladem „komisja płk. Latkowskiego” – prezentujący zdjęcia bydła wypasanego 
w okolicach zdewastowanych zabudowań zachodnich radiolatarni 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/wypas.html). Czy wypas ten rozpoczęto już jesienią 2009, tego 
żaden smoleński fotoamator ani żadna katastrofologiczna komisja nie pokazały. Obszernie o Amielinie pisałem w Czerwonej 
stronie Księżyca http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf  
15

 Ppłk. B. Stroiński (por. K. Galimski i P. Nisztor, Kto naprawdę ich zabił?, s. 41) miał zeznać 16 kwietnia 2010 w wojskowej 
prokuraturze: Lotnisko w Smoleńsku w dniu 7 kwietnia było wyposażone w dwie radiolatarnie i system świetlny, oświetlający 
tylko krawędzie pasa startowego oraz dwa reflektory typu APM ustawiające bramkę wlotową nad pas, przelot przez tę 
bramkę powodował, że samolot znajdował się w osi pasa.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/wypas.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf
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Jest w tym akapicie mowa o „wycofaniu z eksploatacji” zachodnich radiolatarni i oświetlenia (ponoć 

w październiku 2009, powtarzam), ale także o tym, iż załoga w żadnym wypadku nie mogła 

wykorzystywać tychże NDB z powodu braku na pokładzie odpowiedniego oprzyrządowania. To 

dopiero, prawda? Za pomocą jakiego oprzyrządowania pokładowego można by wykorzystywać 

wycofane z eksploatacji naziemne urządzenia nawigacyjne? Na to pytanie jedynie ruski mózg 

elektronowy może znać odpowiedź. Chyba że… owe zachodnie radiolatarnie przy smoleńskim 

wojskowym lotnisku jak najbardziej funkcjonowały, nie tylko w październiku 2009, ale nawet w 

kwietniu 2010 – wtedy też można by z nich jak najbardziej korzystać – dysponując, naturalnie, 

„odpowiednim oprzyrządowaniem pokładowym”.  

 

                                                                                                                                                                                     
Owego dnia, jak wiemy, ze Stroińskim, w fotelu drugiego pilota miał lecieć mjr A. Protasiuk. Jeśliby więc owe „dwie 
radiolatarnie” działały wyłącznie po wschodniej stronie, to z jakiego powodu załoga Protasiuka na 10-04 miałaby korzystać z 
karty podejścia uwzględniającej zachodnie podejście oraz wprowadzać dane dotyczące zachodniej dalszej NDB do 
komputera pokładowego (chodzi o DRL1)? Wypowiedź Stroińskiego zastanawia także z tego powodu, że przecież 7-go nie 
lądowano z pomocą APM-ów (por. też: http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot).  
Z kolei por. A. Wosztyl miał zeznać 21 kwietnia (2010): [APM-y] Były wystawione na podwoziu samochodów nie wiem jakiej 
marki. Dwa APM-y były na podwoziu samochodu, a trzeci zamontowany na stałe przy lewej krawędzi pasa. Przy APM-ach na 
samochodach cały czas byli jacyś ludzie. W momencie kiedy ja lądowałem na pewno dwa APM-y świeciły. Nie jestem pewien 
co do trzeciego, czyli tego zamontowanego na stałe (Kto naprawdę ich zabił?, s. 41).    

http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot
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Jeśli chodzi zresztą o daty, to i tutaj Ruscy zaczynają się gubić : 

 

W „raporcie MAK” jest to wprawdzie przypis 33 (na s. 151), lecz Ruscy wcale (w swej publikacji 

końcowej) daty nie zmienią na tę sprzed roku, tzn. z kwietnia 2009. Polska strona zaznacza tedy w 

Uwagach, iż Moskwa o żadnych zmianach dotyczących lotniska oficjalnie nikogo nad Wisłą nie 

informowała – ba, że na parę dni przed kwietniowymi (2010) lotami do Katynia, Moskwa 

potwierdzała, że „procedury się nie zmieniły i są takie same”, jak te przekazane w kwietniu 2009,  

 



18 
 

kiedy to, jak można sądzić (skoro ów „NOTAM serii M” miał pochodzić dopiero z października 2009), 

na Siewiernym lądowało się i od zachodu, i od wschodu, w zależności od okoliczności. Nie istnieje 

zatem żaden dyplomatyczny ślad sprzed 10-04-2010 po informacji (z Moskwy do Warszawy) o 

zmianach w sposobie funkcjonowania „nieczynnego” północnego smoleńskiego lotniska (chyba, że 

za taki ślad uznamy informację krążącą wśród prezydenckich urzędników, że „ono niezbyt działa”)16.  

 

To nie koniec – jak podaje z kolei „raport Millera” (s. 237) – Moskwa, rankiem 10 Kwietnia, dopytuje 

BOZ (Biuro Odpraw Załóg) warszawskiego lotniska – właśnie za pomocą depeszy lotniczej przesłanej 

do polskiej stolicy, o dokładną godzinę startu PLF 101. I w tejże ruskiej depeszy „Air Traffic 

Management Center of Russia” nie przekazuje żadnej informacji o tym, iż cokolwiek z docelowym 

lotniskiem (tu XUBS) miałoby być zmienionego, a przecież okazja ku przesłaniu takich danych (o 

wyłączeniu zachodnich radiolatarni) byłaby znakomita. 

                                                           
16

 Por. też „raport Millera”, s. 41 przyp. 29: Według oświadczenia pracownika Ambasady RP w Moskwie, przedstawiciel 
Wydziału Polskiego MSZ FR w marcu 2010 r. poinformował, że procedury w 2010 r. są takie same jak w 2009 r.  
Z drugiej jednak strony, jak pamiętamy choćby z Białej księgi (s. 72), ale i z posiedzenia ZP z udziałem M. Wierzchowskiego 
(grudzień 2010: http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska) M. Jakubik z prezydenckiej kancelarii miał 
mailować do D. Jankowskiego z KP 11 marca 2010, pisząc: Darku, możesz sprawdzić, co jest z lotniskiem w Smoleńsku, bo 
słyszałem plotkę, że Rosjanie twierdzą, że ono niezbyt działa. Nie był to zresztą mail i komunikat pozbawiony podstaw, 
wszak, jak podają Galimski z Nisztorem (Kto naprawdę ich zabił?, s. 39-40): Zgoda [36 SPLT – przyp. F.Y.M.] pułku na 
lądowanie prezydenckiego samolotu na lotnisku Siewiernyj, dziwi tym bardziej, że już w marcu, miesiąc przed wizytą 
prezydenta, Rosjanie ostrzegali o problemach z lotniskiem. „S. Nieczajew [Dyrektor Trzeciego Europejskiego Departamentu 
MSZ Federacji Rosyjskiej] poinformował, że według jego wiedzy jakiekolwiek korzystanie z lotniska w Smoleńsku może 
stanowić poważny problem” – raportował 11 marca ambasador Bahr. Trzy dni wcześniej informował, że nie będzie 
możliwości, by z tego lotniska skorzystał samolot wiozący grupę urzędników przygotowujących wizytę Premiera. Według 
Galimskiego i Nisztora Bahr miał pisać w clarisie z 9 marca 2010: W odpowiedzi na dzisiejsze zapytanie Naczelnika Wydziału 
FR DW p. D. Górczyńskiego przesłane drogą elektroniczną, uprzejmie informujemy, że w związku z likwidacją jednostki 
wojskowej obsługującej lotnisko w Smoleńsku nie ma technicznych możliwości wylądowania samolotu z grupą 
przygotowawczą wizyty Premiera RP (brak sprzętu zabezpieczenia lotów, w tym cystern paliwowych, mobilnych agregatów 
prądotwórczych, sprzętu utrzymania pasa startowego).  
Nie pojawia się tu jednak żadna wzmianka o deinstalacji zachodnich radiolatarni i zachodniego oświetlenia na XUBS. 
Inny zaś wysoki i wybitny urzędnik KP, min. J. Sasin, natomiast (Mgła, s. 34) twierdził: Jeśli nie dostajemy żadnych informacji 
– a stanowczo chcę powiedzieć, że takich informacji Kancelaria Prezydenta przed katastrofą nie dostawała – że lotnisko w 
Smoleńsku nie jest w stanie zapewnić bezpiecznego lądowania samolotu z polską delegacją, to mieliśmy prawo przyjąć, że 
wszystko jest w porządku. Uważaliśmy, że odpowiednie służby państwowe dokonały sprawdzenia tych miejsc i nie 
stwierdziły żadnych nieprawidłowości. Na skandal zakrawa fakt, że informacja o tym, że lotnisko w Smoleńsku jest nieczynne 
i może nie być w pełni bezpieczne, wpłynęło z MSZ do Kancelarii Prezydenta 12 kwietnia. Dwa dni po katastrofie! 

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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Ani słowem na temat nieczynnych zachodnich radiolatarni (ani jakichkolwiek zmian przy 

Siewiernym) nie wypowiadają się „kontrolerzy” mińscy, „kontrola moskiewska” (o godz. 8:22 wedle 

oficjalnych danych; pilotom „prezydenckiego tupolewa” przekazana ma być jedynie częstotliwość 

„Korsaża”) i wreszcie liczni „kontrolerzy” ze smoleńskiego północnego lotniska – podczas 

komunikacji z załogą PLF 101. Nikt też z załogi „Wosztyla”, a więc jaka-40 (PLF 031), który miał 

lądować z (wciąż trudnym do określenia) wyprzedzeniem czasowym na XUBS, nie podaje żadnych 

informacji o zmianach przy Siewiernym (mowa wyłącznie o rozstawieniu APM-ów, aczkolwiek 

członkowie załogi „Wosztyla” nie powiadamiają pilotów „prezydenckiego tupolewa”, po której 

stronie pasa startowego APM-y zostały ustawione17).  

