
Zagadnienia „smoleńskie” (1)
Free Your Mind

Wykład 1.

Problem tego, co się wydarzyło 10 Kwietnia

                                                                                                                                Proszę państwa, takie wypadki się bada 3 lata nawet.  

                                                                                                                                E. Klich1

Gdyby poprosić kogoś zaczepionego na ulicy jednego z polskich miast o to,  by powiedział,  co 

zaszło 10-04-2010, to zapewne (o ile nie trafilibyśmy na któregoś z blogerów „od maskirowki”), 

odrzekłby, że w Smoleńsku doszło do lotniczej katastrofy z udziałem polskiego „prezydenckiego 

tupolewa”2. Gdybyśmy to samo pytanie stawiali innym zagadniętym osobom, to rozkład głosów w 

takiej ulicznej sondzie byłby zapewne tego typu, że jedni ludzie by twierdzili, że 10-04 zdarzył się 

nieszczęśliwy wypadek losowy, drudzy zaś, że doszło do zamachu w Smoleńsku. Gdyby jednak 

spytać którąś  z tychże osób, czy przez te dwa i  pół roku widziała jakiś film lub może zdjęcie  

ilustrujące  sam moment  katastrofy,  to  miałaby chyba problem z  przypomnieniem sobie  czegoś 

takiego. A gdyby też spytać, czy ta osoba widziała jakieś fotografie ofiar na pobojowisku – choćby 

zrobione  z  lotu  ptaka  –  pośród  nielicznych,  sporej  wielkości,  fragmentów  wraku,  to  też, 

podejrzewam, byłby z tym problem. 

Katastrofa lotnicza, której do tej pory, a więc od paru już lat, nie pokazano – miało zaś do niej dojść 

w  niemałym  wschodnioeuropejskim  mieście,  nieopodal  osiedli  mieszkaniowych  i  podczas 

oczekiwania  (na  przylot  delegacji)  licznych  oficjeli.  Katastrofa  lotnicza,  której  miejsce 

błyskawicznie zdewastowano i którego (wraz z ułożeniem ciał ofiar) nie udokumentowano przed 

dokonaniem tej dewastacji. Jak wiemy jednak, brak tych, zdawać by się mogło, dość oczywistych, 

podstawowych dowodów na zaistnienie katastrofy i materiałów z nią związanych, nie przeszkodził 

jej  badaczom  w  jej  badaniu.  Wielu  badaczy  wszak  akurat  materialnymi  dowodami  owego 

lotniczego zdarzenia się niemal zupełnie nie przejęło – brakujące elementy badawczej rekonstrukcji 

1 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/  . 
2 Fraza „prezydencki  tupolew” utarła  się  w narracji  „okołosmoleńskiej”,  dlatego i  ja  jej  używam,  należy jednak 

pamiętać, że jest to wyłącznie pewien skrót myślowy – statki powietrzne (byłego) 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa  
Transportowego (dalej jako 36 splt) to samoloty rządowe – nie zaś prezydenckie.

http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/


przebiegu wypadku znajdując w najprzeróżniejszych relacjach (przybywających z biegiem czasu, 

coraz  to  nowych)  okolicznych  świadków  i/lub  w  konstruowanych  przez  siebie  animacjach 

komputerowych. 

Nie wiem, czy ktokolwiek z nas przewidywał, że po tak długim okresie czasu (a formułuję te słowa 

we  wrześniu  2012)  od  tragedii  polskich  delegatów  udających  się  na  rocznicowe  uroczystości 

katyńskie, stan rzeczy, jeśli chodzi o ustalanie przyczyny i przebiegu Zdarzenia, jak też kwestie 

ewentualnej  odpowiedzialności  poszczególnych osób za  to,  co  się  stało  – będzie  taki,  jaki  jest 

obecnie. Przeżyliśmy na przestrzeni tego czasu kilka czarnych komedii: (kilkudniowe, tj. do czasu 

całkowitego „posprzątania  pobojowiska”)  badania  10-osobowej  „komisji  MAK”,  (jednodniowe) 

badania  34-osobowej  „komisji  Millera”3,  a  na koniec  (bezdotykowe,  prowadzone na  odległość) 

badania niezwykle licznej „komisji  Macierewicza”.  Osobno należałoby potraktować specyficzne 

badania 3- lub 4-osobowej „komisji płk. Latkowskiego”4 zebrane w serii ksiąg pt. „Ostatni lot”5, 

przez  to,  iż  była  to  formacja  „spontaniczna”,  nie  zaś  jakieś  zinstytucjonalizowane  ciało  czy 

gremium. O pracach tychże grup badawczych jeszcze będę w niniejszych wykładach wspominał, 

rzecz jasna.

3 Tj.  powołanej  przez  ówczesnego  szefa  MON  B.  Klicha,  Komisji  Badania  Wypadków  Lotniczych  Lotnictwa 
Państwowego,  której,  jak  wiemy,  nie  należy  mylić  z  Państwową  Komisją  Badania  Wypadków  Lotniczych 
(http://www.transport.gov.pl/2-4821a237de95c.htm),  nawet  jeśli  wśród  członków  tej  ostatniej 
(http://www.transport.gov.pl/2-4822ffecb3544.htm)  pojawiają  się  członkowie  tej  pierwszej 
(http://komisja.smolensk.gov.pl/palm/kbw/634/8717/Sklad_Komisji_Badania_Wypadkow_Lotniczych_Lotnictwa_P
anstwowego.html).

4 Zwykle to J. Osieckiego uznaje się za „twarz” tejże „komisji”, ale to T. Białoszewski, który potem włączy się w 
prace  „komisji  płk.  Latkowskiego”  swój  pierwszy  tekst  (wraz  z  M.  Sarjuszem-Wolskim)  dotyczący  10-04 
opublikuje  już  w  majowym  (2010)  wydaniu  Polski  Zbrojnej (nr  20,  16.05.2010,  s.  9-15),  por. 
http://www.tbb.pl/images/dodatki/20100516_polskazbrojna_150.pdf.  Zwracam uwagę na ten tekst  z  tego  choćby 
względu, iż ukazuje się on jeszcze zanim (na przełomie maja i czerwca 2010) upublicznione zostają „stenogramy 
rozmów w kokpicie prezydenckiego tupolewa” w pierwszej  wersji, natomiast  zawiera on (nie wiadomo, w jaki 
sposób  uzyskane)  treści  rozmów między wieżą  kontroli  lotów a  załogą  tupolewa  (Warunki  są  bardzo  trudne,  
proponujemy lotnisko zapasowe!), jak też między tą ostatnią a załogą jaka-40 (Rozmowa była krótka: Dowódca  
Jaka-40: „Widać 100 i mleko.” Tu 154 Lux: „Dobra...” To były ostatnie słowa, które usłyszała załoga polskiego  
Jaka-40, j.w., s. 12).  

