
Short stories, czyli krótkie piłki

Free Your Mind 

Zrozumieliśmy, że to „coś białego”, co widzieliśmy między drzewami, to resztki Tu-154. Z tego miejsca widzieliśmy pas  

do lądowania. Od skrzydłe nie był dalej niż 300-400 metrów. Jak mało zabrakło. Dosłownie sekundy i mogliby się  

uratować – myśleliśmy. Mgła nie była już tak gęsta, ale chmur wisiały tuż nad głową, wciąż były bardzo, bardzo  

nisko. Tragedia jednak zaczęła się 800 metrów dalej, po drugiej stronie szosy: gdy samolot ściął fragment wieży 

obserwacyjnej, piloci próbowali go jeszcze poderwać.

P. Kraśko, Smoleńsk 10 kwietnia 2010, Warszawa 2011, s. 13.

[W] samolocie  był  także nasz reporter (...)  Połączyliśmy się  z  nim w tej  chwili.  Wojtku,  powiedz,  co  się  dzieje  w  

Smoleńsku? 

S. Siezieniewski do W. Cegielskiego (TVP Info godz. 9.30)

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

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


Intro

Przyznam,  że  to  35stan  swoją  niedawną  notką 

(http://stan35.salon24.pl/499272,zdarzenie-na-siewiernym-a-czas-smolenski)  skłonił 

mnie do pogłębionej  lektury tego  Postanowienia o umorzeniu śledztwa,  czyli  skrótowo 

Uzasadnienia (http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf),  wcześniej 

bowiem dokument  (z 30-06-2012) sporządzony przez prokuraturę okręgową Warszawa-

Praga tylko przeglądałem, sądząc, że zawiera klasyczną prawniczą mowę-trawę, z której 

niewiele  wynika  dla  „smoleńskiego”  śledztwa.  W  przekonaniu  tym  utwierdzała  mnie 

zresztą  ilość  stron (339),  jakie  zapełniono właśnie  „uzasadnieniem” mieszczącym się  w 

konwencji znanej już z lat 80. z jednej piosenki, tj. „nie ma winnych, są tylko zadziwieni”.  

Oczywiście myliłem się, kierowany jakimiś irracjonalnymi uprzedzeniami i zapominając, że 

(bijąca rekordy pod względem objętości – vide choćby Załącznik 4 – 695 s.) dokumentacja 

„komisji Millera”, oprócz np. dokładnych przedruków rozmaitych ruskich „dokumentów” 

bez żadnego tłumaczenia (tak jakby język ZSSR był urzędowy w Polsce), a nawet bumag z 

porządnymi leninowskimi emblematami:

zawiera też sporo ciekawostek, jak np. dane dotyczące pogody z 9-04-2010 i pożarów na 

http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf
http://stan35.salon24.pl/499272,zdarzenie-na-siewiernym-a-czas-smolenski


ziemiach  ruskich  oraz  „wiosennego  wypalania  chwastów  i  nieużytków”  w  okolicy 

Smoleńska  tamtego  dnia  (por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf,  s.  25-26;  por.  też 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf).  Tym  razem 

jednak  nie  interesuje  nas  dokumentacja  „komisji  Millera”,  bumagi  „Moskowskogo 

Radiozawoda”  ani  nawet  znakomite  ekspertyzy  „MAK”,  ale  po  prostu  prokuratorskie 

Uzasadnienie,  które  zawiera  m.in.  short  stories autorstwa  świadków  „zdarzenia  na 

Siewiernym” w Smoleńsku.

Jest to lektura w sam raz na 3. rocznicę „katastrofy smoleńskiej”, mamy tu bowiem (nieco 

sparafrazowany, no ale zawsze) pewien tekst źródłowy, podpisany zapewne najpierw przez 

samych  zainteresowanych  (tu:  świadków),  a  następnie  przypieczętowany  i  sygnowany 

prokuratorskimi  stemplami  czy  podpisami.  Wszystko  zapewne  posprawdzane  wzdłuż  i 

wszerz, nim zostało „przelane na papier” tego właśnie Uzasadnienia – o pomyłce więc nie 

może być mowy. Z tego też względu od razu (bo już na s. 3) rzuca się w oczy określona w  

tymże dokumencie „chwila zdarzenia”, określona z podziwu godną precyzją, tzn. jako około 

godziny 9.