 

                                                           
17

 Na ten temat także już pisałem (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-
Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf s. 9), lecz przypomnę, że zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” (OL-2, s. 328) o godz. 8:09 (pol. 
czasu; w wersji KBWLLP jest to godz. 8:10) na Siewiernym przygotowywane jest (alternatywne) przyjęcie „prezydenckiego 
tupolewa” od zachodniej strony. O owej godzinie (jeśli wierzyć „stenogramom z wieży”, ma się rozumieć) Plusnin mówi do 
niezidentyfikowanego interlokutora: A co za sens. Będzie jeszcze gorzej, jak się podniesie [mgła – przyp. F.Y.M.], teraz drugi 
start się szykuje (niezr.). Tę wypowiedź „komisja” wyjaśnia następująco: Plusnin sądzi, że wiatr nie rozgoni mgły, lecz jeszcze 
pogorszy sytuację. Na wszelki wypadek jednak przygotowuje do rozstawienia APM-y dla kierunku lądowania 79 stopni, 
czyli z zachodu na wschód. Samolot mógłby wylądować w ten sposób, wyłącznie gdyby pilotowi odpowiednio wcześnie 
udało się zobaczyć ziemię (od tej strony nie ma radiolatarni NDB). Co więcej, paręnaście minut wcześniej, bo o godz. 7:56 
Plusnin ma łączyć się z zachodnią wieżą smoleńskiego wojskowego lotniska i pytać: A u ciebie tam z tym startem tak samo? 
Taka sama dupa, tak? – co „komisja płk. Latkowskiego” komentuje (OL-2, s. 320): Plusnin pyta pomocnika kierownika lotów, 
który znajduje się prawie 2,5 kilometra od niego, czy tam widoczność z powodu mgły też jest kiepska. Najwyraźniej Plusnin 
liczy, że od strony, gdzie jest bardziej sucho (po tej stronie lotniska są piaszczyste wzgórza i dolinki [jak też brak wysokich 
zabudowań – przyp. F.Y.M. – por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-
danych-FMS-a-PLF-101.pdf ilustr. na s. 11 oraz 91]), mgła będzie mniejsza i piloci, mając kontakt wzrokowy z ziemią, 
wylądują. Do lądowania w kierunku z zachodu na wschód jest potrzebna bardzo dobra widoczność, ponieważ od tej strony 
lotniska nie ma radiolatarni NDB.  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Zapisy_z_XUBS-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
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Na tle tego wszystkiego (brak oficjalnych pism w tej sprawie, brak jakichkolwiek wzmianek w 

komunikacji podczas „prezydenckiego” lotu) można stwierdzić z całą pewnością, że dla załogi PLF 101 

nie istnieją żadne podstawy, by mogła sądzić, iż cokolwiek po zachodniej stronie XUBS jest nie tak z 

naziemnymi pomocami nawigacyjnymi 10 Kwietnia.  

 

 

               

http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html
18

 

                                                           
18

 Na zdjęciach w tymże wydaniu Superwizjera (z grudnia 2010) zaprezentowane jest podejście na Siewiernyj od zachodu (co 
widać na pierwszej fotografii po stojance iłów ulokowanej na prawo względem zniżającej samolot załogi i względem pasa) i 
sfilmowane z wieży (a potem z kokpitu) odejście na wschód. I taki, a więc, obrazujący zachodnią ścieżkę, odczyt na radarach 
(tu z KM 81). Kadry te, żeby było zabawniej, ilustrują opowieść o nieudanych próbach lądowania „Frołowa” w dniu 10-04 
(por. materiał wideo od 7’03’’). Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/01/lotnisko.html i fotografie tu: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html  

http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/01/lotnisko.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html
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[po lewej za murem lotniska charakterystyczny długi budynek przy hotelu Nowyj] 

 

 

Czy zatem niemożliwy jest taki (opisywany już przeze mnie) scenariusz wydarzeń, w którym PLF 101 

wykonuje rekonesansowe zajście od zachodu i odlatuje z wysokości decyzji na zapasowe lotnisko19 - 

skoro byłby to najbardziej racjonalny dla pilotów sposób dokonania oceny sytuacji na Siewiernym, 

zwłaszcza jeżeli, jak powiada KBWLLP, od wschodniej strony byłoby trudniejsze podejście… „z 

obniżeniem” (vide CVR-2; Załącznik 8 do „raportu Millera”, s. 125)?  

 
                                                           
19

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

http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod
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[Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu, s. 461]
20 

 

Wspomniałem na początku niniejszego opracowania, że „cuda” dzieją się po minięciu przez PLF 101 

priwoda, czyli dalszej radiolatarni. Ruski „kontroler” informuje, że widziany przez niego na radarze 

obiekt mija dalszą NDB (po wschodniej stronie) i podaje ów „kontroler” odległość 6 km od progu pasa 

– zaś mjr A. Protasiuk odpowiada, że odległość wynosi 4 (km), jakby „prezydencki tupolew” minął 

właśnie dalszą zachodnią NDB (położoną ca. 3,6 km od zachodniego progu pasa)21. 

 

Nie chodzi jednak wyłącznie o cuda związane z określaniem odległości, kiedy to ewidentnie 

rozchodzą się (pod względem treści) komunikaty „kontrolera” i pilota. Chodzi też o… uwagi załogi 

dotyczące ukształtowania smoleńskiego terenu. Cytowana wyżej (aczkolwiek podana dwukrotnie ze 

                                                           
20

 Jak widać, fachowcy wojskowi z „Zespołu Niezależnych Ekspertów” skądś „wiedzą”, że w rozmowie pilotów chodzi o jar 
po wschodniej stronie, słowo to bowiem dwukrotnie umieszczają w nawiasie. 
21

 Szerzej na ten temat por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-
FMS-a-PLF-101.pdf oraz http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-
Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
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znakiem zapytania; przypisywana tu ppłk R. Grzywnie) fraza: Tam jest obniżenie?, pojawia się wszak 

dopiero w stenogramach CLK (czyli KBWLLP)22, a więc w Zał. 8 do „raportu Millera” i to akurat w tym 

momencie, dodajmy, gdy TAWS po raz pierwszy sygnalizuje Terrain Ahead 

  

 

 

Nie ma tej wypowiedzi zaś (w czasowych okolicach tego komunikatu z godz. 8:40 pol. czasu) w 

kanonicznych CVR-1: 

                                                           
22

 Obszernie na temat różnic w trzech wersjach „stenogramów” (plus wersje „apokryficzne”, nieoficjalne) pisałem w 
http://freeyourmind.salon24.pl/531226,raport-cvr i http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-
Raport-CVR.pdf  

http://freeyourmind.salon24.pl/531226,raport-cvr
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/09/FYM-Raport-CVR.pdf


24 
 

 

Nie znajdziemy jej również, co chyba jeszcze ciekawsze (aniżeli to spostrzeżenie wyżej), w 

najdokładniejszej, jeśli chodzi o rekonstrukcję danych głosowych, wersji „stenogramów rozmów z 

kokpitu PLF 101”, czyli w tych sporządzonych przez krakowski IES już na potrzeby NPW, CVR-3: 
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Pozostaje zatem kwestią całkowicie otwartą, czy uwaga: Tam jest obniżenie (jednoznacznie 

interpretowana przez rozmaitych katastrofologów jako odnosząca się do zdradzieckiego jaru po 

wschodniej stronie Siewiernego23), pojawia się w CVR-2 dlatego, że akurat o godz. 8:40 (wedle „czasu 

szpuli”) została odczytana przez polskich specjalistów od fonoskopii – czy też dlatego, że na tę 

godzinę jacyś fachowcy wojskowi wkleili ją w tej wersji „zapisów”, którą dysponowało CLK, ale już 

(fraza) nie zachowała się w tej wersji, którą dysponował IES. Nie podejrzewamy bowiem chyba, że 

specjaliści z IES-u także odczytaliby tę wypowiedź Grzywny, lecz pominęliby ją w swoich 

„stenogramach”. Może zachodzić jeszcze taka ewentualność, że ktoś sobie po prostu dośpiewał tę 

frazę na potrzeby katastrofologicznych „badań”, gdyż już nie z takimi niesamowitymi cudami na kiju 

mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi właśnie o „zapisy z kokpitu PLF 101”, czego dobitnym przykładem 

pozostaje kuriozalna wypowiedź: wkurzy się, jeśli jeszcze…: 

 

która swego czasu zrobiła przecież furorę i w mediach24, i w „raporcie MAK” (s. 115 – tu dwukrotnie 

jako: On wścieknie się, jeśli jeszcze…) - ale już w późniejszych wersjach „stenogramów” jakoś się, nie 

wiedzieć czemu, „nie odnalazła”25. O ile więc CVR-2 i CVR-3 są zgodne, co do tego, że Protasiuk 

odpowiada: Czietyrje „kontrolerowi” Ryżence, gdy ten ostatni komunikuje załodze, iż znajduje się ona 

ze swym statkiem powietrznym 6 km od progu pasa (w CVR-1 odpowiedź Dowódcy PLF 101 podana 

jest jako „niezr.”) – o tyle, co do frazy pojawiającej się ca. 12 sekund później (w CVR-2), czyli: Tam jest 

obniżenie, między tymi „stenogramami” panuje całkowita rozbieżność26. Sądzę więc, że w „historii 

                                                           
23

 „Komisja płk. Latkowskiego” w książce wydanej już po publikacji „raportu Millera” (OL-2) i w swojej wersji „stenogramów” 
frazę „Tam jest obniżenie” komentuje następująco (s. 482): Piloci wiedzieli o obniżeniu terenu przed lotniskiem, zapomnieli 
natomiast, że dolina wpłynie na wskazania wysokości z radiowysokościomierza. Że urządzenie będzie mierzyło odległość 
do jej dna – co brzmi zgoła niedorzecznie w takim a nie innym kontekście. Jeśliby bowiem „piloci wiedzieli o obniżeniu”, to 
tym bardziej, rozmawiając o tym w kabinie, wyrażaliby świadomość, iż może to obniżenie mieć istotne znaczenie, jeśli 
chodzi o wskazania pokładowych urządzeń.  
Nawiasem mówiąc, „komisja płk. Latkowskiego” pierwszy komunikat TAWS-a wyjaśnia tak (s. 483): Samolot znajduje się na 
wysokości około 326 metrów nad progiem pasa (powinien być na wysokości 264 metrów) i 5276 metrów od jego początku. 
Od ziemi dzieli go 341 metrów. Samolot schodzi w tej chwili z prędkością około 7,5 metra na sekundę. Alarm pojawia się, 
ponieważ system stwierdził, że samolot, zniżając się, przekroczył poziom 1000 stóp według ciśnienia ustawionego jako 
ciśnienie odniesienia (czyli zero) na głównym wysokościomierzu barometrycznym, a w jego bazie danych nie ma w tym 
miejscu żadnego lotniska. Załoga zapewne uznała już wcześniej, że TAWS będzie w takiej sytuacji reagował alarmem, i 
dlatego konsekwentnie od początku do końca ignorowała jego ostrzeżenia. W tym momencie dowódca zmienił ciśnienie na 
swoim (głównym) wysokościomierzu barometrycznym, żeby „oszukać” TAWS i wyłączyć jego następne alarmy.    
24

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8936584,Raport_MAK__Zaloga_Tu_154M_pod_presja___Wkurzy_sie
_.html  
25

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/slow-wkurzy-sie-nie-bylo,159236.html  
26

 W CVR-1 pojawia się wprawdzie wypowiedź (znów przypisywana Grzywnie): Najgorsze tam jest, że jest dziura, tam są 
chmury i wyszła mgła… (z godz. 8:30) – i mimo że bywała ona interpretowana jako odnosząca się do zdradliwego jaru – to 
równie dobrze może ona oznaczać „rozryw” w chmurach, a nie jakikolwiek element ukształtowania terenu. „Komisja płk. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8936584,Raport_MAK__Zaloga_Tu_154M_pod_presja___Wkurzy_sie_.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8936584,Raport_MAK__Zaloga_Tu_154M_pod_presja___Wkurzy_sie_.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/slow-wkurzy-sie-nie-bylo,159236.html


26 
 

smoleńskiej” punkt, który możemy nazwać pseudo-technicznie „priwod”, stanowi gordyjski węzeł, 

w którym zbiega się tak wiele osobliwości, iż nie można tego ich zapętlenia potraktować jako 

przypadkowego. Co innego w momencie przelotu nad dalszą NDB mówi „kontroler”, co innego pilot; 

TAWS włącza się w kokpicie ni z gruszki, ni z pietruszki (wedle oficjalnych danych); PLF 101 leci nie na 

tej wysokości, na jakiej powinien; zostaje przestawiony wysokościomierz Dowódcy, by „oszukać 

TAWS”; piloci rozmawiają o ukształtowaniu terenu (zgodnie z CVR-2) – piloci nie rozmawiają o tym 

wcale (według CVR-1, CVR-3), a przy tym się okłamują (ustalenie KBWLLP)27.  

