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1. Lipieck

W jaki sposób moglibyśmy publicznie przekazać jakąś ważną wiadomość, tak by z pozoru 

wyglądała na dezę? Załóżmy, że chodziłoby o losy Delegatów udających się 10-04-2010 na 

uroczystości katyńskie i mówimy o okresie pierwszego tygodnia „po katastrofie”. Przede 

wszystkim podalibyśmy dodatkowe okoliczności,  które  ewidentnie  „nie  pasowałyby”  do 

opisywanego scenariusza. 

14-04-2010  w  Sieci  pojawia  się  „deza”  stylizowana  na  wiadomość  od  czeskich  służb 

specjalnych – mówiąca o zmistyfikowaniu lotniczego wypadku na XUBS. W  Czerwonej  

stronie  Księżyca  cytowałem  ją  w  całości  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf, s. 10)1, tu jedynie zwrócę uwagę na jeden istotny 

1 Przypomnę  fragment:  (...)  10  kwietnia  z  Warszawy  wystartował  samolot  TU-154  z  "konkretnymi"  
osobami.  Lądowanie  w  Smoleńsku  miało  mieć  miejsce  o  8.26.  Trasa  lotu  została  zmieniona (dosł.  
"złamana") pod Mińskiem ponieważ ominięto główne miasto ok. 50-100km w kierunku południowym.  
W tym miejscu kurs miał się zmienić o około 5-8 stopni, ale tak się nie stało. Samolot kierował się we  
właściwym kierunku na miasto Lipieck, które znajduje się ok. 300-350 km w kierunku podanego kursu  
na  Smoleńsk.  Polskie  radary  po  przekroczeniu  granicy  z  Rosją  już  nie  potrafią  określić  położenia  
samolotu. W Polsce można (można było) to sprawdzić tylko przy pomocy GPSa, ale za względu na  
zniknięcie szyfranta jest więcej niż prawdopodobne, że stosowne dane były już pod kontrolą innych  
służb.  O godzinie 8.26  czyli  w czasie  planowanego przylotu  nad Smoleńskiem przelatywał  samolot  
IL62,  który wykonał  trzy przeloty,  przy czym wieża celowo komunikowała się  specjalnie z  polskim  
(samolotem), który znajdował się w zupełnie innym położeniu ok. 100km "na wschód" od Smoleńska.  
Podczas trzeciego przelotu o 8.39 odłączono zasilanie elektryczne w całej okolicy lotniska, a wkrótce  
potem około 8.50 wybuchły w lesie na początku drogi startowej zwożono części starego samolotu. Nie  
wykorzystano  paliwa lotniczego ze  względu  na  niemożliwość  kontrolowania  jego  spalania.  W tym  
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„dezinformujący” element tego materiału wrzuconego do mediów tak szybko po „upadku 

prezydenckiego samolotu” w Smoleńsku: sytuuje się tu uprowadzenie Delegatów w mieście 

Lipieck,  gdzie  znajduje  się  potężna baza ruskiego lotnictwa wojskowego.  Ile  mogło być 

prawdy w tym twierdzeniu, iż Delegaci polecieli do Lipiecka? Pewnie zero. Jest jednak w tej 

dezie jeszcze jeden ciekawy wątek – tego, co „wyciekło do mediów”:

Czy był to jakiś odprysk tego, co się rzeczywiście działo  w tle2? O sprawie, wyszukanej, 

rzecz jasna, przez blogerów, pisałem na blogu w kwietniu 20113, a korespondowała ona w 

jakiś  sposób  z  tą  czeską  dezą  z  14-04,  przy  czym  w  ruskich  mediach  wyjaśnienie 

skonstruowano na zasadzie dezy „wyższego rzędu”, mówiąc o ćwiczeniach wojskowych, nie 

czasie w Lipiecku wylądował polski samolot "Specjalny”, gdzie miały miejsce tajne ćwiczenia wojskowe,  
które jednak już w poniedziałek dostały się na ekrany TV. Uwaga dzisiaj 14.4 inny materiał  (připadne 
jinou tlač) "NATO zaatakowało Białoruś. Rosyjska TV wystraszyła widzów". Na lotnisku w Smoleńsku  
do akcji wkraczają strażacy i gaszą fikcyjny pożar. Fikcyjny, ponieważ gdyby faktycznie spadł samolot  
z  13t  (16t?)  paliwa =  18  000 litrów,  to  jednak  by  nie  dali  rady  tego  pożaru  ugasić  i  paliłoby  się  
minimalnie przez pół dnia i to z całym lasem, a wybuch rozniósł by pożar szerokim okręgiem na dużo  
dalszą  odległość.  W  przeciągu  niecałych  dwu  godzin  w  mediach  pojawiło  się  wideo  z  reportażem  
(również było nagrane około godziny po wypadku) w którym strażacy kończą gasić pożar, przy czym  
używali wody!! (zamiast piany), której używa się w tego typu sytuacjach. Przy czym każde lotnisko jest  
wyposażone w "piankę HZ". Krótko po tym, po około 3 godzinach jednostki specjalne pozbierały tzw.  
pozostałości i przewiozły je do Moskwy. Jedną z najciekawszych zagadek jest to, że na lotnisku byli  
profesjonalni dziennikarze z kamerzystami, którzy nie nakręcili pożądanych ujęć z oddali, przy czym  
gdyby  tam  płonęło  paliwo  to  byłoby  to  widoczne  z  bardzo  sporej  odległości.  Zapewne  mieli  jasne  
wytyczne i tym samym do mediów dotarły tylko tzw. amatorskie videa wykonane przez agentów. Ten 
rodzaj działań medialnych miał za zadanie zmylenie czytelników, widzów i słuchaczy i wprowadzenie  
sytuacji niejasnego przypadku, co też się stało. Ten, kto uważnie czytał i śledził przebieg wydarzeń,  
musiał zrozumieć, że takie zdarzenie nie mogło mieć miejsca. (...).

2 Por. też: http://lamelka222.salon24.pl/298311,incydenty-graniczne-10-04-2010
3 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/manewry-z-lipiecka.html   (tu też filmik).
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zaś  o  autentycznym  ataku  NATO  na  Białoruś  (por.  screen  poniżej) 

(http://kommersant.ru/Doc/1354269).

Czy  zachodnie  służby  jakiś  materiał  związany  z  rzeczywistymi  działaniami  NATO  (w 

związku z 10-04) podrzuciły jakimś ruskim dziennikarzom, ci zaś wyemitowali go (12-04), 

sądząc, że to zdjęcia z jakichś ćwiczeń – trudno powiedzieć. Sprawa błyskawicznie została 

zatuszowana.  Przy  tej  okazji  zaś  przyznano,  iż  w  wielu  rus.  obwodach  prowadzono 

ćwiczenia wojsk wenętrznych. Jednym z takich obwodów był smoleński,

http://kommersant.ru/Doc/1354269


a innym briański obwód. 

2. Briańsk

To miasto przewija się przez „historię smoleńską”4 jeszcze wyraźniej niż Lipieck, choć w 

niemniej  zagadkowy  sposób.  Po  raz  pierwszy  pojawia  się  ono  chyba  w  słynnym 

kwietniowym  Superwizjerze,  z  którego  dowiadujemy  się  od  niejakiego  M.  Osipienki  z 

MCzS  (http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-swiadkowie),  że  część  rzeczy 

należących do „ofiar katastrofy” właśnie tam, do Briańska, jest wywożonych5. 