Z zawartego w tymże piśmie, które ujrzało światło dzienne pod koniec czerwca 2012 i które 

przecież wprost odwołuje się (por. s. 336) do ustaleń „komisji Millera” tudzież KBWL LP 

(opublikowanych latem 2011), takiego oryginalnego czasowego usytowania „zdarzenia na 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf


Siewiernym”, nie należy się idiotycznie śmiać i posądzać prokuratorów, że na warszawskiej 

Pradze chodzi „ten zegar stary”. Zapewne ustalenie, iż do owego zdarzenia doszło  około 

godz.  9  jest  jakimś  salomonowym  rozwiązaniem  między  różnymi  historycznymi 

momentami, z którymi wiązano „smoleńską katastrofę”. Chodzi więc, jak przypuszczam, o 

odcinek na „osi  czasu” między godzinami  8.56, 8.50, 8.41, 8.39, 8.38 a  8.36 (por. 

http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera). 

Wprawdzie ta ostatnia z podanych godzin dawałaby się określić bardziej jako koło wpół do 

9, aniżeli  około 9, nie bądźmy jednak tacy drobiazgowi i małostkowi, jak ci paranoicy od 

maskirowki, co się maniacko czepiają każdego głupiego szczególiku i  zadają głupkowate 

pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi,  np. skąd W. Bater z Polsat News wiedział o 

katastrofie, nim do niej doszło albo dlaczego J. Kuźniar z TVN24 mówił o godz. 9.19 na 

antenie  problemach  z  lądowaniem  „prezydenckiego  jaka” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-

rozbia.html). (Naturalnie paranoikom nie chodzi o to, by kwestionować to, iż „prezydencki 

jak” miał problemy z lądowaniem – dziwi ich jednak to, iż nikt tego samolotu nie szukał, 

mimo  tych  zgłaszanych  publicznie  problemów1).  Albo:  czemu  TAWS  przetrwał  totalne 

zniszczenie kokpitu „prezydenckiego tupolewa”?

1 Oczywiście gwoli ścisłości było tak, że szukano zrazu „prezydenckiego jaka”, a znaleziono „prezydenckiego 
tupolewa” i w ten sposób zagadka sama się rozwiązała – no ale jak doskonale wiemy paranoików takie 
wyjaśnienia nie zadowalają i dalej szukają samolotów specjalnych, których nie było.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera


Wracamy jednak do  Uzasadnienia i do krótkich opowieści, które pozwalają na nowo, po 

trzech  latach,  przypomnieć  pewne  istotne  rysy  „zdarzenia  na  XUBS”.  Jedną  z  takich 

opowieści,  by  tak rzec,  otwierających antologię,  jest  ogólno-urzędowa relacja  dotycząca 

samego lotniska:

Ten fragment przepisów jest o tyle intrygujący, że nakładają one obowiązek sprawdzenia 



lotniska (typu ZZZZ) przez siły powietrzne, nim zostanie ono wykorzystane do lotów typu 

HEAD. Jak czytamy zaś nieco dalej:

Loty specjalne obwarowane są zatem dość ścisłymi  przepisami nakładającymi na różne 

instytucje  rozmaite  obowiązki  – nie  tylko  związane  z  dokonywaniem rekonesansu,  lecz 

także  z  organizowaniem  dodatkowej  łączności  oraz  ratownictwa  medycznego  i 

przeciwpożarowego. Nie trzeba chyba przypominać, że z  niczym takim nie mieliśmy do 

czynienia w przypadku XUBS. Dlaczego więc miałby tam lądować „prezydencki samolot”? 

Bez względu na to, czy byłby to jak-40, tupolew czy CASA.   



Uważny  czytelnik  skanów  zamieszczonych  wyżej,  a  pochodzących  z  Uzasadnienia,  

dostrzegł zapewne jeszcze jedną osobliwość tego niezwykłego dokumentu – oto przecież, 

niejako na tym samym wydechu, mówi się w owym Uzasadnieniu o kwestii zabezpieczania 

docelowego portu lotniczego ZZZZ przed odpowiednie instytucje i to mówi się w kontekście 

„zdarzenia lotniczego” z 10-04-2010, a tu na tejże samej s. 23 podane jest odwołanie do 

przepisów z czerwca 2010.

O  ile  więc  jeszcze  prokuratorski  „zegar  stary”  na  Pradze  w  Warszawie,  sytuujący 

„zdarzenie”  około  godz.  9,  można  było  uznać  za  rozwiązanie  salomonowe,  o  tyle 

odwoływanie  się  a  propos  1o  Kwietnia  do  przepisów  ustanowionych  2  m-ce  później, 

świadczyłoby już o tym, iż kalendarz ścienny się prokuratorom nieco przestawił – być może 

przewiany wichrami papierologii i innej ciężkiej urzędniczej roboty. Przechodzimy do short  

stories. 