 

Wnet pojawią się i inne niezwykłości – piloci nie spostrzegą, że wchodzą na ścieżkę (wersja KBWLLP), 

potem zaś będą ścieżkę gonić; radiowysokościomierze (ustawione ponoć na 100 metrów) odezwą się 

w kokpicie na wysokości 65 metrów (wg ustaleń katastrofologów); wcześniej zaś nawigator będzie 

mówił parokrotnie Sto (metrów), mimo obniżania się samolotu; drugi pilot powie Odchodzimy, a 

pierwszy będzie milczał (zgodnie z CVR-1 i „raportem MAK”); pierwszy powie jednak Odchodzimy 

(CVR-2 i „raport Millera”), ale też nie wiadomo, czy na pewno („komisja płk. Latkowskiego”28); 

pierwszy na pewno powie Odchodzimy, a z nim i drugi (CVR-3) – ale samolot „nie odejdzie”; TAWS 

będzie podawał zmniejszające się parametry wysokości samolotu (wersja przedstawiana przez min. B. 

Klicha29); nie TAWS, a nawigator będzie podawał te parametry (CVR-1, -2, -3). I nie zapominajmy o 

                                                                                                                                                                                     
Latkowskiego” w swych wczesnych katastrofologicznych „badaniach” (OL-1, s. 242) komentuje powyższą frazę: Zapis 
zapewne nie oddaje sensu wypowiadanych słów. Skoro ta wypowiedź trwa tak długo (ponad pięć sekund), to może są tam 
jakieś przerwy na zastanowienie się, które zmieniają jej sens. Jeśli tak, to drugiemu pilotowi najprawdopodobniej chodzi o 
dziurę w chmurach w kierunku lotniska, widoczną z góry. Samolot ciągle znajduje się kilometr nad chmurami (w tym 
momencie lotu załoga dostrzega, że między chmurami są prześwity. Jej członkowie zapewne liczą, że w Smoleńsku będzie 
podobna sytuacja. Jednak z komunikatów otrzymanych od kontrolera oraz załogi Jaka-40 powinni wiedzieć, że nad 
Smoleńskiem pogoda jest znacznie gorsza i nie ma warunków do lądowania). Tę wypowiedź można też zinterpretować tak, 
że drugi pilot (być może jako jedyny w załodze) wie lub słyszał o dolinie kończącej się niedaleko pasa startowego, tylko 
później, w kluczowym momencie, o tym zapomniał.  
W CVR-2 wypowiedź Grzywny przyjmuje inną formę: A najgorsze, że (tak – tu?) jest dziura, tu są chmury i wyszła mgła (Zał. 
8, s. 94). W CVR-3 natomiast: Najgorsze, że tam – nie? – jest dziura… , a są chmury… i wyszła mgła (s. 66-67). „Komisja płk. 
Latkowskiego” w swej  kolejnej książce (OL-2) podaje własną wersję tego, co mógłby/miałby powiedzieć drugi pilot PLF 101 
(s. 454): Według nas w pierwotnej wersji stenogramu był błąd i Robert Grzywna powiedział: „Najgorsze tak, tu jest dziura, tu 
są chmury, a tu wyszła mgła…”  
Którejkolwiek z wersji jednak nie bralibyśmy pod uwagę – żadna z nich nie zawiera wyrażenia „przed lotniskiem”, „w pobliżu 
lotniska”, „przed pasem startowym”, „po wschodniej stronie”, „od wschodu” etc. – które pozwoliłoby domniemywać, że 
Grzywna ma tu faktycznie na myśli smoleński „jar”, a nie np. prześwit w chmurach. Warto zarazem dodać, że Protasiuk w 
ogóle (w „zapisach rozmów z kokpitu”) nie wspomina okoliczności swego lotu z 7-04-2010 – tym samym nie odnosi się też 
do ukształtowania terenu w okolicy Siewiernego. Wygląda to bardzo nietypowo, gdyż całkowicie naturalne byłoby właśnie 
takie wspomnienie na zasadzie „Jak w środę podchodziliśmy do lądowania, to…” itd.     
27

 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf s. 87. 
28

 OL-2, s. 489: Dowódca: „Odchodzimy na drugie (zajście?)”. Prawdopodobnie Arkadiusz Protasiuk miał odwróconą głowę 
do tyłu [podczas podchodzenia do lądowania i na wysokości ca. 100 metrów, w gęstej mgle – przyp. F.Y.M.]. Dlatego jego 
słów nie wyłapał mikrofon umieszczony przed nim [jeśli nie wyłapał, to skąd się te słowa wzięły? – przyp. F.Y.M.]. Ta kwestia 
raczej nie była komendą, lecz pytanie skierowanym do generała Andrzeja Błasika. Zapewne słowa dowódcy samolotu zostały 
wyłapane przez mikrofon przy stanowisku technika pokładowego. Dlatego były zagłuszone przez szumy i udało się je 
odsłuchać dopiero po cyfrowej obróbce nagrań w laboratoriach policji. Zwracamy uwagę, że tej wypowiedzi nie ma w 
stenogramie MAK i że pojawia się ona w tym samym momencie, co „W normie” według stenogramu MAK. My słyszymy w 
tym miejscu: „Wszystko jest w normie”. Nie można wykluczyć, że jest to ta sama wypowiedź odsłuchana na różne sposoby. 
Innymi słowy, zgodnie z ustaleniami „komisji płk. Latkowskiego”, nie wiadomo, czy Protasiuk mówi „Wszystko jest w 
normie”, „W normie” czy „Odchodzimy na drugie”.  
29

 http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow (stenogram z 22-04-2010): (BK): (…) każdy 
wykonywał swoje czynności, co jest dla mnie już zupełnie niewyobrażalne, do ostatnich sekund. Wykonywał w sposób, 
wydaje się, jak mówią specjaliści, właściwy. Pomimo tego, że ten system ostrzegania o zbliżania się do ziemi najpierw 
sygnalizował wysokość: „ground sixty meters, ground fifty meters, ground fourty meters”. EK: No jeszcze więcej… BK: 
…potem zaczął, że tak powiem, wypuszczać komunikaty „pull up, pull up”, a potem się rozdzwonił. Pomimo tego, że 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-dwoch-klichow
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tym, że najpierw w kokpicie w ostatnich fazach lotu „kartę będzie czytał” Dowódca Sił Powietrznych 

gen. A. Błasik (CVR-1: Mechanizacja skrzydła przeznaczona jest do (niezr.)), potem będzie tylko mówił 

Dwieście pięćdziesiąt metrów, Sto metrów i Nic nie widać - i wywierał presję na załogę samą swoją 

obecnością (CVR-2), a później się okaże, że nie wiadomo, czy w ogóle był w kabinie pilotów, gdyż 

żadnej jego wypowiedzi nie uda się odczytać podczas analizy fonoskopijnej (CVR-3).  

 

Jednym słowem: kociokwik – zamiast spójnej, powtarzającej się i wzajemnie potwierdzającej się w 

różnych opracowaniach/ustaleniach/ekspertyzach, wersji wydarzeń. Nie sposób ostatecznie 

stwierdzić, które wypowiedzi oraz komunikaty w kokpicie PLF 101 to zapis autentyczny, a które to 

spreparowany lub wynikający z czyjegoś błędnego „odczytania/odsłuchania”. Miną niedługo 4 lata, a 

polska strona wciąż nie otrzymuje oryginałów „taśm z tupolewa” – nie wiadomo zresztą, czy 

kiedykolwiek je otrzyma, a nawet, czy gdy otrzyma to, co będzie uchodzić za oryginały, nie okaże się, 

iż to jakieś „taśmy po przejściach”. Podobnie sytuacja wygląda z TAWS-em i FMS-em, jak można 

podejrzewać, które składowane są nie wiadomo gdzie i pod czyim nadzorem.   

 

Wracamy jednak do zachodniej ścieżki podejścia na XUBS i kwestii „wyłączenia z eksploatacji” 

tamtejszych naziemnych pomocy nawigacyjnych.  

                                                                                                                                                                                     
kontroler lotu sygnalizował w języku rosyjskim to, co już pan opisuje w pierwszej notatce, sygnalizował wysokość i 
sygnalizował, tak, a potem podał komendę „horyzont”. EK: Ja nie wiem, czy załoga rozumiała, co ta komenda znaczy. To jest 
podstawowy problem. BK: Ale też miała sygnalizator w języku angielskim, który sygnalizował w kabinie. EK: Oczywiście, 
oczywiście. BK: Wreszcie po trzecie – „jak” informował na bieżąco pilota o wysokości. EK: Tej wiedzy nie mam. 
Nawiasem mówiąc, do dziś nikt nie wyjaśnił szerzej okoliczności tej rozmowy „akredytowanego” z ówczesnym ministrem 
obrony – a przede wszystkim tego, skąd B. Klich miał taką właśnie wersję „stenogramów” (i „końcóweczki”), która ma się 
nijak do tego, co znajdujemy w CVR-1, -2, i -3. Ani KBWLLP, ani NPW, ani ZP nie wyraziły zainteresowania tą właśnie wersją, 
którą przedstawił w kwietniu 2010, a więc jeszcze przed opublikowaniem CVR-1 (!), szef MON-u. Przeoczenie? 
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Postawmy teraz dość prowokacyjne w całym tym kontekście i zarazem zaskakujące (zapewne dla 

Czytelnika) pytanie: czy nie jest w żaden sposób możliwe, by zachodnie radiolatarnie oraz 

zachodnie oświetlenie smoleńskiego północnego, wojskowego lotniska zostały wyłączone 10 

Kwietnia, na niedługo przed przylotem PLF 101? Czy nie jest to możliwe? Otóż jest to jak najbardziej 

możliwe. Jest możliwe, aczkolwiek nie ze względu na (antydatowany, spreparowany) ruski NOTAM 

„serii M”, który „MAK” wprowadził do swej załganej opowieści, lecz ze względu na to, by 

przypadkiem polscy piloci brawurowo nie wylądowali na Siewiernym od zachodu, a więc po to, by ich 

ostatecznie odwieść od zamiaru przyziemienia. W planie zamachowców wszak nie mogło być mowy o 

tym, że „prezydencki tupolew” bezpiecznie wyląduje w Smoleńsku np. w taki sposób jak „Wosztyl” 

(nie po to w końcu przygotowywano do maskirowki „polankę samosiejek”). Wprawdzie dziennik Fakt, 

mimo że miał swoich reporterów w Smoleńsku 10 Kwietnia30, zaprezentował zrazu „miejsce 

katastrofy” właśnie po zachodniej stronie tamtejszego wojskowego lotniska: 

 

                                                           
30

 Jak niezapomniany J. Kubrak, por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf s. 17, 
jak też relację M. Kazikiewicz i J. Sulikowskiego na s. 16. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
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ale jak się potem okazało (także na łamach Faktu), „prezydencki samolot upadł” nie po tej stronie31. Z 

kolei Rzeczpospolita sytuowała „katastrofę” po wschodniej stronie („lotniska w Peczersku”), lecz 

dodawała, że „samolot przez dwie godziny krążył nad lotniskiem” (infografika poniżej). 