4 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/briansk-i-okolice.html   i 
http://lamelka222.salon24.pl/288288,briansk-watki-smolenskie-cz-13 

5 A przynajmniej nic o tym nie wspomina „raport MAK”.
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(możliwe,  że  chodziło  o  jaka-406,  o  ile  nie  chodziło  o  jaka-42  należącego  do  MCzS 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/jak-42.html))

Po  raz  drugi  miasto  to  pojawia  się  we  fragmentach  dialogów  z  Centrum  Operacji 

Powietrznych  opublikowanych  przez  M.  Krzymowskiego  i  M.  Dzierżanowskiego 

(http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-

Bialorusi/):

Kolejna rozmowa 15 minut później, o godz. 8.52, a więc już po katastrofie, o której polskie  

służby jeszcze nie wiedzą:

G.: Jeszcze na południu jest bliżej Briańsk i tam jest… no pogoda powyżej warunków.

Z: Brańsk?

G.: Briańsk, Briańsk. Briańsk.

Z: BR

G.: Briańsk.

Z: No, słuchaj, zobaczymy…

G.: To jest dużo bliżej od Moskwy.(…) To by leciał jakieś 40 min.

6 Pisała  o  tym 12-04-2010  Rz  (http://www.rp.pl/artykul/460652.html):  Z powodu  wciąż  zamkniętego  
lotniska w Smoleńsku rzeczy ofiar katastrofy będą przewiezione do Briańska, dokąd przyleci  po nie  
Jak-40.  Już  w Polsce  trafią  do  magazynów ABW lub Żandarmerii  Wojskowej,  gdzie  60 techników  
kryminalistycznych będzie je suszyło i opisywało. Rodziny na pamiątki po bliskich muszą poczekać. Płk 
Parulski mówi, że teren, na którym szukane są szczątki ciał i ich rzeczy, jest dokładnie otoczony przez  
wojsko, policji straż, a czynności prowadzą śledczy, którzy pracowali po zamachach w moskiewskim  
metrze czy Dagestanie.
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Z: A no zobaczymy, bo ja póki co rozmawiałem z BOR-em. BOR na razie nie ma żadnej  

informacji. Ja tu poleciłem, żeby Okęcie…

G.: Wiesz, jak nie wiem, czy Smoleńsk nie będzie ich tam kierował. 

O Briańsku wspomina też P. Kraśko w swej książce, choć w nieco innym kontekście: 

Nadzwyczajne posiedzenie rządu trwało prawie półtorej godziny. Tuż po nim Donald Tusk  

mówił:  -  To  moja  osobista  tragedia,  ale  musimy  działać.  Państwo  nie  przestanie  

funkcjonować. 

Dodał, że leci do Smoleńska.

-  Kiedy,  o której  godzinie? -  kilkakrotnie pytano w Centrum Informacyjnym Rządu.  Za  

każdym razem tłumaczono, że premier czeka na Jarosława Kaczyńskiego, którego zaprosił  

na pokład samolotu  użyczonego  przez  LOT.  W końcu polecieli  oddzialnie.  Premier do 

Briańska  i  stamtąd  samochodem  do  Smoleńska,  a  Jarosław  Kaczyński  

wyczarterowanym samolotem do  Witebska,  skąd było  jeszcze  około  160  km do  miejsca  

tragedii (Smoleńsk 10 kwietnia 2010, s. 38).

Jak to Kraśko tę odległość wyliczył to już osobna sprawa. O wiele ciekawsze jest to, skąd się  

Kraśce wziął Briańsk i lądowanie tam rządowej delegacji, skoro witebski leśny dziadek S. 

Serebro wieczorem upolował swoim aparatem na granicy białorusko-ruskiej polskie auta 

dyplomatyczne?





3. Moskwa

Tego miasta nie trzeba przedstawiać z wielu względów – nie tylko z racji funkcjonowania 

„kostnicy od katastrof”,  ale przede wszystkim z tego powodu, iż to właśnie  tam (skąd?) 

zwożone  miały  być  w  trumnach  ciała  Delegatów.  I  znowu  rzecz  zastanawiająca  –  nie 

spotkałem  się  z  żadnym  zdjęciem  ze  smoleńskiego  Siewiernego,  które  by  pokazywało 

„załadunek”  trumien  do  ciężkich  śmigłowców  –  w  przeciwieństwie  do  zdjęć  z 

„wyładunkiem”.

Nie widziałem również, by „załadowywano” trumny na XUBS do iła-767,

który,  wedle  relacji  poniżej8,  miał  także  transportować  10  Kwietnia  ciała  Delegatów w 

sobotni wieczór na lotnisko Domodiedowo.

7 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/czy-to-zdjecie-z-10-iv.html   
8 Wnioskuję tak po dołączonym zdjęciu, bo w samym tekście nie jest powiedziane, o jaki samolot MCzS 

chodzi.
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Różne bowiem samoloty MCzS 10-04 lądowały i przebywały na XUBS „po katastrofie”, a 

nawet stamtąd odlatywały9,  ale  na pewno nie taki  ił-76 MCzS jak ten powyżej.  Zresztą 

dziennikarze by go na pewno wypatrzyli. Niestety, na zdjęciu I. Pitaleva10 z Domodiedowa 

nie widać numeru bocznego tego statku powietrznego. Może to któryś z tych poniżej11?

9 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/samolot-z-siewiernego-10iv.html   
10 Zasłużonego w dokumentowaniu „miejsca katastrofy”  -  tak więc nie jest  to przypadkowy fotoreporter 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/ilya-pitalev.html), 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/synne-koeczki-pitaleva.html).

11 http://top.rbc.ru/society/21/06/2011/601729.shtml  ,  http://www.1tv.ru/news/social/154846, 
http://uralpolit.ru/news/society/news_event/1360989537-samolet-mchs-vyletel-v-moskvu-s-
postradavshei-ot-meteoritnogo-dozhdya-zhitelnitsei-kopeiska,  http://www.fguap-mchs.ru/index.php?
id=51,  http://www.planespotters.net/Production_List/Ilyushin/Il-76/1043419639,RA-76429-
EMERCOM.php   
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Tak  czy  tak  jeden  z  iłów-76  właśnie  wykorzystywanych  przez  MCzS  pojawia  się  też  w 

drugiej połowie maja 2010 na EPWA, choć oczywiście trudno powiedzieć, czy w jakimś 

związku z 10-tym Kwietnia (screen poniżej).



W Moskwie 10 Kwietnia działa też „Logika”, która, jak wiemy z lektury „stenogramów z 

wieży” XUBS nie jest w stanie przez długi czas ustalić, czy jakikolwiek samolot specjalny 

wyleciał z EPWA 10-04 rano12. Przypomnę, że o godz. 6.43 pol. czasu jest tylko informacja 

o wylocie „Frołowa” z Wnukowa (o 6.33), który właściwie nie wiadomo, po co miałby do 

Smoleńska się wybierać, jeśli „Polacy” nie wylecieli (chyba, że wiózłby tabor dla „Dimki” 

Miedwiediewa,  jak  sugerowałem  w  Arytmetyce13).  Tak  więc  o  godzinie  6.43  Ruscy  nie 

wiedzą (lub udają, że nie wiedzą) ani o wylocie „Wosztyla” (po godz. 5-tej)14, ani o wylocie 

tego statku powietrznego, którego start z EPWA zapowiedziany był na 6.30 (co pasowałoby 

do „Stroińskiego”15). O godz. 6.46 „Frołow” już nawiązuje łączność z XUBS. Natomiast o 

„Wosztylu” (że się  zbliża do ASKIL) pojawi się  informacja chwilę później,  bo o 6.50,  a 

będzie  to  z  kolei  na  2  minuty  przed...  wywoływaniem Moskwy przez  PLF 031.  Na ten 

komunikat skierowany do moskiewskiej kontroli obszaru odpowie po prostu XUBS (Papa 

Lima Fox zero three onе. «Корсаж» вызывали?/  Papa Lima Fox zero three onе.  