1. Short story Górczyńskiego

Dość  więc  tych  utyskiwań,  sięgnijmy  wreszcie  do  zeznań  naocznych  świadków.  D. 

Górczyński (znany nam z historii smoleńskiej jako ten, który pierwszy spośród wszystkich 

zawiadomił trzy osoby o „katastrofie” - w tej trójcy był m.in. Bater), zeznał, iż „prezydencki  

samolot” miał przylecieć około 10-tej rus. czasu, bo przed 10-tą (skan poniżej). Godzina 

to (8 rano pol. czasu) o tyle zastanawiająca, że (stosując, sprawdzoną już, metodę Batera, 

tj.  cofanie się w czasie) i odliczając przewidziane na przelot (wedle ofic. danych, nie wg 

planu ppłk. B. Stroińskiego2) półtorej godziny, wychodzi nam godz. 6.30 jako chwila startu 

takiego tupolewa. To oczywiście pasowałoby do tych relacji dziennikarzy, które sytuowały 

start tupolewa godzinę po (opóźnionym) wylocie „Wosztyla”. 

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

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


No i  mamy tu te trzy warianty, o których już wspominałem w  Arytmetyce smoleńskiej  

(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf,  s.  31)  –  1) 

Moskwa, 2) nie, Mińsk, 3) nie, ani Moskwa, ani Mińsk, jednak XUBS – ale jest też mowa o 

tym, że  do Katynia przekazana zostaje informacja o opóźnieniu rozpoczęcia uroczystości. 

Czy ją miał na myśli główny prezydencki akustyk, gdy w sejmie przed ZP wspominał, iż na 

wieść  o  skierowaniu  samolotu  do  Moskwy  był  zaniepokojony  tą  informacją,  choć  nie  

zaniepokojony  bardzo  (http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-

cz-1)? 

Opowieść Górczyńskiego jest krótka, jako się rzekło. Samolot miał polecieć do Moskwy, do 

Mińska,  do  Smoleńska,  a  następnie  doszło  do  katastrofy.  Jak  się  jednak  przekonamy, 

czytając następne short stories, tylko Górczyński podaje parametry czasowe w związku ze 

swym pobytem na XUBS. Czyżby pozostali polscy świadkowie nawet tego nie pamiętali – tj. 

o której przybyli, o której, co się działo etc.?

2. Short story Bahra

Z  kolei  amb.  J.  Bahr  swoją  relację  zawiera  dosłownie  w  trzech  zdaniach,  nawet  nie 

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf


rozgadując się na temat „smoleńskiej katastrofy”:

Zastanawiające jednak w tej  krótkiej  opowieści  jest  to,  że Bahr jakby nic nie wie ani  o 

spóźnieniu samolotu, ani o odlocie na inne lotnisko, choć jak pamiętamy z jego rozmowy z 

T. Torańską, jego zdaniem „prezydencki samolot” właśnie był spóźniony, a Bahr zaczynał 

się  niepokoić,  bo przecież  w protokole  dyplomatycznym wszystko jest  wyliczone,  co do 

minuty niemal. 

3. Short story Marciniaka

Wprawdzie  P.  Marciniak,  zastępca  Bahra  w  ambasadzie  w  Moskwie,  na  smoleńskim 

Siewiernym osobiście nie był, ale był w kontakcie, że tak powiem, z delegacją powitalną i to 

już  w  trakcie  jej  drogi  na  lotnisko  (jak  przynajmniej  twierdził  G.  Kwaśniewski: 

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


Jak jednak widzimy, sam, będąc w drodze na lotnisko Wnukowo, dowiedział się, że już na 

nie nie musi jechać. O której godzinie, co dokładnie mu powiedziano i kto informował – nie 

wiadomo. Wracamy z Moskwy do Smoleńska, ale już bez Marciniaka.

4. Short story Turowskiego



Tu mamy jeszcze jedną wersję z możliwymi przelotami na lotniska zapasowe (Witebsk i 

Moskwa), choć nie wiemy, kto zacz ów wicedyrektor Siedych. I zagadka: wedle wyliczenia 

podanego  przez  Turowskiego  wychodziłoby,  że  na  XUBS  czekało  10  pracowników 

ambasady i Górczyński z MSZ. Co w takim razie z M. Jakubikiem i M. Wierzchowskim, 

którzy  przecież  mieli  przyjechać  autami  ambasady 

(http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska)?  No  nic,  może  takich 

podrzędnych  urzędników  prezydenckich  Turowski  przeoczył  –  ale  czy  też  przeoczyłby 

gubernatora S.  Antufjewa? Nie wymienia go  przecież  w grupie  oczekujących (podobnie 

zresztą  Bahr  nie  będzie  pamiętał,  by  ów  był  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?

dat=20100604&typ=po&id=po31.txt)).  Jak  się  zaś  przekonamy,  sam  Antufjew  będzie 

pamiętał, że był. 