 

Owo długie krążenie oraz wykonywanie trzech lub czterech podejść do lądowania, było w pierwszych 

dniach po tragedii powtarzającym się elementem oficjalnej opowieści o „katastrofie”.  

 

                                                           
31

 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf s. 72, 73, 78. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf
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Znajdowali się nawet świadkowie krążenia samolotu nad lotniskiem, cytowani przez polskich 

reporterów (10 Kwietnia) na antenach telewizyjnych32. Wspomniany Fakt rekonstruował przebieg 

„katastrofy”, wskazując nawet na to, że zrazu doszło do pierwszego, próbnego, nieudanego 

lądowania, koło godz. 8.30: 

 

                                                           
32

 http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-zeznania-swiadkow i 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114927,7753013,Wojciechowski__Z_samolotem_cos_sie_dzialo_przed_katast

rofa.html. Por. też niezapomnianą, także, jeśli chodzi o parametry czasowe „katastrofy”, relację świadka M. Pyzy: (godz. 

12.02 polskiego czasu – relacja na żywo ze Smoleńska; 10 Kwietnia 2010): Przede wszystkim zdjęcia, które państwo przed 

chwilą widzieli, to pierwsze zdjęcia z tego miejsca zrobione przez jednego z pracowników TVP. Wszystko się wydarzyło około 

dwustu metrów stąd za tymi drzewami. Tam runął samolot z prezydentem L. Kaczyńskim na pokładzie około godziny 

dziesiątej. Dwieście metrów w drugą stronę jest hotel, w którym zakwaterowana jest ekipa telewizji. Myśmy jeszcze ten 

samolot słyszeli, gdy on podchodził do lądowania. Słyszeliśmy wielokrotnie szum silników niemal nad naszymi głowami, 

ale nic wtedy jeszcze nie budziło niepokoju. To, co my słyszeliśmy później potwierdzali świadkowie, których spotkaliśmy 

tutaj. Mówią, że czterokrotnie samolot podchodził do lądowania tuż nad drzewami przechylił się pod kątem mniej więcej 45 

stopni, lewym skrzydłem zahaczył o wierzchołki drzew, ściął drzewa, wbił się właśnie lewym skrzydłem w ziemię, wyrył spory 

rów i tam zapłonął. Na miejscu pojawili się strażacy. Dziennikarze natychmiast właściwie wszyscy przyjechali z Katynia do 

Smoleńska, co nie było łatwe, bo miasto w okolicach lotniska w tym momencie stanęło w korkach. Sytuacja na miejscu, gdy 

przyjechaliśmy była bardzo dramatyczna. Próbowaliśmy dotrzeć do miejsca katastrofy, ale bardzo szybko pojawiła się 

milicja, FSB, po chwili również funkcjonariusze służb specjalnych, OMON-u, nie pozwalali nam tam wejść, zatrzymali nawet 

kilka osób, pracowników TVP i od świadków dowiadywaliśmy się, jak to wyglądało. Jak mówiłem, około dziesiątej samolot 

runął i stanął w płomieniach. Później nadeszła ta najgorsza wiadomość: wszyscy zginęli 

http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni  

http://logiconly.salon24.pl/178136,il-76-zeznania-swiadkow
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114927,7753013,Wojciechowski__Z_samolotem_cos_sie_dzialo_przed_katastrofa.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114927,7753013,Wojciechowski__Z_samolotem_cos_sie_dzialo_przed_katastrofa.html
http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni
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Na poniższej infografice z kolei mowa jest o odejściu „Frołowa” o godz. 8.40 i „katastrofie 

prezydenckiego samolotu” o godz. 8.56, poprzedzonej „czterema próbami lądowania”: 

 

 

Z tego wszystkiego by wynikało, że… „Protasiuk” i ruski transportowiec (lub inny statek powietrzny) 

byliby (tak jak wcześniej „Wosztyl” i „Frołow”) równocześnie w obszarze odpowiedzialności 

smoleńskich „kontrolerów”. Czy i to nie jest  możliwe? Ależ jak najbardziej jest możliwe33, przy 

założeniu, iż PLF 101 wyleciał dużo wcześniej niż się oficjalnie potem podawało. I pasowałoby to do 

tego pytania stawianego załodze jaka-40 przez Grzywnę (ponoć o 8:25, a więc jakieś 3 godziny po 

wylocie „Wosztyla”): A wyście wylądowali już? Gdyby to pytanie zostało zadane np. o godz. 7:25, to 

                                                           
33

 W CVR-1, jak pamiętamy, pojawia się wymiana zdań (ponoć o 8:29) między pilotami: Kto tam jest? – U ciebie też? – tak 
jakby widzieli oni za pomocą systemu TCAS jakiś inny statek powietrzny w strefie lotniska (vide w CVR-1 dialog ruskich załóg 
o „zakończonym zrzucie” i „zniżaniu na wschód”); o 8:31 ktoś mówi w kokpicie: Podchodzi do lądowania (gdy według ofic. 
danych PLF 101 jest między 1000 a 500 metrami wysokości). W CVR-3 zaś o 8:06 pojawia się wypowiedź Grzywny: Zniża. 
Czyżby też leciał do Katynia? – tak jakby towarzystwo innego samolotu pojawiło się już nad Białorusią.  
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miałoby uzasadnienie w kontekście TWA na XUBS. Wtedy jednak PLF 101 musiałby wystartować z 

Warszawy w okolicach czasowych 6.30, co oczywiste – choć zupełnie niezgodne z oficjalną narracją.  

 

Skoro znów nawiązaliśmy do „stenogramów”, to warto jeszcze jedną rzecz z nich sobie przypomnieć 

w tym kontekście (wcześniejszych przylotów i manewrowania w okolicach XUBS) – mam na myśli to, 

co, wg IES-u, mówi w pewnej chwili (najprawdopodobniej) Dowódca „prezydenckiego tupolewa”: 

 

Rzecz jasna, godz. 8:35 (pol. czasu) to nie jest, wedle ustaleń katastrofologicznych komisji, chwila 

„podchodzenia do lądowania” na Siewiernym34, ale jest to niedługo po komunikacie Plusnina (8:30) 

polecającym, by PLF 101 leciał kursem 7935. (Nas obecnie, zaznaczam, niespecjalnie interesuje 

moskiewska historia z „wypadkiem”, do którego miałoby dojść za wschodnim murem XUBS.)  

 

                                                           
34

 Choć, czy na pewno? Zgodnie wszak z ustaleniami L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego (Nowe Państwo, 3/2011, s. 26, 28) 
(będący na Siewiernym) por. A. Wosztyl miał po powrocie do Polski zeznać w prokuraturze wojskowej, że silniki tupolewa 
słyszał „około 8.35” właśnie: Było to około godz. 8.35 polskiego czasu. Stojąc przy swoim samolocie, usłyszeliśmy dźwięk 
silników Tu-154M podchodzącego do lądowania. Rozpoznałem to po charakterystycznym dźwięku pracy silników tego 
modelu samolotu (s. 26). Z kolei (według ofic. danych) o godz. 8:39 miało dojść do awarii prądu w okolicach lotniska (ponoć 
po zerwaniu przewodów przez „lecące skrzydło” – tę godzinę zresztą podaje w swej książce Amielin jako moment 
„smoleńskiej katastrofy”, opierając się na bumadze z ruskiej elektrowni). Czy jednak nie jest możliwe, by „prąd poszedł” 
przy Siewiernym dużo wcześniej? 
Mając na uwadze to, że zrazu sytuowano „katastrofę” od 10 do 15 minut po odejściu „Frołowa”, należy wszelako być bardzo 
wstrzemięźliwym, jeśli chodzi o posługiwanie się dokładnymi godzinami w rekonstrukcji poszczególnych zdarzeń w okolicy 
XUBS. Jeśliby bowiem PLF 101 pojawił się nad smoleńskim północnym lotniskiem już o 7:40 pol. czasu (zaś Wosztyl, mówiąc 
„około godz. 8.35” miałby na myśli np. 7.35), to odpowiednio przesunęłyby się czasowo wstecz rozmowy załogi 
„prezydenckiego tupolewa” z załogą PLF 031 oraz z (białoruskimi i ruskimi) instytucjami kontroli obszaru i lotów. Przede 
wszystkim zaś o godzinę do tyłu przesunąłby się moment startu z Okęcia i lokował już o ca. 6.30. Nie jest to wszystko 
wykluczone, zważywszy na fakt, jak rozbieżne zrazu pojawiały się informacje, co do godziny wylotu PLF 101 i jak ciężko było 
ją różnym gremiom ustalić.  
35

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

http://freeyourmind.salon24.pl/541428,priwod
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Myśmy słyszeli tylko jak przelatywał nad lotniskiem nisko, potem wszystkie samochody zaczęły 

jechać w tamtym kierunku – miał powiedzieć amb. J. Bahr w rozmowie z gostkiem z „centrum 

operacyjnego” w Warszawie (o godz. 9:07)36. Tak jakby chodziło o przelot z zachodu na wschód. 

 

                                                           
36

 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html Por. 
też relację kierowcy Bahra, G. Kwaśniewskiego: http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-
bor,68588,1,1.html oraz przytaczane przez M. Pyzę zaskakujące (Pyzę) zeznania smoleńskich milicjantów 
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie: „Kiedy obejmowałem służbę przy ochronie obiektu, 
była jasna słoneczna pogoda, mgły nie było. (...) O godz. 10.30 na lotnisku Siewiernyj próbował lądować samolot 
transportowy (z powodu mgły dokładnie nie widziałem modelu i koloru), niniejszy samolot po próbie lądowania zaczął 
unosić się i skrył się w nieznanym kierunku. Około godz. 10.40 widzialność w okolicy terenu obiektu chronionego gwałtownie 
pogorszyła się z powodu gęstej mgły. Mniej więcej w tym samym czasie słyszałem dźwięk silników samolotu w 
bezpośredniej bliskości od pasa startowego, następnie było słychać dźwięk silników samolotu oddalającego się od pasa 
startowego. Samolotu nie widziałem. Więcej nie słyszałem dźwięków samolotu zbliżającego się i oddalającego. (...) Po 
przybyciu do rejonu, w którym spadł samolot, skład osobowy został rozmieszczony na obiektach pełnienia służby (ochrony).” 
Część funkcjonariuszy dodaje: „Na ziemi zobaczyłem dwa rowy równoległe w stosunku do siebie, które mogły powstać w 
wyniku kontaktu podwozia samolotu z powierzchnią ziemi”.  
Oczywiście, jak to zwykle w relacjach „smoleńskich świadków”, rozmaite detale budzą wątpliwości. Z tej opowieści by 
wynikało wszak, iż jakiś samolot przeleciał nad Siewiernym w czasowej odległości ca. 10 minut po nieudanym podejściu iła-
76. Pasowałoby to do wczesnych doniesień o „katastrofie”, sytuujących „lądowanie” „prezydenckiego tupolewa” kwadrans 
po odlocie „Frołowa” (http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html: Źródła wojskowe podają, że 15 
min przed lądowaniem prezydenta służby kontrolne lotniska zabroniły lądować wojskowemu Ił-76 ze względu na złe 
warunki) – podobnie miała ponoć zeznać w prokuraturze stewardessa z załogi „Wosztyla” (wg ustaleń Galimskiego i  
Nisztora – Kto naprawdę ich zabił?, s. 50 przyp. 103). Por. też http://www.rp.pl/artykul/460798.html (S. Wiśniewski: 
myślałem, że samolot leci pusty. Godzinę wcześniej wydawało mi się bowiem, że maszyna lądowała. Wówczas również 
słyszałem huk silników.). W książce E. Klicha (Moja czarna skrzynka. Dokumenty, s. 11) w piśmie do D. Tuska (z 15-04-2010) 
pojawia się informacja (zdobyta od meteorologa Siewiernego): Po odlocie samolotu Ił-76 z KL [kierownikiem lotów – przyp. 
F.Y.M.] nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL nie wydał zgody 
na lądowanie.  
Istnieje zatem całkiem sporo śladów (pochodzących z różnych źródeł) świadczących o pojawieniu się niedługo po „Frołowie” 
jakiegoś samolotu, który potem „zniknął” w oficjalnej narracji – tj. nie ma po nim śladu w „stenogramach z wieży” ani w 
innej dokumentacji „MAK” tudzież KBWLLP.   