«Коrsaż» wzywaliście?16).

12 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html   
13 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf   
14 Nie mają kontaktu z białoruskimi służbami lotniczymi?
15 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html   
16 Na „osobliwości”  wlotu „Wosztyla”  zwracałem uwagę w Aneksie-3  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, s. 2 i n.). PLF 031, jeśliby wierzyć „stenogramom z wieży”, 
wlatuje w ruską przestrzeń powietrzną bez zgody moskiewskiej kontroli i zniża, też nie czekając na niczyje 
zezwolenie. Co więcej, ląduje potem na XUBS mimo komendy: Уход на 2-й круг./Odejście na drugi  
krąg.
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Jak czytamy w „raporcie Millera” (na s. 237), o godz. 7.17 Ruscy przysyłają z Moskwy do 

Warszawy depeszę z zapytaniem, kiedy wylatuje PLF 101 (skan poniżej).

z czego by w oczywisty sposób wynikało, że 1) nie tylko na XUBS pogoda wcale nie jest taka 

absolutnie nielotna lub też nie ma dla moskiewskiej centrali takiego wielkiego znaczenia17, 

ale że 2) wcześniej żaden PLF 101 nie wyleciał. Jak jednak z lektury „stenogramów” wiemy, 

szympansy zrazu usiłują się dowiedzieć (niedługo po wpół do siódmej), czy coś z EPWA 

wystartowało, tak jakby nic nie wiedzieli o zmianach w planach lotów albo jakby chcieli  

dowiedzieć się coś więcej ponad to, co już wiedzą. I na pewno nie chodzi szympansom o 

PLF 031, bo wokół tego samolotu nie robiono by żadnego halo18. 

17 Krasnokutski o 7.26 ma mówić: Надо полякам сказать, какой для них, б**дь, вылет, ну глянь, вот  
уже  этот…/Trzeba  Polakom  powiedzieć,  jaki  dla  nich,  k…a,  wylot,  no  spójrz,  o  już  ten… 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html).  Nie  wygląda  jednak 
na to,  by  ta  uprzedzająca start  depesza z Moskwy wspominała  cokolwiek o warunkach nakazujących 
załodze niekierowanie się na XUBS.

18 Swoją drogą w „stenogramach” pojawia się detal warty odnotowania – Krasnokutski o 7.20, a więc gdy 
PLF 031 kończy kołować na XUBS, mówi Sypce: 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  [czyli  8.30  –  przyp.  F.Y.M.] посадка  основного 
президента./Znaczy, wg planu właśnie 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. 
Pytanie zatem, skąd  Krasnokutski wie,  kto  przybył na pokładzie owego  Jaka-40, skoro jeszcze nikt nie 
wysiadł? Co gorsza „Wosztyl” miał wieźć wyłącznie dziennikarzy i najwyżej jedną pracownicę KP (wedle 
oficjalnej wersji), a nie żadną delegację lub tych z delegacji. Czy zatem Kransokutski na pewno ma tu na 
myśli „Wosztyla”, zwłaszcza że Sypko dopytuje zaraz: a ten Jak to nasz czy Polacy? Tak jakby obaj mówili 
o  czymś  ukrytym  nieco.  Czyżby bowiem miał  być 10 Kwietnia  na XUBS jakiś  taki  Jak z  delegacją i  
dziennikarzami  z  Moskwy  na  przykład?  Jeśli  tak,  to  chyba  nie  przylatywałby  po  to,  by  szczególnie 

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


Z  kolei  jak  wczytamy  się  w  przedziwną  (sprawiającą  wrażenie  pokiereszowanej  „w 

montażu”)  rozmowę  Krasnokutskiego  z  Sypką,  to  pojawia  się  tam ów (wspomniany  w 

przypisie 18 niniejszego tekstu) wątek czyjegoś lądowania, do którego miało dojść o godz. 

6.50 (czyli 8.50 rus. czasu). 

09:21:03  Сыпко А  что  ты  говоришь  туман  сел?/A  co  ty  mówisz,  że  mgła  usiadła?

09:21:05  Красн.  B  8.50  у  него  посадка  вот  сейчас  видимость  вот  сейчас  уже  

улучшается, но никто и Марченко вчера весь день говорил, никто туман не обещал  

и утром все нормально, вот сейчас в 9 часов раз и затянуло, видимость где-то 1200.  

Ну нормально он зашел. Я думаю, там оборудование у него, ну такой самолет. Ну в  

принципе нормально зашел, сработали хорошо. Я думал, честно говоря, на второй  

круг. Значит ну в принципе все, и я думаю в 10.30 сейчас температура пойдет, ну во  

всяком случае, хуже 1500 не должно быть./O 8.50 lądowali, a teraz widoczność już się  

poprawia, ale nikt i Marczenko wczoraj cały dzień mówił, nikt nie zapowiadał mgły, i rano  

wszystko  normalnie,  a teraz  o  9  naraz  zakryło,  widoczność  gdzieś  1200.  No normalnie  

wylądował.  Myślę,  on  tam  ma  wyposażenie,  no  taki  samolot.  W  zasadzie  normalnie  

wylądował, spisaliśmy się dobrze. Ja szczerze mówiąc myślałem, że odejdzie na drugi krąg.  

To w zasadzie wszystko, myślę, że o 10.30 teraz temperatura się podniesie, no, w każdym  

wyróżnić „prywatną wizytę”  polskiego Prezydenta?  Krasnokutski  wyjaśnia Sypce,  że to Polacy.  Chwilę 
później zaś będzie mówił o normalnym lądowaniu z godz. 6.50. Czy więc chodzi tu o PLF 031 (lądowanie 
o 7.15), czy może o tzw. małą tutkę, która sobie przyziemiła po cichu właśnie o tej godzinie z tą delegacją i  
dziennikarzami?  I  wnet,  tj.  po  wysadzeniu  pasażerów,  co  mógł  z  powodzeniem  zaobserwować 
Krasnokutski,  odleciała?  Oczywiście  pytanie  byłoby  jacy  dziennikarze  na  pokładzie  tego  nieco 
powiększonego „Jaka-40” z Polski byli.  Czy nie czasem kilku wedle podziału zaproponowanego kiedyś 
przez  K.  Doraczyńską:  połowa  w  Jaku,  a  połowa  w  Tu (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2011/12/mail-KDoraczynskiej.png)? 
Takie  właśnie  rozwiązanie  tłumaczyłoby  wiele  ze  zmowy  milczenia  panującej  w  środowisku 
dziennikarskim, jeśli chodzi o 10-04, tłumaczyłoby też to, że niektórzy dziennikarze dostawali różne SMS-
y  na  wieść  o  „katastrofie  prezydenckiego  tupolewa”  (http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-
swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706),  choć  przecież 
żadnym tupolewem nie lecieli, bo się w nim na EPWA nie zmieścili z różnych powodów. 