5. Short story Cyganowskiego

Tu mamy nieco więcej informacji, choć akurat nie o samej „katastrofie”.

G.  Cyganowski  opowiada,  jak to ZZZZ czy dokładniej  XUBS nie było doinformowane o 

przylotach  samolotów  specjalnych  z  Polski  przez  ruską  wierchuszkę:  brak  oficjalnego 

sygnału z Moskwy o lądowaniu samolotu prezydenckiego. Zgadzałoby się to z barwnymi i 

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska


przetykanymi  mięsiwem  dialogami  szympansów  na  wieży,  którzy  od  6.38  (pol.  czasu) 

wydzwaniali,  by  się  dowiedzieć,  czy  cokolwiek  do  nich  z  Warszawy  wyleciało  i  leci 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html).  I 

Cyganowski dodaje jeszcze a propos samego 10-04:

Jak  z  kolei  pamiętamy  ze  „stenogramów  CVR”,  wprawdzie  z  samolotem  zostanie  

nawiązana łączność po jego wejściu w rosyjską przestrzeń powietrzą ale, wbrew temu, co 

mówi prokuratorom Cyganowski (za niejakim Kudriawcewem i „przedstawicielami FSO”), 

nie  zostanie  zaproponowane  lądowanie  na  innym  lotnisku (por.  też: 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/TS-1-FYM.pdf, s. 22).

6. Short story Gładyś

Jest to opowieść niemalże jak z telegramu – trochę na zasadzie: byłam, zdarzyło się. Co 

jednak dokładnie, kiedy, gdzie etc. – nie wiadomo; albo: nieważne (skan poniżej). Po raz 

kolejny przewija się wątek przelotu delegacji do Moskwy lub Witebska.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/TS-1-FYM.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html


7. Short story Jasiuk

E. M. Jasiuk wskazuje na Briańsk, Moskwę i Witebsk z kolei:



- nie precyzuje natomiast określenia czasowego  pewnego momentu, w którym  usłyszała 

ryk silników a następnie huk.

8. Short story Łątkiewicza

W  relacji  S.  Łątkiewicza  poznajemy  nieco  więcej  szczegółów  oczekiwania  na  XUBS  i 

pojawia się (nieobecna w relacjach Turowskiego i Bahra) postać Atufjewa. Przyjechał także 

szef oddziału służby celnej z Briańska, czytamy i tenże szef oddziału dodaje od siebie taką 

sugestię lub może wskazówkę logistyczną, że z uwagi na pogarszającą się pogodę...

samolot  prawdopodobnie  wyląduje  w  Mińsku  bądź  Witebsku,  odczeka  na  poprawę  

pogody, po czym przyleci do Smoleńska. 



Kto by pomyślał, że takie realistyczne scenariusze mogą znać jacyś celnicy z Briańska.



9. Short story Sobierańskiej

Sobierańska  opowiedziała  tak  niewiele,  że  właściwie  odnotować  ją  należy  tylko  z 

kronikarskiego obowiązku:

10. Short story Lasockiego

A. W. Lasocki, „pełniący obowiązki kierowcy”, w swej relacji wzmacnia wątek o spóźnieniu 

się „samolotu prezydenckiego” oraz o lotnisku zapasowym, 



co  jednak  najciekawsze  –  bo  w  innych  krótkich  opowiadaniach  smoleńskich  się  nie 

przewija – o samej „katastrofie” Lasocki dowiaduje się od „załogi polskiego Jaka, który 

wylądował wcześniej”, tak jakby Lasocki nie widział ani nie słyszał nic szczególnego.

11. Short story Czarnoty

W opowieści M. Czarnoty ponownie pojawia się wątek lądowania na innym lotnisku:



12. Short story Czajkowskiego

Tu, tj. w opowieści  K. W. Czajkowskiegorównież pojawia się wątek zapasowego lotniska:

Ten wątek prokuratorzy zbiorą potem w taką całość:



Nie tylko jednak polscy świadkowie są wymienieni w Uzasadnieniu.

13. Short story Kozłowa (I)

P.  Kozłow,  żywa  legenda  historii  smoleńskiej,  newralgiczny  łącznik3 między  „wieżą” 

szympansów a oczekującymi na płycie lotniska, do dziś chyba nie odnalazł się w żadnym 

filmie śledczym czy innym demaskatorskim materiale szkoły Macierewicza. Na szczęście 

Uzasadnienie zawiera jego opowieść, jak było 10 Kwietnia na XUBS.