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html
http://www.rp.pl/artykul/460798.html
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Czy gdyby załoga PLF 101 spostrzegła, iż po zachodniej stronie „nie działają” wzrokowe pomoce 

nawigacyjne, a żadne APM-y nie są tam włączone, to nie podjęłaby natychmiastowej decyzji o 

odejściu; nie przeleciałaby tylko „nisko” w okolicy lotniska37?   

 

[na schemacie po lewej sposób ustawiania APM-ów dla zachodniego podejścia na XUBS; KBWLLP strzałkami na czerwono 

zaznaczyła tylko wschodnie ustawienie „bramki”] 

 

Jak stwierdzał w jednym z wywiadów38 płk T. Pietrzak (dawny szef 36 SPLT), dostrzeżenie przez pilota 

świateł podejścia traktowane jest w lotnictwie jako „kontakt z ziemią” 

 

a jak mówił ówczesny (tj. w kwietniu 2010) dowódca specpułku39, płk. R. Raczyński, światła podejścia 

na XUBS powinny być widoczne w trakcie „lotu płaskiego na wysokości stu metrów nad ziemią”: 

                                                           
37

 Na temat oświetlenia i sygnalizowania za jego pomocą rozmaitych komunikatów załodze por. też 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf s. 3-4. 
38

 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-gdyby-piloci-wyladowali-w-
smolensku-odsunalb,nId,277289 (maj 2010) 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
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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Nietrudno więc z tych przesłanek wywnioskować, że w sytuacji niedostrzegania przez pilota tychże 

świateł – podchodzenie do lądowania musi zostać przerwane. (O 8:38, wedle ofic. danych, znacznik 

samolotu miałby na chwilę zniknąć z radarów XUBS, zaraz po wypowiedzi „on tu nie podejdzie”40 (a 

wcześniej po wymianie zdań z godz. 8:37: (PLF 031) Arek, teraz widać dwieście – (PLF 101) Dzięki)). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
39

 http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html  
40

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-
podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf s. 55. 

http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf


36 
 

 

[Zbrodnia smoleńska, s. 643] 

 

Skoro już wspomniałem w przypisie na s. 33 o „Frołowie”41, którego danych CVR ani parametrów lotu 

Ruscy polskiej stronie nie przekazali (jako „niemających związku ze śledztwem i badaniami”), to 

cofnijmy się w czasie do drugiego (zgodnie z oficjalną narracją) podejścia iła-76 na XUBS. Czym ono 

jest poprzedzone? Dialogiem ruskiego pilota z Plusninem – na temat podejścia od zachodniej strony. 

„Frołow”: (…) jak pogódka na kierunku odwrotnym/pomocniczym?  

Plusnin: Nie zrozumiałem. 

„Frołow”: (…) na kierunku odwrotnym/pomocniczym, podpowiedzcie pogódkę. 

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

 

                                                           
41

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow i http://freeyourmind.salon24.pl/547883,dwa-smolenskie-ily-76  

http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow
http://freeyourmind.salon24.pl/547883,dwa-smolenskie-ily-76
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Ta korespondencja i sytuacja jednoznacznie wskazują na to, iż słynny „NOTAM serii M” (dotyczący 

„wyłączenia z eksploatacji” zachodniego oświetlenia i systemu radiolatarni) nie był znany nawet 

ruskiej wojskowej załodze udającej się na ruskie wojskowe lotnisko, co dodatkowo przemawiałoby na 

rzecz tezy, iż depesza ta powstała już na potrzeby „komisji MAK” badającej „katastrofę smoleńską”, a 

nie w październiku 2009. Nie tylko zresztą ten NOTAM (ponoć z 15-10-2009), ale również ten 

następny (z 20-10-2009) prezentowany w „raporcie MAK”, „wyłączający” drogę powietrzną OGALI-

SMOLEŃSK-OGALI.  

 

Nie kto inny, a „Frołow” ma przybywać na Siewiernyj właśnie tym korytarzem, a więc z punktu 

OGALI, co ruska załoga zgłasza wieży szympansów kilkanaście minut po siódmej pol. czasu (wg ofic. 

danych, zaznaczam): 
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Zauważmy zresztą przy tej okazji jeszcze jedną zastanawiającą wielce informację, tj. tę w tym drugim 

NOTAM-ie (por. Nr 5), że wyłączona zostaje także powietrzna droga ASKIL-SMOLEŃSK-ASKIL, a więc 

dokładnie ta… którą miałyby lecieć statki powietrzne z Polski (!) wykonując loty do Katynia… 

 

W ten bowiem sposób mielibyśmy cały komplet przedziwnych danych: „nieczynna droga powietrzna” 

(ASKIL-XUBS), „wyłączone z eksploatacji środki nawigacyjne po zachodniej stronie Siewiernego”42, a 

nawet „nieczynne lotnisko” (vide cytowana już w przypisie korespondencja mailowa Jakubika do 

Jankowskiego oraz pisma Bahra). Nic tylko wybierać się do takiego docelowego portu z rządowymi 

statkami powietrznymi w ramach państwowych uroczystości.  Co gorsza, jeśli chodzi o loty do Katynia 

                                                           
42

 Kwestia możliwego podejścia PLF 101 od zachodu pojawiła się przez moment podczas drugiego (październikowego 2010) 
posiedzenia ZP z udziałem Sasina (http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2) (Poseł Chłopek): Czy 
gdzieś tam wśród obecnych państwa nie powstawał pytanie i wątpliwość, dlaczego samolot lądował od wschodu, a nie w 
sposób naturalny od zachodu? Pojawiają się już takie sygnały dotyczące tego właśnie problemu – wszystkie warunki 
lądowania od zachodu były zdecydowanie bezpieczniejsze i, i stąd czy wśród państwa nie powstawało takie zdziwienie, ale 
rozumiem, że akurat wtedy były rzeczy znacznie dramatyczniejsze niż tego rodzaju pytania.  
JS:  Panie pośle, czyli, no jednak jakby sprawa to taka, o której pan wspomina, że no jakby no... o tym pewnie nikt nie myślał 
w tym momencie, natomiast yyy... druga rzecz jest taka, że yyy... ja jakby nie... nie byłem w stanie określić, jaki jest 
naturalna droga lądowania samolotu na tym lotnisku wtedy.  To, to... to jest tak, że yyy... szczerze mówiąc, kiedy pojawiłem 
się na miejscu tej... mmm... tej katastrofy, no to, yyy... nawet yyy... nie byłem w stanie pewnie określić, gdzie jest wschód, a 
gdzie jest zachód w tym momencie, prawda, i czy... ta od tej strony podchodzenie do lądowania jest prawidłowe, czy też, czy 
też nie. Czy, czy inna strona jest lepsza, no. Yyy... pewnie to tak, że, że wieża kontrolna kieruje prawda, nawet, jak się leci od 
zachodu może się okazać, że ląduje się od drugiej strony, więc ja wtedy w ogóle nie, nie myślałem o tej kwestii, w ogóle nie 
myślałem o tej kwestii, jak mówię, też nie miałem w ogóle wtedy wiedzy na ten temat yyy, jak normalnie tutaj lądowanie 
tutaj na tym lotnisku wygląda.  

http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2
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z 10 Kwietnia, to nie tylko ruskie NOTAM-y „serii M” miały być nieznane załodze PLF 101. Także 

białoruski NOTAM – dotyczący „nieczynnego w soboty” witebskiego lotniska, jak podaje „raport 

MAK”: 

 

Lotnisko to było nieczynne, choć sobotnim rankiem 10-04 nadchodziły z niego do Polski depesze 

meteo43: 

 

a w godzinach popołudniowych przyjmowało loty z Polski, jakby jednak w soboty „dało się pracować” 

w Witebsku. 

                                                           
43

 Por. też na temat depesz z Witebska http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf s. 21 i n. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
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Mińska kontrola nic o nieczynnym UMII załodze „prezydenckiego tupolewa” nie mówi, mimo że 10-

04 aż trzech „kontrolerów” ma się kontaktować z PLF 101 w białoruskiej przestrzeni powietrznej  

 

i mimo że jego plan lotu uwzględniający UMII jako zapasowe musiał być znany z wyprzedzeniem 

białoruskim instytucjom odpowiadającym za międzynarodowe przeloty.  
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Wróćmy jednak do tego, co się ma dziać na ostatniej prostej wiodącej na Siewiernyj, która, jak już 

wiemy, ma dwa końce – ten zachodni44  

 

i ten wschodni – i zatrzymajmy się teraz po wschodniej stronie XUBS. Jak również wiemy, sen z 

powiek katastrofologom ze szkoły Macierewicza spędzał przez wiele miesięcy alarmowy komunikat 

TAWS-a (nr 38) sygnalizujący jakby lądowanie samolotu (ewentualnie oznaczający jakieś „wybuchy na 

pokładzie”45). 