5 Mówię o serii, ponieważ powstały do tej pory (jak informowali sami Autorzy) już trzy pozycje książkowe, przy 
czym drugą z nich na życzenie samych Autorów wycofano po wydrukowaniu, zanim trafiła do dystrybucji: „Druga 
książka, będąca kontynuacją naszego dziennikarskiego śledztwa, została ukończona i przesłana do druku pod koniec  
lipca  2011  r.,  kilka  dni  przed  zakończeniem  prac  komisji  ministra  Jerzego  Millera.  Zakładaliśmy,  że  fakty  i  
informacje, do których dotarliśmy, uzasadniają jej wydanie. Jednak już po wstępnej, pobieżnej analizie i krótkiej  
burzy mózgów doszliśmy do wniosku, że wycofujemy ją z druku po to, aby przedstawić - w świetle raportu komisji -  
nasz "protokół rozbieżności".” (http://www.tbb.pl/latanie-gospodarzy-tomasz-bialoszewski/40-publikacje).

http://www.tbb.pl/latanie-gospodarzy-tomasz-bialoszewski/40-publikacje
http://www.tbb.pl/images/dodatki/20100516_polskazbrojna_150.pdf
http://komisja.smolensk.gov.pl/palm/kbw/634/8717/Sklad_Komisji_Badania_Wypadkow_Lotniczych_Lotnictwa_Panstwowego.html
http://komisja.smolensk.gov.pl/palm/kbw/634/8717/Sklad_Komisji_Badania_Wypadkow_Lotniczych_Lotnictwa_Panstwowego.html
http://www.transport.gov.pl/2-4822ffecb3544.htm
http://www.transport.gov.pl/2-4821a237de95c.htm


(fragment tekstu T. Białoszewskiego i M. Sarjusza-Wolskiego z maja 2010; pierwszy z autorów zaliczany jest przeze  

mnie do „komisji płk. Latkowskiego”)

Określenie  „czarna  komedia”  może  się  komuś  wydać  nazbyt  publicystyczne,  a  może  i 

prowokacyjne – w jaki jednak sposób można werbalnie ująć prowadzone z powagą prace, które: 1) 

nie spełniają żadnych kryteriów stosowanych w cywilizowanym świecie w ramach badań katastrof 

lotniczych i 2) dokonywane są na całkowicie zdewastowanym przez buldożery, dźwigi i inny ciężki 

sprzęt „miejscu katastrofy”? Jak można nazwać prace, w których nie dokumentuje się najpierw 

całego „miejsca zdarzenia”,  nie  rejestruje  ułożeń ciał  ofiar,  nie  analizuje  stanu zwłok etc.?  Jak 

można mówić o badaniu katastrofy lotniczej, jeśli nie rekonstruuje się wraku rozbitego samolotu? 

Jak można badać katastrofę, w ogóle nie będąc na jej miejscu ani nie mając fizycznie do czynienia z 

wrakiem (vide „komisja Macierewicza”)? To tylko garść elementarnych pytań, jakie postawiłbym 

komuś, kto obruszałby się, słysząc w powyższym kontekście termin „czarna komedia”.   

Oprócz tych trzech/czterech wymienionych wyżej „komisji”, które, jak można sądzić, zakończyły 

już swoje badawcze prace6, swoje śledztwo kontynuuje polska wojskowa prokuratura, lecz nie jest 

6 Przynajmniej w stopniu pozwalającym na wstępne podsumowanie – jak wiemy „komisja Macierewicza” planuje 
„raport końcowy” opublikować dopiero w przyszłym roku. Z drugiej jednak strony od wielu już miesięcy utrzymuje 
ona z dużą dozą pewności, iż 10 Kwietnia doszło do „rozerwania samolotu w powietrzu za pomocą dwóch silnych 
eksplozji”,  do czego miało dojść na wysokości kilkudziesięciu metrów podczas przeprowadzanego przez załogę 
manewru „odchodzenia”. Wyniki badań „komisji Macierewicza” są więc już doskonale zainteresowanym sprawą 



wcale wykluczone (zważywszy na treści upubliczniane na dotychczasowych, wyjątkowo rzadkich 

konferencjach  prasowych  prokuratorów),  że  jego  część  (ta  oficjalna,  nie  tajna7)  zakończy  się 

ustaleniami  niewiele  odbiegającymi  od  znanej  nam już od  dnia  tragedii  wersji  wydarzeń.  Nim 

jednak przejdę do rozważań bardziej szczegółowych (zatem także do kwestii badań poszczególnych 

„komisji”), chciałbym na wstępie spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego 2,5 roku po 

10 Kwietnia, największej polskiej tragedii i traumie po II wojnie światowej – sytuacja związana ze 

śledztwem wygląda tak a nie inaczej.

Po pierwsze, prawdy nie usiłuje się dowiedzieć wielu naszych rodaków – jedni już machnęli ręką, 

wróciwszy do „prozy życia”, drudzy zaś nie są w stanie przebić się przez medialny mur otaczający 

Zdarzenie. Mur ten tworzą dwie narracje ściśle związane z jednym miejscem, jakim było i wciąż 

jest północne, wojskowe, smoleńskie lotnisko (oznaczane jako XUBS). W tym więc względzie obie 

narracje można traktować jako „komplementarne”: pierwsza traktuje o wypadku na XUBS, druga 

zaś o zamachu na/nad XUBS. 

Po drugie,  sytuacja związana ze śledztwem tak a nie inaczej wygląda,  ponieważ od dociekania 

prawdy  odstąpiło  z  jakichś  względów  wielu  polskich  naukowców,  którzy  (tak  jak  zwykli 

obywatele) „zostali ogłuszeni” medialnym szumem towarzyszącym dwóm oficjalnym narracjom i 

właściwie poprzestali na sympatyzowaniu albo ze „smoleńsko-wypadkowym”, albo „smoleńsko-

zamachowym” scenariuszem. 

Po  trzecie,  nie  powstała  do  tej  pory  instytucja,  która  by  rzetelnie  i  bez  żadnych  „wstępnych 

założeń”  zbadała  sprawę  tragicznych  losów  prezydenckiej  delegacji,  zaś  (po  czwarte)  środki 

masowego przekazu wraz ze środowiskami dziennikarskimi generalnie umywają ręce od sprawy 

wyjaśniania  tego,  co  się  stało  10  Kwietnia,  w najlepszym razie  trzymając  się  jednej  z  dwóch 

wymienionych wyżej narracji i ani na krok od niej nie odstępując8. 

Swego  czasu  odbyłem  dość  gorączkową,  nerwową  rozmowę  z  jednym  z  profesorów  (grono 

„Smoleńska” znane.
7 O tym, że prokuratura prowadzi dodatkowe tajne śledztwo mogą świadczyć następujące przesłanki: 1) utajnianie 

sporej części materiału dowodowego, 2) utajnianie dokumentacji, 3) niewspółmierna do skali wydarzenia polityka 
informacyjna (nietransparentność śledztwa). Naturalnie może być też tak, iż prokuratura zwyczajnie nie radzi sobie 
z  prowadzeniem  dochodzenia  i  poszczególnych  czynności  procesowych,  zaś  powyższe  działania  to  jedynie 
przejawy  ukrywania  indolencji  przez  prokuratorów  –  w  takiej  jednak  sytuacji  (choć  wydaje  się  ona  mało 
proawdopodobna)  należałoby  kiedyś  (w  ramach  prac  nadzwyczajnej  komisji  śledczej)  poddać  gruntownemu 
sprawdzeniu także działalność samych prokuratorów zajmujących się „dochodzeniem smoleńskim”.

8 Na tym tle, nawiasem mówiąc, intrygująco prezentuje się kwietniowy (2012) eksperyment przperowadzony przez 
jedną z brytyjskich telewizji, a związany z kontrolowanym rozbiciem Boeinga 727 lecącego z prędkością 225 km/h, 
który  to  eksperyment,  jak  na  razie,  nie  znalazł  zrozumienia  u  A.  Macierewicza: 
http://www.rp.pl/artykul/600922,935126-Macierewicz-o-eksperymencie-z-rozbiciem-Boeinga-727.html.

http://www.rp.pl/artykul/600922,935126-Macierewicz-o-eksperymencie-z-rozbiciem-Boeinga-727.html


naukowców  było  szersze),  który  dowiedziawszy  się  podczas  niej,  że  uważam,  iż  do  żadnej 

katastrofy w Smoleńsku nie doszło, uznał tego rodzaju scenariusz za science fiction. Stwierdził, że 

może polski rząd coś tam zawalił, np. jeśli chodzi o zabezpieczanie miejsca zdarzenia, lecz z tego 

powodu  nie  można  wyciągać  zbyt  daleko  idących  wniosków,  takich  chociażby,  jak  ten,  iż 

katastrofy Tu 154M PLF 101 na/nad XUBS nie było. Wprawdzie tenże naukowiec (którego zresztą 

lubię i się dość dobrze znamy od paru już lat), nie posiadał wiedzy o wielu detalach związanych z 

dochodzeniem (i pracami „komisji”), nie przeszkadzało mu to jednak w opowiadaniu się po stronie 

oficjalnej,  „katastroficznej”,  narracji  –  może  z  lekkim  przechyłem  w  stronę  „hipotezy 

dwuwybuchowej” (czyli scenariusza „komisji Macierewicza”).