 

Jak widzimy zaś z powyższego fragmentu, Kozłow sytuuje  lądowanie Jaka-40 o 7.15 pol. 

czasu (pasowałoby to do zapisów konwersacji w „wieży XUBS”), natomiast w tymże samym 

Uzasadnieniu  polscy prokuratorzy  stwierdzają,  że  „Wosztyl”  (no bo chyba nie  mają  na 

myśli jakiegoś innego jaka?) przyziemił o 6.50 pol. czasu:

3 http://www.rp.pl/artykul/544614.html   

http://www.rp.pl/artykul/544614.html


No i właśnie tylko jakiś paranoik mógłby tu się zastanawiać, skąd taka dość spora, blisko 

półgodzinna, rozbieżność między tymi dwoma ustaleniami: godz. 6.50 vs godz. 7.15. Co to 

kogo obchodzi w końcu?  Tylko paranoik mógłby sądzić, że takie dwie godziny lądowania 

tego samego samolotu mogą dotyczyć raptem dwóch jakichś samolotów. Problem jednak 

pozostaje  –  komu  tutaj  zawierzyć?  Prokuratorom  warszawskim,  którzy,  jak  możemy 

podejrzewać, na XUBS wtedy nie byli, a takie ustalenie dot. „samolotu z dziennikarzami” 

poczynili  -  czy  legendarnemu  Kozłowowi,  łącznikowi  lotniskowemu,  który  na  miejscu 

wtedy był i tyle o przeróżnych lotach, nawet do Moskwy, Mińska i Witebska, a nie tylko do 

Smoleńska, wiedział? Chciałoby się wyjść z tego dysonansu poznawczego jakąś obronną 

ręką i wierzyć obu wersjom, tzn. przyjąć, że coś1 lądowało o 6.50 i coś2 lądowało o 7.15. W 

takiej jednak sytuacji wypadałoby przyjąć, że któreś z tych lądowań to nie było lądowanie 

„dziennikarskiego jaka”. 

I  w  tym  momencie  warto  poczynić  dodatkową  uwagę  lub  nawet  dygresję  (w  stylu 

moonwalkera,  który  niepytany  przez  zapobiegliwych  parlamentarzystów  o   pewne 

nieistotne  szczegóły,  jak  np.  delegacja  z  autokarami  oczekująca  przy  XUBS  na  przylot 

jakiegoś prezydenta4 – dopowiada od siebie pewne rzeczy) – jeśli bowiem mógł zaistnieć w 

przestrzeni  medialnej „prezydencki  jak”,  to czy nie można by też przyjąć (hipotetycznie 

zgoła,  imaginatywnie  i  w  ramach  pewnego  myślowego  eksperymentu  wyłącznie)... 

4 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1   

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


„dziennikarskiego tupolewa”? 

Rzecz jasna, wieść gminna niesie, iż wielu, bardzo wielu dziennikarzy, którzy się „wybierali 

z Prezydentem”, się na EPWA nie zmieściło z bardzo wielu względów do „prezydenckiego 

tupolewa”.  Ale  może  niewielu  żurnalistów się  zmieściło  właśnie  do  „dziennikarskiego 

tupolewa”? Ten ostatni zamieniłby się potem w smoleńskich baśniach w „dziennikarskiego 

jaka”, ma się rozumieć, a tłumaczyłby zarazem znakomicie fenomen nie tylko rozbieżności 

w 1) danych meteo, jakie o „stanie lotniska po przyziemieniu” podawali właśnie żurnaliści 

(dla jednych była mgła, dla innych nie)5, 2) dane dot. akrobacji iła-76, ale przede wszystkim 

3) fenomen telefonowania/sms-owania do dziennikarzy przez różne osoby z kraju, które 

były przekonane, iż oni zginęli w katastrofie tupolewa. W ten bowiem sposób poszerzyłaby 

nam się lista ocalałych z katastrofy, a przy okazji wyjaśniłaby nam się sprawa generalnego 

braku zainteresowania różnych żurnalistów śledztwami dot. smoleńskiej katastrofy, jak i 

brak wspomnień z 10 Kwietnia części dziennikarzy, czyli tzw. amnezja posmoleńska. 

Kto bowiem dostaje tzw. second chance w egzystowaniu na tym łez padole, ten wie, iż do 

pewnych kwestii się nie wraca, bo zaczęło się  nowe życie, a więc nie tylko pamięć, ale i 

świadomość się zdrowotnie wykasowała.