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/12/mail-KDoraczynskiej.png
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2011/12/mail-KDoraczynskiej.png


razie gorzej niż 1500 nie powinno być.

09:21:38  Сыпко Так,  хорошо  смотри,  вот  этот  что  там  выпускают,  убирают.  

Фролов уходить не будет, уже пойдет сразу (нрзб) все заберет и будет уходить, да,  

он  не  будет  сейчас  перелетать./Tak,  dobrze  popatrz,  ten  coś  tam  wypuszczają,  

zabierają.  Frołow odchodzić  nie  będzie,  pójdzie  już  od razu  (niezr.)  wszystko zabierze  i  

będzie odchodzić, tak, on nie będzie teraz przelatywać.  

6.50 to czas jeszcze przed wylądowaniem „Wosztyla” (7.15). Krasnokutski zresztą wyraża tu 

jakiś  podziw dla wyposażenia samolotu – jeśli  jednak ów tajemniczy statek powietrzny 

byłby prowadzony przez pilota klasy mistrzowskiej, to raczej pilotowi by się taki podziw 

należał.  Ów pilot  mógłby  zaś  znać sprzętowe bieda-warunki  panujące  na lotnisku,  jeśli 

lądował  na  nim trzy  dni  wcześniej  przy  dużo  lepszej  pogodzie.  Niestety,  „stenogramy” 

okrojone są z korespondencji z załogą tego statku powietrznego, który o 6.50 by wylądował 

– tak jak i pozbawione są zapisu z godzin 5.15-6.37. Musiało więc dziać się wtedy coś na 

tyle ciekawego na XUBS, że do upublicznienia się niezbyt nadawało, gdyby bowiem były to 

„dialogi” a la „lekcja angielskiego”, jakiej udzielają sobie szympansy po 8-mej rano (mimo 

że wcale z „Protasiukiem” nie będą z anglojęzycznych fraz korzystać), to nie trzeba byłoby 

nawet nic wycinać. 

Moskwa pozostaje też miejscem, o którym wspomina Wosztyl podczas korespondencji z R. 

Grzywną rzekomo o godz. 8.25 (jeżeli wam się nie uda za drugim razem to proponuję  



wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś), jak i miejscem, gdzie ma być szykowane 

„lotnisko zapasowe”, ale to są już zupełnie poboczne wątki19. Lądujemy więc teraz, chcąc 

nie chcąc, w Smoleńsku, ale tym razem nie na XUBS, na którym red. J. Kubrak z  Faktu 

lecący ponoć na pokładzie PLF 031 miał widzieć  limuzyny z biało-czerwonymi flagami20. 

Nie za wcześnie one tam czekały21 (screen poniżej)?   

19 Trudno też na serio traktować wyjątkowo zdawkową korespondencję „Protasiuka” z „Moskwą” (vide różne 
wersje stenogramów CVR). Zauważmy bowiem, że o ile mińska wieża przekazuje złe wieści o pogodzie na 
XUBS, o tyle „Moskwa” jedynie podaje częstotliwość „Korsaża” i w ogóle kwestii niepogody ani (w związku 
z  nią)  ewentualnego wyboru któregoś lotnisk zapasowych – nie  podejmuje.  Niewykluczone więc,  że  z  
„Protasiukiem”  nie  łączy  się  (prawdziwa)  moskiewska  kontrola  obszaru  –  bo  i  tak  nad  działaniami 
wymierzonymi  w  Polaków  sprawuje  pieczę  wojsko.  To  wyłączenie  moskiewskiej  kontroli  obszaru 
tłumaczyłoby też sprawę wlotu w ruską przestrzeń powietrzną „Wosztyla”,  który wywoławszy Moskwę, 
słyszy od razu „Korsaża”, z którym potem dalej się komunikuje. Jak już jednak kiedyś sugerowałem na 
blogu, możliwe że zadaniem PLF 031 było rozpoznać sytuację (także na XUBS). 

20 http://www.fakt.pl/Reporter-Fakt-pl-Czekalem-na-prezydenta,artykuly,68950,1.html   
21 Te  kwestie  już  sygnalizowałem  w  Arytmetyce smoleńskiej  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf, s. 25 i n.), więc, żeby już się nie powtarzać, odsyłam do lektury 
uzupełniającej  – a  propos  dwóch delegacji  oczekujących na XUBS i  scenariusza z  przylotem „Dimki” 
Miedwiediewa na uroczystości. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://www.fakt.pl/Reporter-Fakt-pl-Czekalem-na-prezydenta,artykuly,68950,1.html


4. Smoleńsk-Jużnyj (LNX, UUBS)22

Interesuje  nas  w smoleńskiej  Topologii  lotnisko,  a  zwłaszcza  wieża Jużnyj  (kryptonim, 

nomen  omen  Buriełom23),  którymi  jak  dotąd,  tj.  od  trzech  lat,  nie  zainteresowali  się 

dziennikarze,  a  zdawać by  się  mogło,  że  tam właśnie  ulokowana jest  swoista  kopalnia 

wiedzy o lotach specjalnych z 10 Kwietnia. Może zresztą dlatego to lotnisko jest omijane 

szerokim łukiem przez różnych żurnalistów śledczych? Dlaczego mówię o „kopalni wiedzy” 

na Jużnym? Dlatego że Buriełom wie wcześniej od szympansów z XUBS o tym, co się dzieje 

z „prezydenckim tupolewem”. Każdy, kto czytał „stenogramy z wieży”, mógł to niezwykłe 

zjawisko  dostrzec.  Myślę  też,  że  z  dużą  dozą  prawdopodobieństwa można  twierdzić,  iż 

Jużnyj  stanowi  „wieżę  koordynującą”  przeróżne działania i  zapewne łączy  się  z  mińską 

kontrolą obszaru, od której ma dane o lotach specjalnych z Polski. Tym niemniej LNX jest 

tak specyficznym portem lotniczym, że nie tylko żaden dziennikarz nie zrobił tam żadnych 

zdjęć (10-04 ani później), ale też nie zdołał na przestrzeni tych paru lat znaleźć żadnego z 

kontrolerów pracujących 10 Kwietnia na cywilnym smoleńskim lotnisku – tak jakby to ono 

było „nieczynne”, a nie zapyziałe XUBS24. 

W blogosferze rozważano poważnie zagadnienia lądowań 10-04 na Jużnym (sytuując tam 

22 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-juznyj, 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf, s. 34.

23 Por. zdjęcia: http://fymreport.polis2008.pl/?p=1090 
24 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/po-odlocie-ia-76.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/po-odlocie-ia-76.html
http://fymreport.polis2008.pl/?p=1090
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/348163,medytacje-smolenskie-4-juznyj


np. podejście „Wosztyla”)25, jak też zwracając uwagę, że na LNX kierował się „Protasiuk”

25 O ile bowiem „Wosztyl” nie wysadziłby dziennikarzy na UMII, czyli wschodnim witebskim lotnisku, o tyle  
trwająca  prawie  godzinę  podróż  z  lotniska  do  Katynia  pasowałaby  właśnie  do  wysadzenia  na  LNX 
(http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-
powrotu-do-polski,nId,272706):  Wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy w drogę do Katynia. Ta podróż  
zajęła nam prawie godzinę.