Musimy jednak zdać sobie dziś sprawę, że problem nie polega na tym, żeby w odniesieniu do 10 

Kwietnia obrać stanowisko, typu: „jak tam było, tak tam było, ale jakoś było”, lecz by dowiedzieć  

się dokładnie, w całkowicie transparentnym i odpolitycznionym śledztwie, co zaszło tamtego dnia, 

poczynając  od  godzin  przygotowań  do  odlotów  z  Okęcia  (EPWA),  poprzez  sam  przelot,  na 

tragicznym finale kończąc. Jak dotąd takiego dochodzenia nie zapewniła żadna, podkreślam: żadna, 

z instytucji oficjalnie zajmujących się ustalaniem przyczyn oraz przebiegu wydarzeń z tragicznej 

kwietniowej soboty. Silne spolityzowanie „sprawy 10 Kwietnia” świadczy po pierwsze o tym, iż 

rozmaitym  środowiskom  politycznym  (nie  tylko  związanym  z  partią  rządzącą,  ale  też  tym 

związanym z antyrządową opozycją) zależy przede wszystkim na ukryciu prawdy o tragedii, nie zaś 

na jej ujawnieniu. Tym pilniejsze więc w takim kontekście wydaje się powołanie nadzwyczajnej 

komisji,  która  podejmie  się  zbadania  całej  sprawy  zupełnie  na  nowo  i  bez  oglądania  się  na 

jakiekolwiek polityczne zależności czy towarzyskie koterie. 

Po drugie, owo silne spoliyzowanie dowodzi, iż te środowiska, które do tej pory zajmowały się 

dochodzeniami (typując do nich swoich przedstawicieli), szachują się nawzajem i w ten sposób ich 

działalność zamienia się w swoisty teatr telewizyjny, a więc w pewien spektakl, który ma na celu 

„rozładowanie  społecznych  napięć”  lub  też  „ukierunkowanie”  ich,  tak  by  odwrócić  uwagę 

publiczną od przeróżnych kłopotliwych kwestii właśnie z samą tragedią związanych.

„Rozładowanie”  polega  na  utrwalaniu  narracji  „losowo-wypadkowej”  (tu  ewentualnie 

„ukierunkowuje  się”  emocje  na  załogę  „prezydenckiego  tupolewa”  oraz  Prezydenta  Lecha 

Kaczyńskiego ewentualnie na gen. Andrzeja Błasika9) –  w tym podejściu utrzymuje się,  że po 

prostu „co się stało, to się stało i się nie odstanie”, a więc „zaszedł nieszczęśliwy wypadek” i nie ma 

co  się  nim  szczególnie  zajmować,  bo  należy  wrócić  do  codziennych  obowiązków.  W 

9 Tego ostatniego za współwinnego „katastrofy smoleńskiej” uznaje „komisja płk. Latkowskiego”. O tym jeszcze  
będzie mowa w jednym z następnych wykładów.  



zaproponowanym  przez  media  związane  z  opozycją,  a  następnie  rozwijanym  w  ramach 

zdumiewających prac „komisji Macierewicza”, nastawieniu, mamy zaś „ukierunkowanie” emocji 

społecznych na stronę rządową, którą uznaje się za współwinną „zbrodni smoleńskiej” (określenie 

„Przewodniczącego Zespołu”), czyli zamachu dokonanego nad XUBS. 

Mamy tu zastanawiającą zgoła symetrię – strona rządowa nie ujawnia wielu spraw związanych z 

działalnością  różnych ministerstw (MON, MSZ,  MSWiA) i  podległych w ten  czy inny sposób 

premierowi instytucji (BOR, COP, ABW, SKW etc.) w kontekście tragedii – z drugiej zaś strony 

strona opozycyjna nie ujawnia ani nawet nie drąży kwestii choćby 1) odpowiedzialności ludzi z 

prezydenckiej kancelarii w związku ze scenariuszem wydarzeń z 10 Kwietnia, 2) tego, co się działo 

na Okęciu rankiem tragicznej soboty, 3) nie przesłuchuje świadków z Katynia itd. Białe plamy w 

„historii smoleńskiej” są zatem niekwestionowaną, by tak rzec, zasługą obu stron – i rządowej, i 

opozycyjnej,  choć  nie  można  wykluczyć,  że  powody  powstawania  tychże  poważnych  luk  w 

rekonstrukcji tego, co poszczególne instytucje i poszczególni ludzie robili 10-04-2010 mogą być 

zupełnie odmienne, tzn. z innych względów pewne kwestie „zakrywa” rząd, a z innych opozycja. 

Niemniej  jednak „ponad podziałami” funkcjonuje milcząca  zgoda,  iż  właśnie  owych „pewnych 

kwestii” się nie ujawnia, nie rusza, nie dotyka etc. 

Wróćmy teraz do początku naszych rozważań, starając się zagadnienia polityczne odłożyć na bok, 

choć nie będzie to łatwe. Gdybyśmy bowiem zadali sobie pytanie:  skąd wiemy, że do „lotniczego 

zdarzenia  w  Smoleńsku”  doszło –  odpowiedź  będzie  natychmiastowa  i  oczywista:  ze  środków 

masowego przekazu.  Teraz  jednak powinniśmy sobie  postawić  następne pytanie:  a  skąd ludzie 

mediów się dowiedzieli o Zdarzeniu? Jedni dowiedzieli się od innych ludzi mediów, drudzy zaś (np. 

będący wtedy w Katyniu Rafał Poniatowski z TVN24) od ruskich funkcjonariuszy, trzeci zaś od 

jakichś „dyplomatów będących na miejscu”, czyli na XUBS. Jeżelibyśmy zaś zaczęli ustalać grupę 

„najtwardszych świadków”, a więc tych od „wczesnego ostrzegania”, że się tak wyrażę, to sprawy 

zaczynają się wyjątkowo komplikować. Pomijamy „drugie ręce”, tj. źródła, które nieco na zasadzie 

głuchego telefonu przekazywały wieści z „pierwszej ręki” (dodając trochę spekulacji od siebie), a 

więc takich dziennikarzy jak np. J. Olechowski z TVP Info (choć na wielką uwagę nadzwyczajnej 

komisji  powinien  zasługiwać  Jan  Mróz  z  TVN24  będący  na  XUBS  w  „czasowych  okolicach 

katastrofy”), a koncentrujemy się wyłącznie na – przynajmniej oficjalnie – naocznych świadkach. 