5 http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-juznyj   

http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-juznyj


13. Short story Kraśki (bonus track)

Chcieliśmy biec,  ale  nie  było o  tym mowy.  Radek miał  cały  czas  włączoną kamerę  i  

filmował wszystko, co mógł. Zadzwonił telefon. To był Jacek Gasiński, teraz z Faktach  

TVN,  kiedyś  pracowaliśmy  razem  w  Wiadomościach.  Zanim  zdążył  cokolwiek  

powiedzieć, zacząłem mu bezładnie opowiadać, co się dzieje. Jacek chciał tylko zapytać,  

czy jesteśmy cali, bo obawiał się, że skoro mieliśmy być tego dnia w Katyniu, byliśmy na  

pokładzie.  Niezwykłym zbiegiem okoliczności  tak nie było.  Media niemal zawsze lecą.  

Tym razem zabrakło dla nas miejsca, bo zaproszono wielu członków delegacji. Redakcje  

wysłały więc swoich ludzi pociągiem, tak jak nas, albo samochodami.

Niektórzy  przylecieli  Jakiem-40  godzinę  wcześniej.  Kiedy  do  Polski  dotarły  pierwsze  

informacje  o  wypadku  samolotu,  sądzono,  że  mowa  właśnie  o  Jaku  i  zginęli  

dziennikarze. To, że mógł rozbić się poteżny prezydencki Tu-154 wydawało się po prostu  

nieprawdopodobne.

(Smoleńsk..., s. 13-14)

14. Short story Świądra (bonus track)



 

15. Short story Kozłowa (II - dokończenie)

Kozłow, do którego wracamy, zeznaje, iż Antufjew przybył o 7.50 pol. czasu na XUBS:



pozostaje więc zagadką to, że nie dostrzegli tego gubernatora Turowski i Bahr (skoro nie 

wspominają  o  nim w swych  zeznaniach).  Czy  jednak w ten  sposób nie  odkrywamy po 

prostu  dwóch  delegacji  na  XUBS,  o  których,  w  nawiązaniu  do  zeznań  Wiśniewskiego, 

wspominałem  w   Arytmetyce  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf,  s.  25  i  n.)?  Przy  czym  ta  pierwsza  delegacja 

czekająca na „Dimkę” Miedwiediewa z czasem stopiłaby się z tą drugą, czekającą już tylko 

na na polskiego Prezydenta? 

Nie kto inny, a Bahr w tymże cytowanym Uzasadnieniu  wypowiada się na temat planów 

dotyczących  właśnie  spotkania  L.  Kaczyński-Miedwiediew  –  przy  okazji  katyńskich 

uroczystości z 10-04:

Jeśli politycznie możliwe było takie spotkanie, to może i logistycznie było wykonalne? A że 

wydarzenia potoczyły się nieco inaczej, to osobna sprawa.  

16. Short story Antufjewa

Gubernator smoleńskiego obwodu, jak już wspominałem, twierdzi, że był na XUBS wśród 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf


oczekujących: 

Jak  jednak  widzimy,  opowieść  o  katastrofie  jest  dość  lakoniczna,  właściwie  żadna. 

Niewykluczone,  iż  prokuratura  dokonała  subtelnego  wyboru  zeznań  pod  kątem  treści 

Uzasadnienia,  by potencjalnych czytelników nie zamęczać zbędnymi detalami. W tymże 



dokumencie jest jeszcze relacja innego ruskiego świadka, który miał być... pasażerem iła-

76, ale niestety, nie poleciał.

17. Short story Kapustina

Tow.  Kapustin  opowiada  nam  tu  niezwykłą  historię  domniemanego  transportowania 

samochodów ze Smoleńska (do Moskwy?) tak jakby te samochody nie mogły „na własnych 

kołach”  się  przetransportować.  Innymi  słowy,  pusty  „Frołow”  miałby  przylecieć  rano  z 

Moskwy, nie tyle by przywieźć jakąś kolumnę na uroczystości, lecz by ją zabrać. No ale tak 

to już jest z ruskimi historiami z Radia Erewań, że nie zawsze mogą się one trzymać kupy. 

Kapustin chyba nie skonsulotwał się z Krasnokutskim, który mówił o 7. 20 pol. czasu (10-

04):

09:20:00  Красн.  Значит,  по  плану  вот  сейчас  Як-40  выполнил  посадку  с  этими  

делегацией и журналистами и Ил-76 вот наш Фролов на заходе сейчас. Там будут  

машины  президентские.  В  10.30  посадка  основного  президента./Znaczy,  wg  planu  

własnie wylądował Jak-40 z tą delegacją i dziennikarzami, a Ił-76, czyli nasz Frołow teraz 

na podejściu. Tam będą samochody prezydenckie. O 10.30 lądowanie głównego prezydenta.  