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706


Nie były te rozważania pozbawione podstaw, skoro nawet na ruskich portalach pojawiały 

się  zrazu  takie  „wizualizacje”,  które  „katastrofę  smoleńską”  właśnie  przy  Jużnym 

sytuowały,

tak  jakby  właśnie  tam  „samolot  zjechał  z  pasa”  (że  się  posłużę  słynną  „smoleńską” 

księżycową  frazą26),  podszedłszy  do  lądowania  od  zachodniej  strony.  Nie  tylko  jacyś 

internauci tam „widzieli” słynną katastrofę. Nawet poważne amerykańskie media, jak CNN, 

co  zapewne  wiązało  się  z  faktem,  iż  mało  kto  z  rana  10  Kwietnia  w  ogóle  słyszał  o 

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

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


nieczynnym wojskowym bieda-airporcie, nad którym gawrony zawracają. A może już w ten 

sposób chciano zaznaczyć nierealność lotniczego zdarzenia z 10-04?

Z jednej więc strony ów zaplanowany „kurs na Jużnyj” w Smoleńsku ewidentnie kłócił się z  

„zapisem  FMS-a”  tak  pieczołowicie  zrekonstruowanym  po  „takiej  katastrofie”  przez 

badaczy  z  Moskwy z  wklepanymi  punktami  nawigacyjnymi,  które  niby  wieść  miały  na 

XUBS27,  ale  miały,  jak  stwierdzili  ci  badacze,  błędne  współrzędne  –  ale  i,  jak  już 

wspomniałem, wieża LNX była lepiej zorientowana w losach „Protasiuka” niż XUBS. Na 

LNX  ponadto  wcześniej  pojawia  się  mgła  (jakby  szła  ku  wojskowemu  lotnisku  „od 

południa”),  a  ponadto  „Frołow”,  co  też  jest  zastanawiające,  jak  kiedyś  pisałem 

(http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow)  ma  również  nadlatywać  na  XUBS  od 

południa, bo od punktu OGALI, który (tak jak RALOT) usytuowany jest na południowy 

wschód od Jużnego.  Czy więc Ruscy sądzili,  że  najpierw tam (na LNX) może się  udać 

„prezydencki tupolew”?

Nie  zmienia to jednak faktu,  że  o  Jużnym dowiadujemy się  wyłącznie  podczas  (mocno 

pokiereszowanego  w  postprodukcji)  słuchowiska  z  „wieży”  szympansów.  A  ściślej  ze 

„stenogramów”,  bo przecież  całości  materiału  audio z  XUBS nigdzie nie upubliczniono. 

Buriełom  informuje XUBS dosłownie  za pięć dwunasta, że na wojskowe lotnisko ma się 

kierować PLF 101, ale konia z rzędem temu, kto znajdzie jakikolwiek ślad korespondencji  

między PLF 101 a wieżą LNX.

27 http://freeyourmind.salon24.pl/312081,trasa   

http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow
http://freeyourmind.salon24.pl/312081,trasa


Ktoś  powie,  że  może  10  Kwietnia  LNX  ma  akurat  lepsze  radary  od  XUBS,  stąd  wie 

wcześniej od ruskich szympansów w mundurach, kiedy, skąd i co się zbliża od zachodu 

drogą powietrzną do Smoleńska – wie to bez jakiejś nadzwyczajnej korespondencji z załogą 

tego  czy  innego  statku  powietrznego28.  Załóżmy (znów absurdalnie),  że  tak,  a  więc,  że 

kontrolerzy  docelowego  lotniska  wiedzą  mniej  aniżeli  obsługa  portu  lotniczego,  który 

(oficjalnie)  nie  ma przyjmować owego dnia  samolotów specjalnych  z  Polski.  Buriełom 

„wie” jednak także o tym, że Moskwa kieruje przelotem PLF 101

28 Czy w takim razie PLF 031 najpierw korespondował z LNX/UUBS, nim „przejął” go Korsaż?



choć – jak z kolei my dobrze wiemy z lektury „stenogramów” – owo kierowanie Moskwy 

sprowadza  się  (oficjalnie)  wyłącznie  do  przekazania  jednego  zdawkowego  komunikatu 

zezwalającego  załodze  na  dalsze  zniżanie  i  podającego  częstotliwość,  na  której  można 

komunikować się z Korsażem. 

  

Nic więc tu się nie dzieje normalnie nawet,  a może szczególnie, jak na ruskie warunki. 

Polskie statki powietrzne wlatują, a Ruscy dosłownie „boją się” o czymkolwiek decydować i  

na cokolwiek się nie zgadzać. To nie wszystko. XUBS telefonuje do LNX, by czegokolwiek 

się dowiedzieć, po czym rozmowa się urywa, ponieważ zgłasza się PLF 101. Nikt nie każe 

polskiej  załodze  zaczekać,  nikt  nie  ustala  dalszych  szczegółów,  tylko  „scenariusz 

katastroficzny” realizuje się swobodnie dalej.



XUBS

(KL = kierownik lotów)



Jest tu podany czas UTC (a więc chodzi o 6.42 pol. czasu). „Komisja Millera”, wklepując dla 

większego  zamętu  takie  parametry  czasowe,  dorzuca  koksu  do  pieca,  pisząc  o 

dowiadywaniu się Plusnina o wylocie jaka-40, tak jakby to miał być najważniejszy samolot 

specjalny lecący 10 Kwietnia z Polski. Nawet jeśliby przyjąć takie absurdalne założenie, że 

Plusnin  chce  wiedzieć,  co  z  „Wosztylem”,  to  byłaby  to  dość  późna  pora  na  takie 

dowiadywanie się, skoro właśnie „Wosztyl” miał planowo wylecieć z EPWA o 5 rano, więc o 

tej  porze  (tj.  o  6.42)  byłby  już  w  obszarze  odpowiedzialności  „wieży”  szympansów. 

Tymczasem  Plusninowi  chodzić  może  o  planowy  wylot  „prezydenckiego  tupolewa” 

(„Stroińskiego”) o godz. 6.3029. Mimo to „komisja Millera” pisze nieco dalej w tym samym 

załączniku nr 3, że jeszcze przez 10 minut (tj. do 6.53) „kierownik lotów” znikąd nie miał  

informacji o PLF 031. Dopiero wtedy (o 6.53) miał się dowiedzieć, że za 2 minuty w ASKIL 

pojawi się „Wosztyl”:

Scenariusz  ten  jest  wybitnie  niedorzeczny  –  z  wielu  względów.  Załóżmy,  zgodnie  z  tą 

narracją, że jest godzina 6.53, a ruski dyspozytor informuje XUBS (nie podając, skąd to 

wie), że za chwilę do ruskiej przestrzeni powietrznej wlatuje samolot specjalny z Polski, o  

którym  do  tej  pory  „kierownik  lotów”  ze  smoleńskiego  wojskowego  lotniska  nic  nie 

wiedział. KL nie wiedział ani o starcie PLF 031, ani o tym, kiedy „Wosztyl” znalazł się w 

białoruskiej  przestrzeni  powietrznej.  Nie  istniała  zatem  żadna  łączność  Smoleńska  z 

„mińską kontrolą”? Na jakiej zasadzie więc owa „mińska kontrola”  podałaby załodze PLF 

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

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


031  częstotliwość  XUBS  (o  czym  czytamy  wyżej  właśnie  w  dokumentacji  „komisji 

Millera”)? Gdyby tego było mało, to ruski dyspozytor „wie”, że właśnie zbliża się do ASKIL 

„Wosztyl” - jak można przypuszczać od „mińskiej kontroli”, choć nie jest to podane wprost 

-  ale  nie  zgłasza  się  w  tej  sytuacji moskiewska  kontrola  obszaru,  by  nawiązać 

korespondencję z PLF 031. Natowski, wojskowy samolot specjalny wlatuje więc do ruskiej  

przestrzeni powietrznej nie porozumiewając się wcale z Moskwą. To taki standard, jeśli 

chodzi o ruch powietrzny w neo-ZSSR? Nikt w Moskwie nie interesuje się przybywającym 

„Wosztylem”? A skąd wiadomo, kto jest na jego pokładzie? Skąd wiadomo, że nie jest to np. 