Za  jednego  z  najważniejszych  uchodzi  na  pewno  Dariusz  Górczyński  (ówczesny  naczelnik 

wydziału Federacji  Ros.  MSZ)10 – on to miał  zawiadamiać przeróżne osoby o Zdarzeniu (miał 

10 http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/swiadek-katastrofy-zeznaje-rosyjski-oficer-przekon_150396.html  , 
http://www.rp.pl/artykul/544614.html,  http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/, 

http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/
http://www.rp.pl/artykul/544614.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/swiadek-katastrofy-zeznaje-rosyjski-oficer-przekon_150396.html


telefonować do Tadeusza Stachelskiego (z protokołu dyplomatycznego) będącego w Katyniu, do 

Jarosława Bartkiewicza z MSZ (Dep. Wschodni) oraz do red. Wiktora Batera (Polsat News). Jakimś 

jednak przedziwnym zrządzeniem losu D. Górczyński, będąc tak niewykle istotnym świadkiem, nie 

został przesłuchany publicznie nawet przed „komisją Macierewicza”, a i też chyba mało kto go 

widział, jakby udzielał wywiadów o tym, co widział, słyszał, robił i co w ogóle się działo podczas 

jego pobytu 10 Kwietnia na XUBS. Gdyby tego było mało, to – jak pamiętamy – na You Tube był 

słynny materiał z wieczorną relacją W. Batera (dla Polsat News), z którego wyliczeń wychodziło, iż 

do „katastrofy” musiało dojść koło 8.3611, skoro on otrzymał telefon od kolegi dyplomaty o 8.40. 

Oczywiście byłaby to jeszcze bardziej niezwykła katastrofa niż ta badana przez wspomniane już 

przeze mnie „komisje”, gdyby jakiś jej świadek zawiadamiał zaprzyjaźnionego dziennikarza o jej 

zajściu  na  chwilę  zanim  by  do  niej  doszło,  toteż  z  czasem  W.  Bater  przesunął  nieco  porę 

telefonowania na późniejszą (sam zresztą też nigdy nie został publicznie przesłuchany). 

Z  kolei  amb.  Jerzy  Bahr,  który  dotarł  jakiś  czas  po  D.  Górczyńskim na  „miejsce  katastrofy”, 

ponieważ zrazu nie widział ani nie słyszał niczego, co by na tego rodzaju zdarzenie wskazywało, 

poza tym sami ruscy funkcjonariusze12, zrazu nie wiedzieli, „gdzie spadł samolot”; wprawdzie nie 

został przesłuchany publicznie, jednakże w paru wywiadach opowiedział, jak wyglądała sytuacja, a 

więc, że nie widział nawet ciał pasażerów na pobojowisku, jak też „odwróconych kół” tupolewa. 

Urzędnik kancelarii prezydenckiej Marcin Wierzchowski natomiast, który (wedle jego relacji) miał 

towarzyszyć J. Bahrowi, choć we wspomnieniach tego ostatniego (tak jak i jego kierowcy) się jakoś 

nie zachował, także nie widział ani nie słyszał odgłosów lotniczej katastrofy, natomiast przybywszy 

na „miejsce zdarzenia” spostrzec miał kilka ciał w tym jedno przypięte pasami do fotela13. Tenże M. 

Wierzchowski  został  przesłuchany  przez  „komisję  Macierewicza”,  lecz,  pomijając  już 

nieprofesjonalny sposób tego przesłuchiwania, jego zeznania zawierają mnóstwo luk czasowych i 

faktograficznych, budząc sporo znaków zapytania, a poza tym kłócą się w różnych miejscach z 

zeznaniami innych osób (jak np. min. Jacka Sasina oraz innego urzędnika kancelarii – Andrzeja 

Kwiatkowskiego14).  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zzzz-pole-droga-lub-aka.html oraz 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/wyczekiwanie.html.  

11 W niniejszych wykładach generalnie trzymam się czasu polskiego lub zaznaczam wyraźnie,  kiedy jest mowa o 
moskiewskim.

12 Jak opowiadał kierowca ambasadora Gerard Kwaśniewski:  http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-
oficera-bor,68588,2,1.html.

13 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/03/tajemnice-smolenska.html  . 
14 Dość  obszernie  omawiałem  te  sprawy  w  rozdziałach  Czerwonej  strony  Księżyca  dotyczących  pracowników 

Kancelarii  Prezydenta.  Tu  jedynie  wspomnę,  że  wątpliwości  budzą  następujące  sprawy:  przygotowania  do 
uroczystości katyńskich, pobyt w Smoleńsku 9 kwietnia 2010, ustalenia dotyczące odlotów z Okęcia (przesadzanie  
części dziennikarzy mających lecieć tupolewem do jaka-40), łączność z delegatami prezydenckimi oraz pomiędzy 
samymi  urzędnikami  KP  już  w  kontekście  samej  tragedii.  Ponieważ  jednak  nie  doszło  przed  „komisją 
Macierewicza” do żadnej konfrontacji świadków, to nadzwyczajna komisja, która podejmie się wyjaśnienia losów 
prezydenckich delegatów, będzie musiała gruntownie przesłuchać wielu ówczesnych pracowników KP (nie tylko J. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/03/tajemnice-smolenska.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/wyczekiwanie.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zzzz-pole-droga-lub-aka.html


Tym wyjątkowym świadkiem, który miał widzieć i słyszeć, a więc naocznie obserwować lotnicze 

zdarzenie  na  XUBS,  aczkolwiek  akurat  wtedy  wyłączyć  pracującą  od  paru  godzin  kamerę 

skierowaną  na  ścieżkę  podejścia  na  smoleńskie  Siewiernyj,  był  montażysta  TVP  Sławomir 

Wiśniewski.  On  jednak,  jak  można  było  sądzić  z  wielu  jego  relacji,  a  także  z  sejmowego 

wysłuchania:  obserwował  katastrofę,  ale  sądził,  że  to  coś  innego  –  jakiś  mały,  wojskowy, 

szkoleniowy, sportowy samolot. Nie upublicznił on ponadto swoich licznych (nagrywanych przez 

parę dni) materiałów „smoleńskich”, co w dużym stopniu uniemożliwia ich precyzyjną i rzetelną 

analizę  –  nie  wiemy wszak  po  dziś  dzień,  kiedy dokładnie  były  jego  materiały  realizowane  i 

dlaczego tylko te przekazał do wglądu opinii publicznej, a inne nie. 

W  tej  grupie  świadków  nie  powinno  zabraknąć  przedstawicieli  „gospodarzy”,  czyli  słynnych 

mechaników  samochodowych,  którzy  akurat  wychodzili  sobie  z  warsztatu,  gdy  „katastrofa 

smoleńska” miała miejsce. Niestety, żaden z nich nie był przesłuchiwany w Polsce; dysponujemy 

wyłącznie  ich  barwnymi  relacjami  medialnymi.  Tak  więc  Władimir  Iwanow-Safonienko,  który 

(wedle ustaleń B. Biel z TVN24 i Superwizjera) miał zarejestrować swoim telefonem komórkowym 

dokumentalny filmik o godz. 8.56, był przekonany, że rozbił się samolot transportowy, bo (świadek) 

nie widział ciał.  Podobnie mówił do kamer (tieł nie było) Igor Fomin, który też miał filmować 

pobojowisko komórką, ale do dziś nie wiemy: o której godzinie – a byłoby to istotne choćby z tego 

względu,  byśmy  mogli  sprawdzić,  o  której  filmował  wspomniany  S.  Wiśniewski  (ten  ostatni 

bowiem nie wprowadził zrazu parametrów czasowych do swojego wideodokumentu, dopiero na 

prośbę prokuratorów wojskowych dodał te dane).

W ten  sposób  wchodzimy w obszar  przeróżnych  rozbieżności  w wideo-relacjach  z  XUBS,  na 

których  temat  obszernie  rozpisywałem się  w  Czerwonej  stronie  Księżyca15  –  tu  tylko  pragnę 

zwrócić uwagę, iż jeśliby film W. Iwanowa-Safonienki był z godz. 8.56, to w kadrze powinien być 

S. Wiśniewski targany przez omonowców oraz dwa wozy strażackie (sfilmowane i przez polskiego 

montażystę i przez I. Fomina) – tymczasem nie widzimy tego na wideomateriale 1'24''. O ile zaś S. 