 

„Komisja Laska” jako intelektualna spadkobierczyni spuścizny KBWLLP wyjaśniała ten (powyższy) 

zapis TAWS-a odwołując się do wpływu smoleńskiego drzewostanu: 

                                                           
44

 http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html kadr z 1’12’’. Na ekranie 
radaru wyraźnie zaznaczona zachodnia ścieżka podejścia (MK 81, czyli KM 79 w narracji z 10-04). Por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html  
45

 Tezę o wybuchach miały potwierdzać… dane rejestratora ATM wskazujące z kolei na „dwa wstrząsy”. W myśl ustaleń 
katastrofologów Macierewicza, samolot miał w ogóle nie zejść do wysokości drzew tylko lecieć co najmniej kilkanaście 
metrów nad nimi (por. L. Misiak i G. Wierzchołowski, Musieli zginąć, s. 131-132). [Do kwestii tych wrócę jeszcze w ostatniej, 
3 części opracowania TAWS i jego „oszukiwanie”.] 

http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-i-wieza.html
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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.46 

 

[kadr z Anatomii upadku – por. też slajdy z paryskiej prezentacji mgr. inż. P. Lipca – eks-KBWLLP
47

] 

 

Pilot linii cywilnych, dopytywany przeze mnie o szczegóły konstrukcyjne TAWS-a i o to, czy jest 

możliwe, by uszkodzenie czujnika obciążenia (zamontowanego na goleni) mogło wywołać taką 

reakcję systemu ostrzegającego załogę przed zderzeniem z ziemią - i czy nie powinno dojść raczej do 

uszkodzenia czujników na obu goleniach - stwierdził:  

Każda goleń podwozia jest wyposażona w taki czujnik. Wykazuje on przeważnie dwa stany 

Weight On Weels = true lub false. WOW = true to nic innego jak samolot na ziemi, WOW = 

false jako samolot w powietrzu. Dodatkowym elementem jest czujnik (lub czujniki) 

prawidłowego zablokowania podwozia, który pokazuje czy podwozie jest wypuszczone i 

zablokowane, schowane i zablokowane, w trakcie wypuszczania/chowania, lub nieprawidłowo 

wypuszczone lub niezablokowane. Zdarza tak, że np. uszkodzenie jednego czujnika WOW 

przed/podczas startu, gdy po oderwaniu samolotu system widzi sygnał WOW = true, 

uniemożliwia schowanie podwozia, ponieważ system ma automatyczną blokadę przed 

złożeniem podwozia na ziemi, z wiadomych przyczyn. Co do pytania, czy uszkodzenie nie 

powinno objąć obu czujników podwozia... to trudno powiedzieć, z czym i w jaki sposób samolot 

                                                           
46

 http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi  
47

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/547217,paryska-prezentacja-mgr-inz-lipca  

http://faktysmolensk.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi
http://freeyourmind.salon24.pl/547217,paryska-prezentacja-mgr-inz-lipca
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się zderzył lub w jaki sposób czujnik/czujniki zostały uszkodzone lub zmieniły wskazywany stan. 

Wg mnie, pierwszy sygnał typu WOW = true automatycznie jest przekładany jako lądowanie, a 

np. po pewnym czasie, gdy prędkość spada lub gdy WOW przez pewien czas jest ustawiona 

jako true, może zmieniać stan na ON GROUND. Ale mówię, to jest tylko moje przypuszczenie 

(…)  

Czy jednak nie byłaby możliwa również taka sytuacja, w której urządzenie zamontowane np. na 

pokładzie samolotu dublującego przelot „prezydenckiego tupolewa”, faktycznie odnotowuje 

dotknięcie ziemi przez koła podwozia, które to dotknięcie (potem jako „dana pochodząca z TAWS-a 

PLF 101”) zamienione zostaje w narracji na „zderzenie z drzewami”? Niezmordowany smoleński 

fotoamator, który - jak legenda radziecka głosi - zęby zjadł na dokumentowaniu ze swym aparatem 

wschodniej ścieżki podejścia na tamtejsze wojskowe lotnisko, miał, ku swemu zdumieniu, spostrzec 

jakby ślady kół na rozłożystej łące w okolicach bliższej wschodniej NDB (co zaznaczył strzałkami 

poniżej, po zamieszczeniu swego zdjęcia na smoleńskim forum, którym moderował; w głębi widać 

biały budynek BRL, czyli bliższej NDB po wschodniej stronie XUBS, a biały kwadrat oznacza „pierwszą 

brzozę” uszkodzoną ponoć podczas podejścia PLF 101). 

 

 

Amielin dość szybko się z tego niezwykłego odkrycia (na wzgórzu w okolicy BRL) wycofał i już śladów 

tych nie uwzględniał w swoich „rekonstrukcjach” losów „prezydenckiego tupolewa” koncentrując się 

na innych detalach „modelowania lotniczego wypadku z 10-04”. 
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Ale dziwne ślady na trawie w okolicy BRL dostrzegli też (w dn. 10 Kwietnia), będący na miejscu w 

Smoleńsku, przedstawiciele polskich mediów, jak choćby legendarny red. W. Bater48:  

Poszliśmy między jakimiś garażami, bo miejscowi pokazali nam przejście. – Chłopaki, jeśli 

chcecie przejść, to musicie po kolana w błocie, przez chaszcze się przedzierać. Dla nas to nic. 

Złapaliśmy kapitalne miejsce, gdzie znaleźliśmy skrzydło samolotu, jakiś statecznik, elementy 

silnika czy turbiny. Ale jak tylko milicjant zobaczył, że kamera zaczyna pracować, natychmiast 

podlatywał do operatora, łapał, zbijał go z nóg, zatykał mu obiektyw, tak się pracowało. Potem 

przez pole, nad którym przelatywał prezydencki samolot i na którym zostały wyraźne ślady 

powalonej podmuchem silników trawy, do tak zwanej radiolatarni – zamkniętego obiektu 

wojskowego, jakim był barak z wojskową ciężarówką i anteną. Pracujący tam dwaj żołnierze 

byli zbyt przerażeni, by z nami rozmawiać, powiedzieli tylko: - On skosił naszą antenę, tak nisko 

leciał, prawie spadł nam na głowy, będziemy świętować dzisiaj nasze powtórne urodziny. Zaraz 

potem się zreflektowali i szybko wyrzucili nas za ogrodzenie z tabliczkami „Stój, bo strzelam!” 

i legendarny red. M. Wojciechowski49 

 
                                                           
48

 T. Torańska, Smoleńsk, s. 96-97. 
49

 http://wyborcza.pl/1,105743,7756562,Smolensk_placze_po_tragedii.html  

http://wyborcza.pl/1,105743,7756562,Smolensk_placze_po_tragedii.html
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W tym kontekście zwróćmy uwagę na to, co jest elementem wspólnym olbrzymiej większości 

wizualizacji dotyczących „prezydenckiego tupolewa”: to, że wykonuje on najpierw lot w dół, po czym 

wznosi się ku górze. Wzlatywać ma właśnie za bliższą radiolatarnią (BRL). 

 

Oczywiście w oficjalnej narracji wzlot ten kończy się wnet „smoleńską katastrofą”  

 

Wprawdzie (cytowany już) płk. Pietrzak głosił: 
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ale przecież musiał wiedzieć i słyszeć o manewrze touch and go – zapewne też niejednokrotnie miał 

okazję go wykonywać. Manewr ten zaprezentowany (nawet na tupolewie) przez słowackich pilotów, 

niejako ku przestrodze KBWLLP i „MAK” (http://www.youtube.com/watch?v=HlVnx1sfkhI), wygląda 

następująco:  

 

 

I samolot wznosi się ku górze, oczywiście. Czy zatem ktoś chcący 10 Kwietnia zdublować 

„prezydenckiego tupolewa” - musiałby być to pilot klasy mistrzowskiej i zarazem doskonale znający 

okolice XUBS, tzn. wiedzący, że za jarem jest wzgórze, które położone jest kilkanaście metrów niżej 

od poziomu pasa startowego 

http://www.youtube.com/watch?v=HlVnx1sfkhI
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 - nie mógłby dokonać takiego mistrzowskiego manewru w pobliżu zabudowań bliższej NDB  (BRL) po 

wschodniej stronie Siewiernego i w ten sposób „uzupełnić dane TAWS-a i FMS-a” o katastroficzne 

podejście; dane, które zostałyby potem „urwane” w momencie odejścia50? To przecież TAWS miał 

posłużyć jako podstawowe narzędzie w „rekonstrukcji końcóweczki” (jak informował otwarcie 

„raport MAK” na s. 118): 

                                                           
50

 „Raport MAK” lokuje na tym wzgórzu, gdzie stoi BRL, jak wiemy, pierwsze zderzenie samolotu bez zniszczenia konstrukcji - 
i podaje (a propos okolic bliższej wschodniej radiolatarni) na s. 82: Przed miejscem pierwszego zderzenia samolotu z 
przeszkodą żadnych fragmentów statku powietrznego nie znaleziono.  
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W dokumentacji KBWLLP (Zał. 4) pokazany jest wykres prezentujący zachowania się przyrządów 

podczas zniżania i odchodzenia na drugi krąg: 

 

Ta wyraźnie opadająca fioletowa krzywa obrazuje wysokość radiową samolotu (ilustracja została 

ucięta przeze mnie w miejscu wciśnięcia „uchoda” przez załogę). Dla porównania - poniżej wykres z 

„raportu MAK” mający symbolizować „katastrofalne podejście” przypisywane PLF 101, pochodzący z 

anglojęzycznej wersji „raportu” (na czerwono wysokość radiowa urywająca się w momencie 

wznoszenia się samolotu): 
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W obu przypadkach na wykresach pojawiają się (po prawej stronie) skokowe wartości przeróżnych 

parametrów w newralgicznym momencie „odchodzenia”. Niżej cały wykres z Zał. 4 do „raportu 

Millera” (z którego wyciąłem fragment prezentowany na poprzedniej stronie): 

 

Kpt J. Więckowski, długoletni pilot tupolewów, tak komentował „katastrofę” i wstępne ustalenia 

„badawcze” w książce List z Polski (s. 94):  
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Ostatnia faza lotu tamtego nieszczęsnego tupolewa w Smoleńsku 10 kwietnia przypomina mi 

taką sytuację: od siedemdziesięciu metrów wysokości wygląda na fazę nie lotu, ale spadania. 

Czekam, aż zostaną pokazane parametry, jak były ułożone manetki, jak pracowały silniki, jak do 

samej katastrofy działały stery głębokości, kierunku i lotki. Symulacje, które mogliśmy zobaczyć 

w telewizji, pokazują, że samolot wykonuje półbeczkę i przewraca się do góry kołami. Ale jak do 

tego w ogóle mogło dojść?  

 

Żeby na to odpowiedzieć, musielibyśmy znać parametry sterowania. Czy był to w ogóle samolot 

sterowny, czy nie? To wszystko można odczytać z czarnych skrzynek. Mechanicy, którzy 

pracowali na Tu-154M mówią, że wystarczy kilka godzin, aby odczytać wszystkie parametry z 

dokładnością do 1/10 sekundy. To dałoby nam dokładny obraz tego, co się działo w samolocie. 

Tych materiałów ciągle brak i martwię się, że nie będziemy ich mieli. Jeśli już zapowiada się, że 

otrzymamy tylko kopie z rejestratorów, to niewiele. Jak wiadomo, stenogramy rozmów z 

kokpitu, które opublikowano, były niekompletne, brakowało w nich szesnastu sekund… 

I nieco dalej (s. 96-98): 

Uważam, że jest niemożliwe, aby młody i dobry pilot, o zdrowych zmysłach, wygenerował 

takie podejście, jakie pokazują te stenogramy i inne dostępne materiały. Czegoś mi tu 

brakuje. Myślałem, że gdy minister Miller przywiezie z Moskwy te brakujące sekundy, to będą 

tam głosy w rodzaju: „Uważaj! Nie mamy ciśnienia w instalacji!” albo „Stery nie działają!” 