„prezydencki jak?” Wiadomo o tym z EPWA, z którego nie było wiadomo, że „Wosztyl” 

wyleciał, o której i dokąd?

Ale i na tym nie koniec. „Komisja Millera” przecież zaznacza wyżej,  że Mińsk przekazał 

polskiej  załodze  PLF  031  błędną  częstotliwość  moskiewskiej  kontroli  –  czemu  jednak 

Plusnin na wywołanie tejże kontroli przez polskiego pilota nie koryguje go w żaden sposób 

i nie podaje prawidłowej częstotliwości (ewentualnie nie nakazuje ponownego nawiązania 

łączności z Mińskiem), tak by załoga PLF 031 porozumiała się z Moskwą, co do dalszych 

działań, tylko beztrosko kontynuuje komunikację – choć „Wosztyl”  nie  uzyskał formalnej 

zgody Moskwy na wlot w ruską przestrzeń powietrzną i na dalsze zniżanie? Z kolei załoga 

PLF 031 nie przejmuje się całą sytuacją, tylko leci i rozpoczyna zniżanie, mimo że nie było 

korespondencji z moskiewską kontrolą obszaru i mimo że XUBS też na takie zniżanie nie 

wydało wcześniej zgody.



Pojawia się tu więc cały szereg osobliwości, które trudno tłumaczyć splotem przypadków – 

a  to  także  jeszcze  nie  koniec.  Gdybyśmy bowiem przyjęli  w  rozumowaniu  o  przebiegu 

zdarzeń z 10-04 zupełnie fałszywą przesłankę, iż Smoleńsk ani Moskwa nie mają żadnego 

(nawet  telefonicznego)  kontaktu  z  Mińskiem,  to  w  jaki  sposób  dałoby  się  wyjaśnić  tę 

przedziwną korespondencję (do końca nie wiadomo: kogo z kim) zamieszczoną w CVR-3, 

czyli stenogramach sporządzonych dla NPW przez IES (skan poniżej) – korespondencję 

zawierającą „wieści pogodowe z XUBS” przeznaczone do przekazania załodze PLF 101?

Oczywiście historia z wyjątkowo  okrężnym przekazywaniem „danych meteo” z XUBS do 

„Protasiuka”  to  rzecz  na  osobną  analizę  –  przypomnę,  że  wedle  oficjalnych  legend, 

głoszonych z całkowitą powagą przez rozmaite bumagi, historia zaczyna się od „przelotu 

TSO 331”,  którego pilot  o  godz.  8.10 „dopytuje  o pogodę na prośbę Moskwy”30,  XUBS 

przekazuje mu „dane meteo”, one zaś przekazane mają być przez TSO 331 do Moskwy, 

stamtąd zaś dopiero mają (zapewne drogą telefoniczną jak wyżej jest to przedstawione na 

skanie) dotrzeć do Mińska. Tak jakby XUBS nie mogła powiadomić Mińska bezpośrednio. 

Tak jakby też LNX/UUBS czyli Jużnyj, nie miało łączności z Mińskiem. Tak jakby nie było 

ZBiR czy neo-ZSSR i bratnich republik. Innymi słowy – 10 Kwietnia mają się odbywać 

specjalne, międzynarodowe loty natowskich statków powietrznych przez białoruską i ruską 

przestrzeń,  ale  instytucje  związane  z  obsługą  tychże  przelotów  bezpośrednio  nie 

komunikują się ze sobą. 

30 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html 

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


Ktoś rezolutny powie: wot, tak wygląda bardak za wschodnią granicą albo tak  wyglądał 

owego dnia, czyli 10-04. Załóżmy znów (absurdalnie), że tak. W takim jednak razie samo to 

okrężne,  arcyzawiłe  przekazywanie  wieści  o  „widoczności  400  m  i  mgle”  nie  ma 

najmniejszego sensu, skoro (a priori) „wiadomo”, że „prezydencki tupolew” i tak na XUBS 

przyleci,  czyż nie (bo jakby nie ma dokąd „odbić”)? Po co więc cały  „naokolny” ruch z 

„danymi meteo”, które przekazuje w końcu polskiej załodze Mińsk ponoć o godz.  8.14, a 

których  nie  przekazuje  ponownie  moskiewska kontrola  obszaru i  nie  podejmuje żadnej 

rozmowy na ich temat – tak jakby oczywiste było, że na wieść o TWA „Protasiuk” i tak 

będzie zdążał na smoleńskie wojskowe lotnisko? A skąd to jest wiadome, że tak będzie 

przebiegał dalej ten lot?

(O 8.18 rzekomo, tj.  3 godziny po wylocie „Wosztyla”, ma paść pytanie Grzywny o to, czy „wylądował już” - to pytanie 

zresztą jest reakcją na wypowiedź kogoś innego: „jakie mieli lądowanie”;  Protasiuk stwierdza: „Nie wiecie”, po czym 

dodaje  „Może  wylądował,  może  zdążył  przed  tymi  mgłami”  -  z  czego  należałoby  wnioskować,  iż  nie  było  wcześniej  

korespondencji  między „Protasiukiem” a „Wosztylem”;  o  8.26 dowódca PLF 101,  wg stenogramów IES-u,  ma nawet 

jeszcze pytać: „Ale oni wiszą czy nie?”)

W  gruncie  rzeczy  zresztą  nie  tylko  załoga,  jak  i  obie  kontrole  obszarów  (mińska  i  

moskiewska) w ogóle się owymi TWA w Smoleńsku nie przejmują (skoro nie dyskutują z 



polskimi  pilotami  wariantu  alternatywnego  związanego  z  zapasowym  lotniskiem  i  np. 

międzylądowaniem) – ale nawet nie przejmuje się tymi TWA także grupa szympansów z 

XUBS – tak  jakby  z  góry  było  przesądzone,  iż  bez  względu na  wszystko „prezydencki 

tupolew”  będzie  lądował i  nie  da  się  tego  w żaden sposób  zatrzymać. Nie  można ani 

zakazać  lądowania,  ani  włączyć  świateł  takiego  zakazu,  ani  zamknąć  lotniska  przy 

widoczności poniżej minimów, ani nawet nakazać załodze z Polski przeczekiwanie mgły w 

powietrzu31.  Czy  nie  nazbyt  przedziwnymi  (nawet  jak  na  bardak)  torami  biegną  te 

wszystkie zdarzenia – trochę na zasadzie: niech się stanie to, co ma się stać – i to niech się 

stanie możliwie jak najszybciej32? 

31 Jak  pamiętamy  z  lektury  „stenogramów”  Protasiuk  ma  mówić  o  godz.  8.26:  możemy  i  pół  godziny  
powisieć, i odchodimy na zapasowe (http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/IES-odczyt1.pdf, s. 57), 
zatem taki wariant brany jest przez szefa załogi pod uwagę.  