Wiśniewski i I. Fomin byli obecni przed kamerami fotoreporterów w Smoleńsku już 10 Kwietnia, 

Sasina, M. Wierzchowskiego, A. Kwiatkowskiego, J. Oparę, lecz także J. Strużynę, M. Jakubika, M. Głodzkiego, M. 
Martynowskiego, A. Klarkowskiego, M. Łopińskiego i in.).

15 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf  ,  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-cz-2.pdf,  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf, 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf,  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf,  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-61.pdf, 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf,  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-2.pdf,  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-
Aneks-3.pdf.  Wersja  audio  (skrócona,  bo  czytana  bez  przypisów  i  jak  na  razie  bez  aneksów): 
http://fymreport.polis2008.pl/?p=7807.       

http://fymreport.polis2008.pl/?p=7807
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-2.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-2.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-61.pdf
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
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-2.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-2.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf


to  akurat  W.  Iwanowa-Safonienki  musieli  specjalnie  szukać  po  okolicy  Siewiernego  polscy 

dziennikarze, by po paru tygodniach go (jako domniemanego autora filmiku  1'24'', zwanego też 

filmikiem Koli) zaprezentować (zrazu jako W. Iwanowa, a potem jako W. Safonienkę). Pozostawiam 

te zagadnienia w zawieszeniu. 

Jeśli mowa o świadkach, to jest jeszcze por. Artur Wosztyl, dowódca jaka-40 (zwanego czasem 

„dziennikarskim”, z racji  nadreprezentacji  ludzi mediów na pokładzie),  no ale  on nie tylko nie 

został publicznie wysłuchany (udzielił jedynie paru lakonicznych wywiadów), ale też (zeznając w 

prokuraturze) sytuował  około godz. 8.35 (słyszany przez siebie) „dźwięk silników tupolewa”, zaś 

stewardessa  A.  Żulińska  (nieprzesłuchana  publicznie)  miała  zeznać  w  prokuraturze16,  iż  do 

zdarzenia doszło 15 minut po drugim nieudanym przyziemieniu iła-76 na XUBS, a więc byłoby to 

(przyjmując oficjalne dane dotyczące pobytu iła-76 nad XUBS) w okolicach 8-mej. 

Ten krótki przegląd już świadczy, że sprawy wyglądają dość tajemniczo, właśnie jeśli chodzi o 

informacje  z  „pierwszej  ręki”,  choć  wydawać  by  się  mogło  się,  iż  zeznania  powinny  być 

stosunkowo jednoznaczne. Zauważmy zarazem, jak problematyczne staje się samo zdarzenie na 

smoleńskim Siewiernym. Jedni zdarzenia nie widzieli ani nie słyszeli, inni wprawdzie widzieli i 

słyszeli, ale jakby coś innego, jeszcze inni zapewniają, że widzieli i słyszeli zdarzenie, o którym 

oficjalnie mowa, ale znowu coś w ich relacjach jest nie tak, a jeszcze inni coś słyszeli, tylko nie do 

końca  jakby  wiadomo,  kiedy  to  zaszło.  Najdziwniejsze  wydają  się  te  zeznania,  które  sytuują 

zdarzenie lotnicze  przed godz. 8.41. Nie tylko z logicznego, ale i z fizycznego, a tym samym i 

technicznego  punktu  widzenia  zajście  katastrofy  przed czasem,  kiedy  miałaby  zajść,  jest 

niemożliwe. Niemożliwe też, by ta sama lotnicza katastrofa wydarzyła się w różnych godzinach 

(np. przed ósmą, około 8.35 i o 8.41). Zupełnie możliwe natomiast, że świadkowie, przy założeniu, 

iż nie kłamią, mówią o różnych wydarzeniach (tak jak np. mówiono, iż jakiś samolot krążył długo 

nad  lotniskiem,  albo  że  podchodził  4  razy  do  lądowania),  czym  zresztą  „komisje”  badające 

„katastrofę smoleńską” wcale się nie przejęły, a przecież ryzykowne podejścia iła-76 w gęstej mgle 

(widziane z ziemi) mogły przerazić kogoś, nad kim nisko przelatywał taki transportowy samolot i 

wzięte jako „związane z katastrofą”, jak też mogły wywołać „skutki uboczne” w postaci uszkodzeń 

drzew (po uderzeniu wypuszczonych kół).

Jeśli zatem zagadnienie relacji z „pierwszej ręki” jest równie zamglone jak smoleńska narracja z 10 

Kwietnia,  to  pozostaje  do  przesłuchań  świadków  powrócić,  oczywiście  przed  nadzwyczajną 

komisją i w rygorze prawnym nakładającym surowe kary na osoby składające fałszywe zeznania 

16 Ustalenia Krzysztofa Galimskiego i Piotra Nisztora (Kto naprawdę ich zabił?, Warszawa 2010, s. 50).



odnośnie do wydarzeń z tamtej tragicznej soboty. Chodzi zresztą nie tylko o świadków „stamtąd”, 

czyli ze Smoleńska oraz Katynia. Wiele do wyjaśnienia mają przedstawiciele polskich instytucji, 

takich choćby jak lotnisko Okęcie, dawny 36 splt, BOR17 czy jak Centrum Operacji Powietrznych18. 

Do tej pory jedynie drobne fragmenty stenogramów rozmów funkcjonariuszy COP ukazały się w 

mediach i to raczej w otoczce sensacjonalistycznej aniżeli merytorycznej19, warto by zaś poznać 

całą sytuację w tejże newralgicznej instytucji z poranka i przedpołudnia 10-04-2010, zwłaszcza że 

(wedle ustaleń „komisji  Millera”),  to  właśnie COP miał  kontaktować się  z  Okęciem w kwestii 

przekazywania wiadomości załodze PLF 101. 

Powiedzieliśmy sobie, że to z mediów przyszła do nas wieść o „smoleńskiej katastrofie”. Trudno 

bowiem, byśmy uzyskali tę wiedzę w inny sposób, nie będąc na miejscu. Problem jednak w tym, że 

środki masowego przekazu nie były w stanie pokazać (i do dziś nie pokazały, jak wspominałem na 

początku) żadnego materiału ilustrującego zachodzenie owej katastrofy.  Co więcej, przez blisko 

100 minut (jak na to zwracałem uwagę w  Czerwonej stronie Księżyca  w rozdziale o medialnym 

obrazie Zdarzenia) 10 Kwietnia - jeślibyśmy „katastrofę” usytuowali faktycznie o godz. 8.41 - nie 

były w stanie pokazać żadnej migawki z XUBS i nie pokazywały. Na tym nie koniec. Tamtego dnia 

informowały nas te właśnie media o 4-krotnym podchodzeniu do lądowania przez „prezydenckiego 

tupolewa”,  o  132  ofiarach  katastrofy,  o  trzech  poszkodowanych,  którzy  przeżyli,  zamieszczały 

„rozszerzoną  listę  pasażerów”,  na  której  wymienione  były  żyjące  osoby20 itd.  Tamtego  dnia 

dziennikarze nie byli w stanie zaprezentować dokładnego obrazu pobojowiska, a nawet tego, co się 

na tymże pobojowisku cały czas dzieje, a więc na czym polega praca tamtejszych służb (pomijam 

jakieś  szczątkowe  migawki  z  pojedynczym  strażakiem  idącym  z  pustymi  noszami).  Nie  było 

również  relacji  z  pracy  „sztabu  kryzysowego”  w  Smoleńsku,  w  którą  zaangażowani  byli  i 

pracownicy Kancelarii Prezydenta, i ambasady. „Historia smoleńska” tonie więc we mgle nie tylko 

okołolotniskowej,  ale  i  medialnej.  Przykro to  stwierdzić,  ale  więcej  nie wiemy,  niż  wiemy – z 

mediów21. 