Rozmawiałem z Markiem Szufą, wielokrotnym mistrzem akrobacji lotniczych Polski i Europy. 

Podobnie uważa on za niemożliwe, aby piloci nie reagowali na taką sytuację, że krzyczeliby, 

gdyby samolot tak się zachowywał (…). Wygenerowanie ścieżki schodzenia z 5-6 m/s do 16 

m/s i to w warunkach, kiedy nie widzę ziemi, mnie, jako pilotowi, wydaje się wykluczone. To 

jest prawie niemożliwe. Jeśli nie widać ziemi, to ścieżkę schodzenia trzyma się do końca w 

sposób zasadniczo stały. Do tego dowiadujemy się, że autopilot pracował jeszcze do szóstej 

sekundy przed katastrofą. To też jest dla mnie nienormalne. Wszystkie podejścia w trudnych 

warunkach tym samolotem wykonuje się ręcznie. On bardzo ładnie chodzi na ręcznym 

sterowaniu, nawet w warunkach podejścia nieprecyzyjnego, jak w Smoleńsku, gdzie, jak 

wiemy, nie było systemu ILS.  



51 
 

 

Być może faktycznie piloci popełnili błąd, ale czy to możliwe, żeby zrobili wszystko nie tak, jak 

powinni? Jeśli mieli sprawny samolot, to od sześćdziesięciu metrów, a już na pewno od 

trzydziestu, powinni odchodzić do góry, a nie schodzić na ziemię. Dla mnie jest nie do 

pomyślenia, aby mogli podejmować takie decyzje. Być może autopilot tak bardzo się zaciął, że 

pilot nie mógł go odłączyć. Ale ślad tego też powinien być w zapisie głosowym, a tam nie ma 

żadnego krzyku: „Nie mogę odłączyć autopilota!”. Więc to także nie wydaje mi się możliwe. 

Również spokój, z jakim według tego zapisu nawigator dyktuje wysokość do dwudziestu 

metrów, nie wygląda normalnie. A z drugiej strony wiadomo, że teraz można zapisać na 

taśmie, co się tylko chce. Więc rodzą się podejrzenia, bo brak rzetelnej informacji i danych. 

 

Czy jednak trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś „wygenerowuje” takie nieudolne i 

nienormalne (dla zawodowych, doświadczonych pilotów) podejście za polską załogę i odchodzi?  
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W książce Zbrodnia smoleńska, jak sygnalizowałem w jej krytycznym omówieniu51, autorzy twierdzą, 

że w dniach poprzedzających „katastrofę” na Siewiernym odbywały się przedziwne manewry z 

udziałem ruskich tupolewów (z podchodzeniem do lądowania i odchodzeniem na drugi krąg)52, tak 

jakby przeprowadzano jakieś tajemnicze próby, będące czymś w rodzaju ćwiczeń z „uchodem”53 - 

akurat po wschodniej stronie XUBS (s. 659): 

                                                           
51

 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf s. 56-58. 
52

 Swoją drogą ciekawe, czy - tak wyczulony na przyloty na smoleńskie wojskowe lotnisko - polski montażysta z hotelu 
Nowyj miał okazję zarejestrować i te przyloty/odloty na/z XUBS za pomocą swojej kamery SONY miniDV.  
53

 Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jeśli chciano by dokonać takiego imitującego „katastroficzne podejście” wgrania 
danych parametrów lotu (do późniejszych katastrofologicznych badań), by „nadpisać” pewne dane - to musiano by taki 
manewr wielokrotnie i starannie przećwiczyć - z podstawowego powodu: by dublerowi nic się nie stało w trakcie „próby 
generalnej” (szczątki dwóch samolotów w jednym miejscu to byłoby stanowczo za dużo, jak na „katastrofę smoleńską”). 
Pilotujący dublera musiałby doskonale wiedzieć, w którym momencie i na jakiej wysokości dokonać odejścia z okolic BRL, 
dokonując przelotu w jakimś (lekkim lub większym) przechyle. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
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Jakkolwiek ostrożnie by nie patrzeć na te rewelacje (jakim sposobem zdobyte, to pozostaje wojskową 

tajemnicą kolegów z „ZNE”), to coś z nimi może być na rzeczy, skoro tak aktywnie działała 8-go 

kwietnia wieża szympansów, jak informuje nas tabelka z „raportu MAK” ze s. 81: 
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rejestrowano wszak więcej aniżeli 7-go (2 godziny wieczorem) i 10-go (3,5 godziny rano). Szkoda, że 

KBWLLP nie zainteresowała się tymi zapisami, bo może ukazałyby się dzięki nim jakieś nowe, 

nieznane połacie „smoleńskiej historii lotnictwa i katastrof”54. 

 

[u góry po prawej zobrazowanie ścieżki podejścia z KM 81, a poniżej ilustracja z „raportu MAK”] 

 

[po lewej stronie oznaczenia świadczące o tym, że KM 79 jak najbardziej nadal funkcjonuje na XUBS w kwietniu 2010] 

                                                           
54

 E. Klich (Moja czarna skrzynka, s. 28-29) wprawdzie wspominał a propos „zapisów rozmów kontrolerów”: Walka o nie 
zaczęła się we wtorek wieczorem, wystąpiłem do Rosjan o dostęp do wszystkich rozmów telefonicznych i radiowych 
prowadzonych w wieży, zarówno 7, jak i 10 kwietnia. Morozow w tej sprawie zwodził nas przez kilka dni. Mówił, że wszystko 
dostaniemy, ale niczego nie przekazywał. Nagrania udało nam się wyrwać dopiero w piątym czy szóstym dniu pracy. [Jak do 
tego doszło?] Mówię w końcu „Aleksiej, no daj te nagrania, przecież wiesz, że to nas schrzanili. Wy nie macie nic do ukrycia”. 
A on na to: „Dobrze. Chcecie wszystko czy tylko część? Bo tego jest dużo. Pięć kanałów, co daje razem trzydzieści godzin 
nagrań”. Idę do Grochowskiego i pytam: „Mirek, bierzemy wszystko?”. „Tak, wszystko. Niech dają, co mają”. Wojskowi 
przygotowali sprzęt i zaczęło się przegrywanie. [Dlaczego powiedział pan, że to „nasi schrzanili?”] Wtedy sądziłem, że tak po 
prostu było. Przecież podjęto decyzję o locie z prezydentem na tak złe lotnisko, w dodatku od wielu miesięcy nieczynne. 
Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia o problemach ze środkami radiolokacyjnymi i o tym, że Rosjanie mieli na wieży taki bajzel; 
że były naciski z Moskwy, że Nikołaj Krasnokucki, człowiek bez uprawnień, w pewnym momencie przejął sprowadzanie 
naszego samolotu. Poza tym chciałem Morozowa rozmiękczyć. Te nagrania były dla nas bardzo cenne. W badaniu zawsze 
najważniejsze są materiały obiektywne, czyli nie żadne zeznania, a taśmy. Tego nie da się podważyć (…) Rosjanie wtedy 
jeszcze sami nie wiedzieli, co jest na tych nagraniach [na pewno – przyp. F.Y.M.]. Sądzę, że przesłuchali samą końcówkę, 
która sama w sobie nie brzmi tak źle, i nie mieli pojęcia, że po ich stronie był taki bałagan.  
Ale z tego, co pamiętamy, upubliczniono jedynie fragmenty (od godz. 6:38 pol. czasu, a nie 5:15) „zapisów rozmów z wież” 
smoleńskiego północnego lotniska. Jest to o tyle zaskakujące, że przecież warto byłoby poznać szczegóły korespondencji 
między „kontrolerami” a czterema polskimi załogami z dnia 7-04-2010 – tym bardziej, jeśli w „raporcie MAK” (tabelka na s. 
81) jest stwierdzone, że wtedy magnetofony do wieczora niczego nie rejestrowały, a Morozow zapewniał, że nagrania były. 
Ta uwaga Klicha o wadze „materiałów obiektywnych” to dodatkowa perełka badawcza na tle tego, jak i jak długo owe 
„obiektywne materiały” były/są przekazywane polskiej stronie. 
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Warto też przypomnieć, że prace nad trasą „prezydenckiego tupolewa” ciągnęły się tygodniami, jeśli 

nie miesiącami nawet po „katastrofie”, gdyż polska strona jeszcze w maju 2010 nie mogła się 

doprosić od Moskwy ani Mińska danych dotyczących faktycznego przebiegu lotu PLF 101 „od 

przekroczenia granicy RP do momentu podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny”” 

(por. Uwagi, s. 2): 

 

Wprawdzie 14 maja odnotowywano: 

 

ale w czerwcu 2010 podobnie jak w maju monitowano: 

 

 

Tak jakby „otrzymano” nie do końca to, o co proszono. Od czego jednak są „dane parametrów lotu”, 

które na przestrzeni czasu można ze sobą fachowo synchronizować na wiele sposobów, aż wyłoni się 

spójny obraz – w zestawieniu z „danymi CVR”? 
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Poniżej fragment CVR-3. Nasuwa się pytanie: gdzie kurs 72 (powyżej), o którym mówi „Ziętas” ponoć 

o godz. 8:10 pol. czasu?55 

 

A może nie każdy kurs się rejestrował w rejestratorach? Może, może. Jeśli chodzi o końcóweczkę, to 

na pewno zaś nie zapisał się kurs na dalszą zachodnią radiolatarnię Siewiernego, czyli na DRL1 (nie 

mylić z DRL, czyli dalszą wschodnią  NDB przy smoleńskim wojskowym lotnisku). Przypomnę pokrótce 

– pierwotnie PLF 101 (wg zgłoszonego planu lotu) miał po ASKIL kierować się na RALOT56 (na 

                                                           
55

 Przy tej okazji odnotujmy inny ciekawy rozjazd, co do „parametrów” – tym razem dotyczących odległości w 
„końcóweczce”. W „raporcie Millera” (s. 16) czytamy: KSL wydał komendę: „Четыре на курсе, глиссаде” („Cztery na 
kursie, ścieżce”), w chwili gdy samolot znajdował się w odległości około 4,6 km od progu DS 26, 60 m nad ścieżką 
schodzenia i 130 m z lewej strony od osi pasa. O jaki samolot może w tym tekście chodzić, skoro ów komunikat Ryżenki 
pojawia się o godz. 8:40:14, a więc ca. 20 sekund po wypowiedzi Protasiuka: Czietyrje (z godz. 8:39:54), sygnalizującej, że 
PLF 101 właśnie osiągnął 4 km od progu pasa (zapewne nie wschodniego)? Może chodzi po prostu o ten statek powietrzny, 
który sprowadzany jest we mgle przez ruskich „kontrolerów” po wschodniej stronie Siewiernego, mający imitować 
katastrofalne podejście PLF 101. Pozostawałoby do wyjaśnienia, czy dubler dokonywał podejścia równocześnie ze zniżaniem 
się do wysokości decyzji przez PLF 101 (i stąd by się wzięły krzyki przerażenia i przekleństwa w kokpicie), czy już po odlocie 
„prezydenckiego tupolewa”. 
56

 Podaje to „raport Millera”: Podczas zniżania lot był wykonywany zgodnie z planem do punktu nawigacyjnego ASKIL. 
Odnosząc się do złożonego planu lotu po punkcie ASKIL, lot powinien być kontynuowany do punktu RALOT. Kurs zawarty 
między punktami ASKIL i RALOT wynosi 076 stopni. Po przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 [UTC – przyp. F.Y.M.] 
zmienił kurs na 050, a dowódca statku powietrznego zgłosił się zgodnie z poleceniem MOSKWA KONTROLA na łączność z 
KORSAŻEM, przekazując, że wykonuje lot z kursem na dalszą radiolatarnię i zniża się do 3600 metrów. Analiza zachowanych 
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południe za Smoleńskiem), po drodze jednak (niestety, katastrofolodzy nie są w stanie podać 

dokładnie, kiedy, choć odnotowują minięcie punktu ASKIL jako ważny moment lotu PLF 101)  

 

załoga miała zmienić zdanie i wklepać do pokładowego komputera DRL1, a więc zachodnią dalszą 

NDB - tę nieczynną. O tym, że ta właśnie DPRM była nieczynna, dowiedzieliśmy się, jak zaznaczałem, z 

„raportu MAK” i słynnego NOTAM-u serii „M” z października 2009, kiedy to rozformowano ponoć 

ruski pułk stacjonujący na Siewiernym – tym niemniej załoga PLF 101 miała 10 Kwietnia nic nie 

wiedzieć o tym, że DRL1 jest „wyłączona z eksploatacji”. 