Ale mogło być też tak, że „Frołow” miał przywieźć jedną kolumnę, a zabrać drugą, albo w 

ogóle ten „Frołow” nie był tak ważny, jak jakiś inny ił – np. prezydencki ił-96 „Dimki”? Kto 

wie?  Tak czy tak wiemy ze „stenogramów CVR” z kolei, że mjr A. Protasiuk (ponoć o 8.29 

pol. czasu) pytał (za pośrednictwem por. R. Grzywny) załogę PLF 031 o lądowanie Rosjan 

(Spytaj, czy Rosjanie przylecieli już). 

Czyżby więc Protasiuk nie pytał w ten sposób o „Frołowa” z kolumną, tylko o inny samolot? 

Taki, który w chmurach złapali w kadr dziennikarze z XUBS, nim pojechali do Katynia?



Outro

Jest w  Uzasadnieniu  parę fragmentów godnych szczególnej uwagi. Od niezapomnianego 

„pana  J.  Strużyny”  (jak  się  wypowiadał  o  nim  kiedyś  z  pełną  rewerencją  główny 

prezydencki akustyk) dowiadujemy się, że można bez bumagi załatwiać jakieś prezydenckie 

samoloty:

Sprawa  zresztą  nie  ogranicza  się  do  pragmatyki,  o  jakiej  wspomina  (było  nie  było 

doświadczony, wieloletni) pracownik prezydenckiej kancelarii. Istnieje bowiem nie tylko 

kancelaryjna pragmatyka, ale i szersza, ogólnopaństwowa, że tak powiem, ponieważ – jak 

czytamy poniżej –  Prezydent może właściwie korzystać z dowolnego samolotu (nie tylko 



polskiego),  jeśli  zaistnieją  ku  temu  odpowiednie  okoliczności,  szczególnie  zaś,  jeśli 

zachodzą jakieś nadzwyczajne okoliczności  – typu zagrożenie  bezpieczeństwa,  życia  lub 

zdrowia głowy państwa lub zagrożenie porządku publicznego (skan poniżej)

Na  tym  tle  (zarówno  tej  szerszej,  jak  i  węższej  pragmatyki)  ciekawie  rysuje  się  też 

pragmatyka kancelarii premiera, a więc kwestia ewidencjonowania zamówień na samoloty 

specjalne i loty specjalne, z którą możemy się zapoznać dzięki zeznaniom i dokumentacji 

prowadzonej przez niejakiego M. Kuśmirka z KPRM:



Jeśli mnie bowiem oczy nie mylą, to widać tu – w tejże ewidencji dotyczącej planowanych 

lotów na trasie  Warszawa-Smoleńsk-Warszawa w dniu 10 Kwietnia 2010 roku – nie 

tylko  tupolewa, ale i jaka, a nawet dwie CAS-y – a propos planowanych wylotów 10-04. 

Oczywiście byłby to zawrót głowy od sukcesów, toteż prokuratura tonuje od razu nastroje 

ewentualnych odkrywców takich rewelacji, dodając, że  nie ustalono na podstawie jakich  

danych został sporządzony ten zapis w ewidencji. Dane bowiem, jak wiadomo, mogą być 

albo  prawdziwe,  albo  fałszywe.  Prokuratura  zatem  przyjęła,  że  dane  dotyczące  ilości 

samolotów większej niż oficjalnie podawana  1 + 1 („jak dziennikarski” oraz „prezydencki 

tupolew”6)  są  niewłaściwe,  bo  śledztwo  ich  nie  potwierdziło.  Ma  się  rozumieć,  ze 

śledztwami  tak  bywa,  iż  jak  się  czegoś  nie  szuka,  to  można tego  czegoś  faktycznie  nie 

znaleźć – prokuratorzy jednak wiedzą to pewnie o wiele lepiej od nas.

6 Nie mylić z „jakiem prezydenckim” i „dziennikarskim tupolewem”.



I  czytamy  dalej,  bo  wnet  się  okazuje,  że  nie  tyle  chodzi  o  fałszywość  danych,  co 

nieczytelność tychże  -  umieszczanie  pod  jedną  pozycją  kilku  lotów  spowodowało  

nieczytelność danych:

To  historia  trochę  jak  ze  słynnym,  też  jakby  mało  czytelnym,  wpisem  czarnym 

długopisikiem w wojskowej dokumentacji a propos kwietniowej (2010) przeróbki salonki w 

Tu-154M 101; że przypomnę:



Wracamy niemniej do lektury Uzasadnienia i do kwestii ewidencji samolotów specjalnych 

zamawianych do różnych wizyt czy wyjazdów. Prokuratorzy stwierdzają w  Uzasadnieniu, 

że  dane wprowadzone do ewidencji  nie odpowiadają w części dokumentom,  na 

podstawie których winny zostać opracowane oraz są niekompletne.