32 Por. też wywiad z Plusninem z 12-04-2010:  http://lifenews.ru/news/20288. Czemu nie było żadnego z 
nim wywiadu 10 Kwietnia?

http://lifenews.ru/news/20288
http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/IES-odczyt1.pdf


ZZZZ33 

W dokumentacji „komisji Millera” pojawia się drobna różnica między dwiema depeszami 

powyżej: planista BOZ WPL podaje o godz. 7.29 pol. czasu informację do BOZ EPWA, że 

PLF  101  leci  do  ZZZZ,  natomiast  BOZ  EPWA  przekazuje  o  godz.  7.36  do  Moskwy 

informację, że PLF 101 leci do  XUBS. O ile więc w depeszy wojskowej części lotniska nie 

jest podany docelowy punkt przelotu PLF 101, o tyle w depeszy wychodzącej z cywilnej 

części  lotniska  ten  punkt  jest  jednoznacznie  zdefiniowany  jako  lotnisko  Smoleńsk-

Siewiernyj. Nie może być tu mowy o literówce, ale o modyfikacji treści depeszy na pewno. 

Przypomnę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której (przynajmniej niektórym osobom 

decyzyjnym)  1)  wiadomo jest  z  wyprzedzeniem o  planowanym zamachu,  a  ponadto  2) 

unieważnia się wysłane wcześniej plany lotów i dokonuje się istotnych zmian w związku z 

lotami specjalnymi – 3) zmienia się godziny startów, a także 4) zmienia się składy osobowe 

pasażerów. Kto wie zatem, czy nie ustala się też na nowo docelowych portów lotniczych – 

właśnie  ze  względów  bezpieczeństwa  –  tj.  czy  np.  nie  zgłasza  się  Ruskom  jednych,  a 

załogom pozostawia się mimo to swobodę decydowania o tym, na którym z 3 wybranych 

lotnisk dojdzie ostatecznie do przyziemienia? 

W  Zbrodni  smoleńskiej34 można  znaleźć  taki  zastanawiający  opis  chwili  sprzed  odlotu 

33 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/321446,zzzz-pole-droga-lub-laka 
34 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/321446,zzzz-pole-droga-lub-laka


„Protasiuka”:

Z  kolei  komentator  libra na  s24  niejednokrotnie  pisał,  że  załoga  („Protasiuka”)  zrazu 

zgłosiła wieży na Okęciu, iż leci do Mińska, a potem dopiero piloci mieli poprawić się, że do 

Smoleńska. Na ile te „okołomińskie” relacje są zweryfikowane, to osobna sprawa. Gdyby 

tego było  mało  w przestrzeni  publicznej  funkcjonują różne „plany lotów” przypisywane 

„Protasiukowi”. W Zbrodni smoleńskiej pojawia się skan takiego tajemniczego dokumentu 

(niestety jakość kopii pozostawia wiele do życzenia):

Trasa  podana  powyżej  składa  się  z  następujących  punktów  nawigacyjnych  (oraz  dróg 



lotniczych):  BAMSO  Z182  ASLUX  Z460  TOXAR  N869  RUDKA  UM863  ASKIL 

/K0700S810  B107  RALOT  DCT,  co,  pomijając  brak  literówki  w  oznaczeniu  ASKIL 

(pojawiającej  się  i  w  depeszach,  i  w  innych  „planach  lotów”  przyporządkowanych 

„Protasiukowi”35), zgadzałoby się z innymi „planami lotów” („Protasiuka”).

Lotnisko docelowe to ZZZZ, ale też wymienione jest: (XUBS); czas lotu przewidziany jest 

na  1h15,  ale  poza  tym  wpisane  są  sygnatury  ruskiej  zgody  dyplomatycznej  (gdy  wedle 

ustaleń K. Galimskiego i P. Nisztora Ruscy nie przysłali na czas na piśmie takich zgód36). 

Jeśli jednak spojrzymy na sam dół tego „planu lotu”, to jest on datowany na 09-04-2010 na 

35 Takiej literówki nie znajdziemy w tej depeszy związanej z lotem „Stroińskiego”: 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html. Por. też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html  

36 Ustalenia tych dziennikarzy, zawarte w książce Kto naprawdę ich zabił, potwierdził potem NIK w swym 
raporcie, por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf, s. 15-16.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html


godz. 11:22 – co już w ogóle stawia pod znakiem zapytania jego przydatność w śledztwie, 

zważywszy  na  to,  co  się  działo  z  „planami  lotów”  i  depeszami  -  następnego  dnia.  Czy 

fachowcy wojskowi stojący za  Zbrodnią smoleńską  tego drobiazgu nie zauważyli, czy też 

uznali, iż nie ma on większego znaczenia w obliczu blackoutu na Okęciu? Tak czy tak należy 

się  dziwić,  iż  zamieścili  taki  dokument  bez  wyjaśnienia,  dlaczego  i  po  co  –  gdyż  jako 

autentyczny plan lotu „Protasiuka” nie może być on w ogóle potraktowany. 

Wracając  do  meritum,  a  więc  do  ZZZZ.  Gdyby  załoga  przed  wylotem  dostała  jasne 

polecenie (np.  od Dowódcy Sił  Powietrznych; czy może tego dotyczyła słynna rozmowa 

Błasik-Protasiuk?),  że  na  XUBS  ze  względów  bezpieczeństwa  nie  powinna  lądować,  to 

nawet jeśliby zgłoszono Moskwie w depeszy z EPWA o godz. 7.36 (podawanej na początku 

tego podrozdziału),  iż  PLF 101  wybiera  się  na  smoleńskie  wojskowe lotnisko,  to  wcale 

takiego  planu  nie  musiano  realizować.  ZZZZ  mogło  w  tym  wypadku  oznaczać  dla 

wtajemniczonych np. UMII, a nie „smoleńskie mokradła”.  



Smoleńsk-mokradła

W książce M. Krzymowskiego i M. Dzierżanowskiego (Smoleńsk. Zapis śmierci,  s. 11-13) 

znajduje się intrygująca rekonstrukcja tego, co się działo z polskim montażystą SW37, gdy 

wpadł na mokradła przy polance w pobliżu pewnego smoleńskiego lotniska. Ten obszerny 

cytat  może  stanowić  lekturę  uzupełniającą  do  Elementarza,  w  którym  materiał 

moonwalkera stanowił istotny przedmiot badań38.

37 Jak dodają autorzy (s. 10-11): Wiśniewski właściwie nie rozstawał się z kamerą. Filmował wszystko, co  
się dało – bez względu na to, czy materiał miał być emitowany, czy nie. Niektórych to denerwowało. Nic  
dziwnego, w Smoleńsku nagrywał na przykład kolegów, którzy siedzieli w hotelowej restauracji. 
Sporo więc było zajęć z tym filmowaniem, jak na zwykłego montażystę. 

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

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


Biegł a po drodze wszystko filmował. - To chyba jakiś mały wojskowy samolot. Zbliżam się  

do miejsca wypadku. O kurwa! - Buty Wiśniewskiego zapadły się w błocie. Do lasu wjechał  

pierwszy wóz. Strażacy, którzy zaczęli gasić wrak, kazali Wiśniewskiemu odejść. - Już cię tu  

nie ma! Cofnąć się, wszyscy!