 

Ale tu pojawia się zagwozdka w moskiewskiej narracji (podtrzymanej nad Wisłą). Mimo bowiem że 

załoga „prezydenckiego tupolewa” o nieczynnej DRL1 nie wiedziała i mimo że wklepała ten punkt 

                                                                                                                                                                                     
danych FMS wskazuje, że załoga już wcześniej zaprogramowała taką trasę (od punktu ASKIL do DRL1), co było sprzeczne 
ze złożonym wcześniej planem lotu oraz otrzymywanymi poleceniami z organów ruchu lotniczego. Radiolatarnia ta nie 
pracowała, ponieważ została wyłączona z eksploatacji. ATC  [Air Trafic Controller – służba kontroli ruchu lotniczego – przyp. 
F.Y.M.] nie wydało zgody na zmianę trasy, więc działanie załogi było naruszeniem przepisów lotniczych (s. 220).  
W „raporcie MAK” zaś nie ma nawet wzmianki na temat tego, jaką trasę dla PLF 101 na 10-04 zgłoszono w clarisie 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html) i w wysyłanym (skorygowanym) planie lotu. Z 
fragmentu zacytowanego z „raportu Millera” wynika, iż załoga powinna była zgłaszać instytucjom odpowiadającym za 
kontrolowanie ruchu lotniczego zmianę trasy (z ASKIL-RALOT na ASKIL-DRL1) – KBWLLP jednak nie wyjaśnia, dlaczego, 
zdecydowawszy się na nową trasę (po przekroczeniu białorusko-ruskiej granicy powietrznej), załoga miała dokonać jeszcze 
jednej zmiany i lecieć trasą ASKIL-punkty kręgu nadlotniskowego-10XUB-DRL i też nikogo o tym nie informować.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
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nawigacyjny do FMS-a – to… nie poleciała właśnie na tę radiolatarnię i nie udała się tym samym 

najkrótszą drogą z ASKIL na XUBS, tylko miała od razu polecieć na drugi zakręt kręgu 

nadlotniskowego, a właściwie to nawet nie na drugi, tylko – zapewne z pośpiechu – na trzeci, bo w 

drugi nie zdołała wejść57, tak się bawiła pokrętłami i takie błędne współrzędne wprowadzała. W ten 

trzeci też nie trafiła. Ani w czwarty. No a potem, wiadomo. Wszystko to ze szczegółami obrazuje 

„czerwona trajektoria” w „raporcie MAK”, uwzględniająca nawet przelot w okolicy Katynia58.  

 

Samolot ma zatem dokonywać okrążenia smoleńskiego północnego lotniska, w sytuacji, w której 1) 

„warunków do lądowania nie ma” (ze względu na nieziemską mgłę) oraz 2) po wschodniej stronie jest 

o wiele trudniejsze podejście niż po zachodniej59. 
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 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-
podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf s. 55-56. 
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 Co gdyby było prawdą zostałoby przez dziennikarzy i innych świadków będących na miejscu wychwycone. 
59

 Por. wywiad z S. Weriewkinem („byłym zastępcą naczelnika portu lotniczego Moskwa-Wnukowo”) w Naszym Dzienniku (z 

lutego 2011, a więc miesiąc po opublikowaniu „raportu MAK”), gdzie pojawia się wątek „zalecenia” nieprzyjmowania 

statków powietrznych od wschodniej strony na smoleńskim północnym lotnisku, jeśli panuje mgła 

(http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/pytajcie-krasnokutskiego-o-katastrofe-ila/):  

SW: Skontaktował się ze mną człowiek z Siewiernego. Mówił, że tam często bywają niespodziewanie gwałtowne zamglenia, 

dokładnie tam, gdzie statek powietrzny podchodzi do lądowania. I co – stacja meteorologiczna w Twerze zobaczy te lokalne 

mgły w obszarze podejścia do pasa startowego? Wątpię. NDz: No właśnie, bez tej mgły nie byłoby katastrofy… SW: - Tej 

dziwnej mgły. Człowiek, o którym wspominałem, powiedział coś dla mnie zagadkowego. 10 lat temu do lądowania 

podchodził na tym samym kursie Ił-76, z tego samego pułku lotniczego. I przed przyziemiem w dolinie położonej w 

obszarze podejścia nagle pojawiła się gęsta mgła. Samolot rozbił się. Gdy sprawa była badana, okazało się, że gdy w tej 

dolinie, czy raczej wąwozie, tworzy się gęsta mgła, w tym miejscu powstaje jakby dziura powietrzna. Dziób ostro pochyla się 

w dół i ciąg silników nie wystarcza, żeby znowu go podnieść. Samolot jeszcze leci, ale powoli jego pęd (siła nośna) gaśnie, 

maszyna zniża się. I zamiast podnosić się, leci się z coraz większym przyśpieszeniem do ziemi. Po tym dochodzeniu zostało 

wydane zalecenie, żeby we mgle nie przyjmować samolotów z tego kursu, tylko z przeciwnego. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/10/FYM-Raport_Za%C5%82%C4%85cznik_Problem-kursu-podchodzenia-PLF-101-na-XUBS.pdf
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/pytajcie-krasnokutskiego-o-katastrofe-ila/
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[druga wieża kontroli lotów przy Siewiernym odpowiadająca za kontrolę lądowań od zachodu
60

 - nie zorganizowano przy jej 

budynku wypasu bydła, który widział Amielin i „komisja płk. Latkowskiego” przy zachodnich radiolatarniach] 

 

 

Polska załoga nie tylko nie poleciałaby tym kursem, który sobie ustaliła (niewykluczone, że 

posłyszawszy złe wieści meteo od „mińskiej kontroli”), ale też nikt z załogi tej kolejnej zmiany nikomu 

by nie zakomunikował. Nikt o tych wszystkich zmianach trasy nie mówi ani w kokpicie, ani 

kontrolerom – a w tej kwestii zadziwiająco zgodne są wszystkie wersje „stenogramów”, nawet te 

apokryficzne. Nie ma niczyjego pytania-przygany typu: „po co to (DRL1) wprowadziłeś, przecież 

lecimy inaczej”. Nie ma też „skasuj DRL1 i wklep DRL” etc. Piloci PLF 101, jak się okazuje w oficjalnej 

narracji, w nieznanym czasie, dokonują (lecąc) parokrotnej modyfikacji swego planu lotu – i w ogóle 

tego ani sobie, ani żadnym instytucjom kontrolnym nie zgłaszają.  

 

Mieli oni lecieć odcinkiem ASKIL-RALOT, lecz decydują się ściąć drogę i polecieć od razu ASKIL-DRL1. 

Następnie, mimo że, jak zapewnia KBWLLP, mają samowolnie lecieć tą właśnie niezgłaszaną nikomu 

trasą, to z jakichś względów (katastrofolodzy nie podają, dlaczego ani kiedy) piloci wybierają w końcu 

tę najbardziej okrężną drogę, tj., by podchodzić na Siewiernyj od wschodu, czyli, jakby to ujął „raport 

MAK”, odcinkiem ASKIL-10XUB-DRL. Dlaczego jednak w ogóle na ten temat (tzn. o zmianach 

planów) nie ma żadnej konwersacji choćby w kabinie? Równie zastanawiające wydaje się to, co 

możemy znaleźć w amerykańskiej dokumentacji włączonej do Załącznika 4 do „raportu końcowego” 

KBWLLP, tj. w spisie ostatnich stu „naciśnięć klawiszy” komputera pokładowego, które – jak podaje 

raport UASC – uporządkowane są chronologicznie od najstarszych do najnowszych61. Jak widać w 

tabeli poniżej, najpierw zostaje wprowadzony punkt DRL (czyli priwod w postaci dalszej wschodniej 

NDB), ale po jakimś czasie zostaje skasowany z (korygowanego w drodze) planu lotu: 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy  
61

 Zał. 4, s. 504. 

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy
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Choć powinno być odwrotnie. To DRL1 winien być skasowany – zgodnie z (milczącą) zmianą planu na 

drogę okrężną wokół Siewiernego. Po DRL natomiast zostaje wprowadzony właśnie punkt 

nawigacyjny DRL1 (ostatnie dwie rubryki tabeli powyżej) – zrazu też skasowany (not inserted into the 

flight plan), po czym (ilustr. poniżej) wprowadzony ponownie i już nie kasowany, jak znów informuje 

tabela UASC. 
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O ile więc moskiewska narracja „raportu MAK” (na s. 119) rekonstruuje szereg nawigacyjnych 

punktów (po ASKIL) trasy PLF 101 jako: DRL1 – 10XUB – DRL – XUBS 

 

o tyle przywoływana wyżej tabela UASC, dokumentująca ostatnie sto poleceń wprowadzonych do 

FMS-a, wcale tego nie potwierdza62, co mogłoby świadczyć, iż jacyś fachowcy wojskowi w Moskwie 

zajęli się „obróbką skrawaniem” danych FMS-a, by pasowały one z grubsza do narracyjnego kanonu, 

zgodnie z którym samolot jednak podchodzi z KM 259, a „pamięć FMS-a ulega zamrożeniu” 15 

metrów nad ziemią nieopodal wschodniego progu pasa. 

 

[koniec cz. 2 – dokończenie w cz. 3] 

Free Your Mind  
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 Dokładniej to omawiam tu: http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-
FMS-a-PLF-101.pdf s. 12-16. Po DRL1 pojawiają się jeszcze kurs 40 i kurs 79 (ten ostatni potem skasowany). W międzyczasie 
(po wprowadzeniu dalszej zachodniej NDB, a przed kursem 40) wklepywane i skasowane zostają punkty: VNO, GLB oraz 
MGL.  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf%20s.%2012-16
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/11/FYM-Raport_Problem-danych-FMS-a-PLF-101.pdf%20s.%2012-16
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