17 Na marginesie dodam, że ówczesny szef MSWiA, a zarazem przewodniczący komisji zajmującej się wyjaśnianiem 
„katastrofy  smoleńskiej”,  min.  J.  Miller  twierdził  w  sejmie  pod  koniec  października  2010:  Jedno  z  lotnisk  
zapasowych było na terenie Białorusi, chyba pan nie sądzi, że była to kwestia nieuzgodniona ze stroną białoruską.  
Wszystkie właściwe organy polskie podjęły właściwe kroki nie tylko w zakresie, osadzenia samolotu, ale też m.in.  
kolumny (http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/polska-wykorzysta-60-dni-na-uwagi-do-raportu-
mak,1550135)  i  dodawał  wtedy,  że nic nie wie  o niszczeniu wraku czy materiałów dowodowych przez  stronę 
rosyjską.

18 http://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=26   
19 http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/   Por.  też: 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czas-na-nowa-narracje.html.
20 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html   
21 Sprawa nie ogranicza się do niezwykle skąpych doniesień z XUBS z 10-04, lecz dotyczy także braku materiałów 

śledczych, które w pełni obrazowałyby wygląd smoleńskiego wojskowego lotniska i jego okolic (tudzież lotniska 
Jużnyj, które działało tamtego dnia), zbierałoby doniesienia polskich świadków, odtwarzałoby to, co się działo na 
Okęciu  przed  odlotami,  ilustrowałoby  pracę  różnych  instytucji  odpowiadających  za  przygotowania  i  przebieg 
katyńskich uroczystości,  szukałoby nowych wątków i  materiałów dowodowych dla prowadzonego śledztwa itd. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czas-na-nowa-narracje.html
http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
http://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=26
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/polska-wykorzysta-60-dni-na-uwagi-do-raportu-mak,1550135
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/polska-wykorzysta-60-dni-na-uwagi-do-raportu-mak,1550135


Gdziekolwiek  tedy  okiem  nie  sięgnąć,  zaraz  pojawiają  się  dziwności  i  osobliwości.  Odlatuje 

prezydencka delegacja, a nie ma telewizyjnych kamer na warszawskim lotnisku. Ma przylatywać 

prezydencka delegacja, a nie ma tychże kamer na smoleńskim lotnisku22. Oczekującym na XUBS 

dyplomatom powiada się, że delegacja zostanie skierowana na lotnisko zapasowe, ale oni nadal 

oczekują, tak jakby byli przekonani, że mimo złej pogody i tak polska załoga będzie podchodzić do 

lądowania23. Dochodzi do lotniczej katastrofy, lecz część osób ani jej nie widzi, ani jej nie słyszy. 

Dochodzi  do  katastrofy,  ale  nikomu,  w  dobie  „rewolucji  technologicznej”  i  wszędobylskich 

aparatów fotograficznych tudzież filmujących komórek, nie udaje się jej złapać w obiektyw. 

Pech  chce,  że  to  dopiero  początek  pasma  smoleńskich  osobliwości.  Dojść  ma  do  lotniczej 

katastrofy, a tu ani jakiegoś pożaru, ani akcji poszukiwawczo-ratowniczej. „Z wyglądu szczątków 

samolotu”  wiadomo,  że „wszyscy zginęli”,  spośród tych,  co  na pokładzie  rządowej  maszyny z 

Polski byli. Milicjanci nawet nie wzywają karetek pogotowia, bo „nie ma po co”, jak zresztą dodaje 

wtedy  wyjaśniająco  jeden  z  polskich  dziennikarzy  po  przekazaniu  informacji,  że  nie  widział 

żadnego ambulansu, milicjanci przecząco kręcą głowami24. 

Gdyby nie chodziło o tragedię prezydenckiej delegacji, to taki opis wydarzeń przypominałby jakąś 

makarabeskę, a nie realny scenariusz tego, co się miało dziać. A i to przecież nie wszystko, jeśli  

chodzi  o 10 Kwietnia.  Z Polski nie wyruszają niezwłocznie żadne wyspecjalizowane służby na 

„miejsce wypadku” ani nawet z Katynia nie przerzuca się ratowników medycznych i żołnierzy do 

ochrony tego miejsca. Nie zapewnia się choćby tego, by strona rosyjska jedynie otoczyła kordonem 

mundurowych  pobojowisko  i  nie  dokonywała  żadnych  innych  czynności.  Miejsce  „katastrofy” 

zostaje więc w przeciągu paru godzin kompletnie zdewastowane.    

Dotychczasowe  (nieliczne)  materiały  wideo  związane  ze  „Smoleńskiem”  trzymają  się  twardo  dwóch 
obowiązujących oficjalnie narracji: smoleńsko-wypadkowej i smoleńsko-zamachowej. 

22 Aczkolwiek pojawiały się czasem w mediach relacje świadczące o tym, że dziennikarze jak najbardziej  byli  z  
kamerami na XUBS:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/co-to-za-relacje.html. Por. też specjalne 
wydania Faktu z 10 i 11-04-2010.

23 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/wyczekiwanie.html   
24 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html  . 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/wyczekiwanie.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/co-to-za-relacje.html


Czy jeśli zdarza się komunikacyjny wypadek o tak wielkiej skali i z tyloma ofiarami śmiertelnymi 

tak wysokiej rangi, to w taki sposób się zachowują odpowiednie instytucje i ludzie w jego obliczu? 

Nie  szuka  się  w  ogóle  rannych?  Nie  usiłuje  się  wydobyć  nieprzytomnych?  Nie  dokonuje  się 

specjalistycznych oględzin miejsca? Nie zachowuje się pobojowiska w nienaruszonym stanie, by 

poddać  je  potem gruntownym zabiegom dochodzeniowo-śledczym i  badawczym?  Zostawia  się 

miejsce wypadku na pastwę gapiów, buldożerów, spychaczy itd.? Niczego się nie fotografuje ani 

nie filmuje? Pozwala się, by ciała ofiar i inne szczątki po prostu walały się w błocie? 

Zapewne  jest  to  już  tajemnicą  poliszynela,  lecz  przypomnę,  że  niektórzy25 polscy  eksperci  i 

prokuratorzy dopiero wieczorem 10 Kwietnia przybywają (wraz z E. Klichem) na XUBS26, choć 

przecież „już” o godz. 9.12, a więc pół godziny po „katastrofie”, informacja o Zdarzeniu dochodzi 

do  Inspektoratu  MON  (M.  Grochowski  jest  informowany  przez  starszego  inspektora 

bezpieczeństwa lotów 36 splt27).  Nie muszę dodawać, iż  prace badawcze zaczynają się dopiero 

następnego dnia (i tylko tamtego dnia polscy eksperci przebywają gremialnie na pobojowisku28). 

Jak  zaś  wiemy  nie  tylko  z  lektury  dokumentacji  „komisji  Millera”,  nie  zostaje  sporządzony 

obszerny fotograficzny ani filmowy zapis pobojowiska, nie dochodzi do rekonstrukcji wraku, nie 
25 Część  przybędzie  z  M.  Grochowskim  dopiero  11-04-2010  rano,  por.  http://stary.naszdziennik.pl/index.php?

dat=20110809&typ=po&id=po15.txt.
26 W tym kontekście zaskakująco brzmi poniższa odpowiedź prokuratora generalnego A. Seremeta na następujące 

pytanie:  -   Czytaliśmy też, że brzoza została złamana specjalnie, a ślady metalu ponabijane. Kiedy brzoza była  
badana?  AS:  -  Prokuratorzy  oglądali  ją  bezpośrednio  po  katastrofie.  
(http://wyborcza.pl/1,75478,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html?
as=4&startsz=x) (podkr. P.P.). Już zupełnie na marginesie można dodać, że zgodnie z ustaleniami raportu MAK (s. 
2):  Grupa [radzieckich ekspertów – przyp. F.Y.M.]  przystąpiła do pracy na miejscu zdarzenia lotniczego o 19.15  
tegoż dnia.