Czy jest to powód dla nich do jakiegoś niepokoju? Albo może do jakiegoś pogłębionego 

zainteresowania  może  nie  tyle  sprawą  samej  czytelności  zapisów  w  księgach  tych  czy 

owych, a samymi samolotami specjalnymi, których te nieczytelne zapisy dotyczyły? Jasne, 

że nie. 

Tylko  bowiem  kompletny  paranoik  mógłby  się  doszukiwać  w  takiej  sytuacji  jakiegoś 

drugiego dna. Wyłącznie „jakieś fymy i maskirowki”, jak to kiedyś miał powiedzieć red. J.  

Pospieszalski  na  spotkaniu  z  ludźmi,  mogłyby  się  tu  zegłębiać  w  takie  szczegóły 

kancelaryjnej pragmatyki ewidencjonowania, od których to szczegółów głowa robi się mała 

niejednemu  żurnaliście  latającemu  do  Smoleńska  pociągami,  autokarami,  busikami, 

samochodami  osobowymi,  motorowerami  i  innymi  środkami  lokomocji.  Szczególnie, 

gdyby  taki  dziennikarz  w  tej  ewidencji  nagle  wyczytał,  iż  na  ten  sam  okres  czasu 

zamawiano  (marzec  2010)  do  2  różnych  podróży  różnych  przedstawicieli  polskiego 

państwa, podróży w różne miejsca, dodam dla pełnego obrazu,  ten sam samolot  i  to w 

dodatku będący tupolewem. 



Taki bowiem zapracowany człowiek mediów, a więc osoba obeznana ze światem, mógłby 

naraz sobie pomyśleć (jak jakiś paranoik), iż takie zdjęcie, jak to satelitarne poniżej (hangar 

koło terminalu, zdemontowany jesienią 2010, jeszcze stoi):



może mieć w sobie, że tak powiem, coś z prawdy. I to także tej dotyczącej 10 Kwietnia. Nas 

jednak interesuje teraz Uzasadnienie, a nie mentalność ludzi mediów, którzy przecież tak 

wiele zrobili w ramach dziennikarskich śledztw wokół „smoleńskiej katastrofy”.  

Wspomniany Kuśmirek, jak czytamy, zajmował się (na czas 10 Kwietnia), takimi sprawami: 



- z czego można wnioskować, iż żadna lotnicza mysz się mu nie mogła przemknąć przez 

biurko bez parafki (Kuśmirka). Czy zatem z tego powodu takie niesamowite kombinacje 

alpejskie się pojawiły w przypadku 7 kwietnia 2010, że aż Ruscy zgłupieli i  sądzili,  że  z 

Polski przyleci w delegacji rządowej na XUBS siedem samolotów?



Ruscy wprawdzie tłumaczyli swoją konfuzję brakiem miejsc parkingowych dla takiej floty, 

ale gdyby nieco tzw. stojankę iłów poluzowali na smoleńskim Siewiernym, to wszystkie 7 

statków powietrznych by się elegancko pomieściło, nawet meteorolog lotniskowy by mógł 

potem  (tj.  10-04)  lepiej  ocenić  warunki  atmosferyczne,  bo  by  mu  stojanka  już  nie 

przeszkadzała (o czym czytaliśmy w „raporcie MAK”).

(czy nie jest to zdjęcie zrobione 10-04 przez któregoś z dziennikarzy? Mgła jakby zerowa)

Z pewnością nie mogło więc chodzić Moskwie o miejsca parkingowe na XUBS, lecz o to, 

jakie samoloty w końcu przylecą w dniu 7 kwietnia. Zwłaszcza że sypiące się jak z rękawa 

clarisy  noty wcale nie ułatwiały zadania braciom Moskalom. Z rozpędu bowiem pojawiła 

się  prośba tego typu:  o wykonanie nieregularnego,  jednorazowego lotu w przestrzeni  

powietrznej  FR  i  wyrażenie  zgody  na  przelot  i  lądowanie   w  Smoleńsku  polskich 

samolotów specjalnych Tu-154M i dwóch samolotów Jak-40 (skan poniżej):  



Na szczęście potem w bumagach wszystko skorygowano. Gdyby bowiem było inaczej, to 

przecież prokuratura by się bardziej zainteresowała, czyż nie?
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