Co  kilka  sekund  rozlegał  się  odgłos  przypominający  wystrzał.  Wiśniewski  się  tym  nie  

przejmował,  był  pewien,  że  to  płonące  gałęzie.  -  ...samolot  chyba był  pusty,  nie  widać  

żadnych ciał.  To pewnie jakiś  transportowiec bez pasażerów.  W powietrzu nie  czuć ani  

paliwa lotniczego, ani płonących zwłok. A ja przecież znam dobrze ten zapach, bo byłem na  

miejscu  katastrofy  w Lesie  Kabackim...  -  zaciął  się  nagle.  Na kawałku blachu zobaczył  

biało-czerwoną szachownicę. - ...To polski samolot przecież...

Ciekawie  się  zaczyna,  prawda?  Czyżby  autorzy  chcieli  nam  powiedzieć,  że  polski 

montażysta, filmując, tak właśnie sobie opowiadał do mikrofonu, jak powyżej? I czy nie 

przeoczyli oni w takim razie wypowiedzi dotyczącej  czarnej skrzynki samolotu, który się  

rozwalił? Dalsza rekonstrukcja dokonana przez Krzymowskiego i Dzierżanowskiego39 jest 

równie zastanawiająca – nie tylko ze względu na to, co miało być, ale i na to, czego miało 

nie być, gdy moonwalker zawitał na „mokradłach”:

Chciał  podejść  bliżej,  ale  zobaczył,  że  w  jego  stronę  zbliża  się  grupa  OMON-owców.  

Wiśniewski spytał ich, co się stało. 

- Rozbił się samolot. To wszystko - odpowiedział Rosjanin.

- Proszę nie iść dalej - dorzucił drugi funkcjonariusz. 

- Kto tu filmuje? - jeden z OMON-owców spojrzał na kamerę.

Wiśniewski  szybko schował  ją  do torby,  ale  jej  nie  wyłączył.  Chciał,  żeby przynajmniej  

nagrał się sam dźwięk. 

39 Może na podstawie zeznań moonwalkera w NPW?



Książka dwóch dziennikarzy Wprost jest sfabularyzowanym zapisem tego, co udało im się 

wyczytać w protokołach zeznań lub usłyszeć w wywiadach z poszczególnymi osobami – 

trudno  więc  jednoznacznie  ocenić,  która  część  cytowanych  wyżej  fragmentów  stanowi 

rezultat  celowej  fikcjonalizacji  określonych  przekazów,  a  która  jest  odzwierciedleniem 

(chronologicznym) takich a nie innych zdarzeń. Z tej rekonstrukcji bowiem wynikałoby, że 

wypowiedzi,  które pojawiały  się  podczas  filmowania,  było  więcej  (od tych,  które od lat 

znamy z moonfilmu), a poza tym te wypowiedzi, które znamy, pojawiałyby się w innych 

miejscach  materiału  SW.  Jeśli  jednak  wsłuchamy  się  w  filmik  Fomina,  to  wypowiedź 

„strażaka”  (dopinającego  kask  na  planie  filmowym)  mijającego  polskiego  montażystę 

pojawia się  wtedy,  gdy SW kręci  się  w okolicy ogona – a więc w tym miejscu te filmy 

poniekąd się pokrywają (potem jednak materiał Fomina się urywa, sam „mechanik” zaś w 

10.04.10  opowiada ze śmiechem, że spostrzegłszy, jak biją i przewracają Wiśniewskiego, 

oddalił się z „miejsca katastrofy”)40. 

Wracamy  do  publikacji  książkowej  Krzymowskiego  i  Dzierżanowskiego  i  tam  zawartej 

relacji moonwalkera:

- Pytam, kto filmuje – Rosjanin ruszył w jego stronę.

- Proszę nie filmować. Chodź tu szybko, kurwa... Nic nie filmować!

- To jest moja praca, jestem reporterem – odpowiedział Wiśniewski. Rosjanie byli już przy  

nim.

- Tak, tak.

- Nic nie filmować!

- To jest moja praca, to polski... Mam akredytację przecież.

- Zabieraj się stąd!

- Wiecie, to nasz polski samolot...

40 Naturalnie  nie mamy żadnej gwarancji, że filmik Fomina nie przeszedł procesu postprodukcji w jakiejś 
montażowni specsłużb.



- Kamerę, kamerę daj!

- Przepraszam, ja mam akredytację...

- Żadna akredytacja, oddawaj kamerę.

- Ale po co wam moja kamera?!

- Federalna Służba Ochrony. Dawaj kamerę! Zwrócimy ją.

- Ale po co wam moja kamera! - Wiśniewski szybko wyciągnął z torby pustą kasetę i dał ją  

Rosjaninowi [w relacji sejmowej miała to być kaseta z zapisem przylotów 7-04-2010 – przyp. 

F.Y.M.].

- Po to. Torba! Oddamy ambasadzie.

- Proszę. - Wiśniewski dał dwie kolejne puste kasety. Ostatnia, czwarta, była w kamerze,  

która cały czas nagrywała.

- Wywożę go poza teren.

–Tak,  poza  teren!  -  Dwóch  OMON-owców  wzięło  Wiśniewskiego  pod  pachy  i  zaczęło  

prowadzić. Nagle obok nich wyrósł kolejny mężczyzna. Tym razem cywil. Wysoki i szczupły  

szatyn, po pięćdziesiątce. Miał na sobie długi, elegancki, beżowy płaszcz.

           - Znasz go? - spytali go Rosjanie, kiwając na Wiśniewskiego.

- Nie znam tego człowieka – mężczyzna odpowiedział idealną polszczyzną. Twardą, bez  

żadnego akcentu. - Zatrzymajcie go i zniszczcie sprzęt – odpowiedział już po rosyjsku.

Wiśniewski pomyślał, że musi to być któryś z naszych dyplomatów. Miał rację: dziewięć  

miesięcy po katastrofie okazało się, że był to Grzegorz Cyganowski, drugi sekretarz naszej  

ambasady  w  Moskwie.  Chwilę  później  Wiśniewski  siedział  w  samochodzie  z  

przyciemnianymi szybami. Przez jego okno widział kawałek wraku.

Funkcjonariusze, którzy weszli z nim do samochodu, zrobili się uprzejmi. Byli wystraszeni. 

– Teraz to chyba pójdziesz do więzienia i szybko z niego nie wyjdziesz - nerwowo żartował  

jeden z nich. Do auta dosiadł się kolejny Rosjanin. Najważniejszy, chyba pułkownik. - No  



dobrze.  Powiedz,  skąd jesteś.  Jak dostałeś  się  na miejsce  katastrofy?  Co tam robiłeś?  -  

zaczął  wypytywać.  Był  grzeczny,  ale  w  oczach  miał  przerażenie.  Po  chwili  Wiśniewski  

dostał  SMS-a  od  koleżanki  z  Polski:  „TVP  Infor  podaje,  że  w  Smoleńsku  rozbił  się  

prezydencki samolot z prezydentem. Jesteś na miejscu?” Zmroziło go. Nie miał pojęcia, że to  

był Tu-154 o numerze bocznym 101.

(Czy to nie ten tajniak z materiału Fomina jest z omonowcami zatrzymującymi moonwalkera?)

O tym aucie  (UAZ-ie),  do  którego  polskiego  montażystę  mieli  omonowcy  zaprowadzić, 

Wiśniewski wspomina w sejmie podczas przesłuchania, lecz nikt z parlamentarzystów w 

ogóle nie dopytuje: w którym miejscu stał ów samochód, skoro nie udało się go uwiecznić 

na żadnym kadrze moonfilmu. 
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