27 http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt  . Możliwe, że ma to związek z wczesną 
„oficjalną godziną katastrofy”, którą była zrazu 8.56.

28 Jak opowiadał M. Grochowski w sierpniu 2010: Do katastrofy podeszliśmy tak jak do każdego wypadku lotniczego.  
Zabraliśmy sprzęt pomocny na miejscu: aparaturę pomiarową, geodezyjną, wykrywacze metali, sprzęt fotograficzny.  
Już pierwszego dnia poszliśmy na miejsce zdarzenia i rozpoczęliśmy czynności pomiarowe. Spędziliśmy na tym cały  
dzień, do nocy. Obeszliśmy całe miejsce katastrofy, udaliśmy się także jak najdalej po trajektorii ostatniej fazy lotu,  
szukając śladów, które mogłyby świadczyć, że coś działo się z samolotem w powietrzu. Od razu zwróciliśmy uwagę  
na brzozę, niedaleko której leżała końcówka skrzydła. Doszliśmy do drzewa przy bliższej radiolatarni, gdzie było  
widać, że jest ścięcie, i do wąwozu (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt). 

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
http://wyborcza.pl/1,75478,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html?as=4&startsz=x
http://wyborcza.pl/1,75478,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html?as=4&startsz=x
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt


ma nawet (zgodnie z oficjalnymi danymi, zaznaczam) udziału polskich specjalistów zajmujących 

się medycyną sądową w sekcjach zwłok i  badaniach posekcyjnych przeprowadzanych ponoć w 

moskiewskiej kostnicy na niektórych ciałach ofiar – nie dokonuje się też takich badań w Polsce po 

sprowadzeniu zwłok z Moskwy29.

Gdyby tak spojrzeć zupełnie z boku na te wszystkie osobliwości, to można by odnieść wrażenie, iż 

instytucje  państwowe  oraz  poszczególne  wyspecjalizowane  grupy  ludzi  (mających  działać  w 

określonych okolicznościach) uległy całkowitemu paraliżowi w sytuacji takiej tragedii. Z drugiej 

jednak  strony,  jeśliby  rzeczywiście  doszło  do  tak  poważnego  lotniczego  wypadku,  to  chyba 

należałoby mu (podczas eksperckich analiz „miejsca”) poświęcić dużo więcej czasu aniżeli jeden 

dzień  „robót  polowych”,  zwłaszcza  jeśliby  się  nie  dysponowało  żadnym  wizualnym  zapisem 

przebiegu katastrofy pozwalającym w miarę jednoznacznie określić przebieg zdarzeń. Chyba że 

żadnej  katastrofy  by  nie  było.  Przy  takim  bowiem  scenariuszu  długie  i  drobiazgowe  badania 

zdecydowanie mijałyby się z celem. 

Czy możliwe jest badanie nieistniejącego wypadku lotniczego? Możliwe, zwłaszcza jeśli badanie 

przeprowadzane jest w sposób daleki od transparentności. Pytanie tylko, jakie powody ległyby u 

podstaw takiego działania. To znaczy: dlaczego miano by badać coś, co nie zaszło i w ten sposób 

niejako sankcjonować, legalizować pewną narzuconą medialnie i politycznie, wersję wydarzeń? Co 

chciano by osiągnąć? Co ukryć? To kwestie, którymi powinna się zająć nadzwyczajna komisja – 

wiele  zależałoby  od  rozstrzygnięcia,  czy  mamy  do  czynienia  z  celowym,  świadomym 

poświadczaniem nieprawdy, czy też z pewną działalnością o charakterze osłonowym, związaną z 

wyższymi względami, np. z kwestią ochrony bezpieczeństwa państwa i obywateli. 

Zanim jednak do tych problemów przejdziemy, spróbujmy założyć, że najzwyczajniej w świecie 

doszło do wypadku lotniczego w Smoleńsku.  Tak jak to  założyła  radziecka  komisja  MAK; jej  

bowiem przedstawiciel (A. Morozow) 10 Kwietnia telefonicznie poinformował o sprawie E. Klicha 

i  w  sposób  nieco  niestandardowy  i  nieformalny  (oficjalnie  wszak  to  Inspektorat  MON  ds. 

Bezpieczeństwa Lotów był władny zająć się sprawą, a nie E. Klich przecież30) obrał go niejako na 

29 Kuriozalne w tym względzie pozostają wypowiedzi A. Seremeta, który miał się zasłaniać dobrem rodzin ofiar, tj. 
koniecznością przeprowadzenia (przez te rodziny) rychłych pogrzebów.  

30 Jak twierdzi  M. Grochowski:  to  szef  Inspektoratu proponuje skład komisji  do każdego zdarzenia lotniczego,  a  
minister go zatwierdza swoją decyzją i  zaznacza wcześniej:  Inspektorat ma siedzibę w Poznaniu, wobec czego  
członkowie komisji wytypowani z Warszawy i okolic zgłosili się do tego lotu. Na tej zasadzie udał się do Smoleńska  
pan Edmund Klich - on sam zresztą wcześniej do mnie dzwonił i zgodnie z zasadami współpracy komisji uznałem, że  
może być jej członkiem  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt). Zwracam na 
to  uwagę,  ponieważ  w  potocznym  odbiorze  „historii  smoleńskiej”  postać  E.  Klicha  osadziła  się  jako 
„głównodowodzącego” pracami badawczymi w Smoleńsku – tymczasem zależność była zrazu odwrotna – formalnie 
to E. Klich podlegał M. Grochowskiemu. Ten ostatni jednak, jak zaznaczałem, dotarł na XUBS dopiero następnego 
dnia,  a  przez  ten  czas  zaczął  się  szarogęsić  właśnie  E.  Klich  (jeszcze  nieposiadający  statusu  polskiego  

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt


„akredytowanego” przedstawiciela naszego kraju przy MAK, nim jeszcze tenże E. Klich zdążył 

osobiście dotrzeć do Ministerstwa Transportu w Warszawie.

„akredytowanego”, a już ewidentnie forowany przez ludzi MAK):  Ja oczywiście, który na początku kierowałem 
całością, bo czułem się odpowiedzialny, że ktoś musi tutaj objąć i te sprawy organizacyjne załatwiałem, tam dużo  
ich  nie  było,  przekazałem  całość  spraw  panu  Mirosławowi  Grochowskiemu  –  pułkownikowi,  szefowi  tego  
Inspektoratu  i  on  zaczął  przygotowywać  się  do  działań (http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-
powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/). 
Należy  o  tym  pamiętać  choćby  z  tego  względu,  że  dochodziło  do  rozbieżności  zdań  między  tymi  dwoma 
wojskowymi ekspertami, jak też do konfliktu kompetencji, a tym samym niemożliwości podejmowania rozmaitych 
decyzji. Jak relacjonował dalej na tymże (maj 2010) sejmowym przesłuchaniu późniejszy „akredytowany”: z naszej  
strony szefem był Grochowski, ja byłem jego zastępcą. Bo ja mu powiedziałem, jeśli chcesz, ty nie znasz, jeśli to  
będzie  procedowane  do  tego  aneksu  13  ja  znam ten  aneks  dobrze.  Ponieważ  wojsko  nie  działa  według  tego  
załącznika,  więc  on przystał  na to,  że ja  będę jego zastępcą,  wsparciem.  I  tam od razu wyszła sprawa liczby  
akredytowanych. Pan płk Grochowski poprosił, żeby akredytowano ze strony polskiej siedmiu przedstawicieli. No to  
jest  oczywiste  niezgodne  z  załącznikiem,  bo  załącznik  13  jasno  mówi,  że  (...)  może  być  jeden  pełnomocny  
akredytowany i (...) tam jest opisane, że to są doradcy, ale często używa się formy eksperci, bo w zasadzie to są  
eksperci,  którzy  doradzają temu akredytowanemu,  bo on przecież  nie  może  się  znać na silnikach,  płatowcach,  
rejestratorach i innych urządzeniach więc ma tych doradców swoich. Często mówi się eksperci. No i Rosjanie,  
strona rosyjska nie bardzo chciała przystać ze zrozumiałych względów. Ja wtedy podniosłem sprawę, że – właściwie  
oni też już nie procedują zgodnie z załącznikiem 13, bo jeśli chodzi o załącznik 13, to raczej wskazanie jest, że  
powinien być ktoś ze strony cywilnej, z komisji cywilnej. 
Jak  widać  chaosowi  kompetencyjnemu po  stronie  polskiej  towarzyszy całkowity arbitralizm prawny ze  strony 
moskiewskiej. Ta ostatnia nawet się nie przejmuje przepisami, które związane są z chicagowską Konwencją, zaś 
polscy przedstawiciele przyjmują to bez większego sprzeciwu na zasadzie „jakoś to będzie”. Na tym jednak wcale 
nie koniec, ponieważ naprzeciw owemu arbitralizmowi i zmieniającym się z dnia na dzień „zasadom gry” wychodzi 
też rychło E. Klich właśnie: 
W kolejny dzień – to był poniedziałek – a i kolejny dzień godzina 13.00, tj. wtorek, trzynastego – przepraszam – o  
godzinie 12.00 podchodzi do mnie pan Morozow i mówi: pan premier Putin zaprasza, no nie mówi się pan w języku  
rosyjskim tylko jest wy czy ciebie, no jest to taka forma, jak w angielskim, mówi zaprasza ciebie na konferencję  
prasową do Moskwy na trzecią. Ja mówię, jak na trzecią? Przecież jest dwunasta. Chyba że jakiś samolot, może  
przelecę się jakimś Tu-22 albo coś i to wtedy można, prawda? Wszystko możliwe jest, szczególnie w tak mocnym  
państwie. No i od razu zadzwoniłem do pana ministra Grabarczyka, bo coś tutaj ja za wysoko zaczynam gdzieś być  
postrzegany, prawda? No i w rozmowie, ja nie wiem czy była taka jasna akceptacja, ale wyczułem, że mogę się na to  
spotkanie udać do… Aha, bo później było tak: nie będę musiał lecieć do Moskwy, ale będzie telekonferencja i mam  
być w budynku w jakimś jednym z gubernatorów. Udałem się na tę konferencję. Pierwszy głos zabrał pan premier  
Putin, później jego zastępca pan Iwanow i jako trzecia pani Anodina – szefowa MAK-u, która jasno powiedziała, że  
będzie procedowanie według załącznika 13. W związku z tym zorientowałem się… Aha i Morozow mi mówi od teraz  
ja jestem szefem. Więc już został wycofany ten przedstawiciel wojskowy. Ja identycznie sądząc zebrałem całą grupę 
i mówię: panowie myślę, że jeśli z tamtej strony jest taka zmiana to tutaj też będzie i ja na razie czekam na decyzję,  
ale myślę, że musimy się przygotować, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy prawa, obowiązki zgodnie z załącznikiem 13 . 
I odczytałem przy wszystkich. Skład był grupy około ponad 20 wojskowych, z mojej komisji był tylko pan Fydrych. I  
mówię:  ten załącznik jest  do dyspozycji,  proszę się zapoznać, kto chce jeszcze więcej.  Ja odczytałem te ważne  
punkty. Nasze uprawnienia, do czego mamy dostęp, czego możemy żądać i jak możemy procedować. Była to trochę 
stresująca sytuacja  dla strony wojskowej  szczególnie.  Ja  rozumiem, bo  jeśli  ktoś  jest  szefem i  nagle  zostaje  
przesunięty… Ja oczywiście ustanowiłem go od razu zastępcą, prawda? Jesteśmy, znamy się i  mówię: słuchaj  
Mirek, to nie moja decyzja, jeśli tak, to ja ciebie wspierałem wczoraj i bym wspierał do końca, bo to nie jest sprawa  
moja,  ambicji  moich  tylko  sprawa  kraju,  reprezentowania  kraju  i  dbania  o  to,  żeby  to  badanie  było  robione  
profesjonalnie, żeby wszystkie sprawy związane z tym badaniem były jasne, klarowne dla obydwu stron. No i od tego  
momentu zauważyłem, że ta współpraca zaczęła się poprawiać. Już nie było tych problemów proceduralnych, bo i  
pan Morozow i ja, znaliśmy załącznik 13 i nie było już tutaj pod tym względem żadnych konfliktów. Tym bardziej że  
pan Morozow, jako człowiek czterdziestokilkuletni, badał już 30 takich katastrof (podkr. F.Y.M.).
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To, że w „historii smoleńskiej” nic ważnego nie dzieje się przypadkiem, to już się na pewno od tych 

paru lat, domyślamy. Tak więc wybór przez Moskwę akurat E. Klicha i zakomunikowanie mu, że 

procedowanie  „nad  katastrofą”  odbywać  się  będzie  według  Załącznika  1331 do  Konwencji 

chicagowskiej32, to już jest sprawa, której warto poświęcić trochę uwagi m.in. z tego powodu, że 

właśnie Zał. 13 precyzuje choćby w rozdz. 3 kwestie zabezpieczania miejsca lotniczego wypadku 

oraz wzajemnej współpracy państw w takiej sytuacji (por. screen powyżej niniejszego akapitu). 

31 http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/zal_13_0612.pdf   
32 http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/konwencja_1010.pdf   
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(jako  ciekawostkę  zamieszczam  ten  z  kolei  screen  obrazujący  ciągłość  prawną  między  „Polską  Rzeczpospolitą 

Ludową” a obecną RP)

Sam  późniejszy  „akredytowany”,  zaznaczmy,  nie  badał  nigdy  wcześniej  katastrofy  samolotu 

pasażerskiego,  co  zresztą  otwarcie  przyznawał  podczas  przesłuchań  przed  jedną  z  komisji 

parlamentarnych33. Miał on świadomość, że zarówno Konwencja, jak i Zał. 13 dotyczą cywilnych 

statków  powietrznych,  a  nie  państwowych  (rządowych,  wojskowych),  tym  samym  nie  mogą 

stanowić prawnej podstawy do badania „katastrofy smoleńskiej”34. Ale nawet przyjmując taki „ład 

33 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/  : 
pan Morozow, jako człowiek czterdziestokilkuletni, badał już 30 takich katastrof. Więc jest szalenie doświadczony.  
My na szczęcie nie mamy tylu, prawda, i dobrze, ale w związku z tym też nie mamy doświadczenia.  Ja nigdy nie 
brałem udziału w badaniu takiej katastrofy w lotnictwie cywilnym (podkr. F.Y.M.). 

34 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/  : 
(...) wiedziałem, że już może być problem prawny. Dlaczego? Dlatego, że samolot jest samolotem – był – samolotem  
lotnictwa państwowego. Załoga była wojskowa. W związku z tym dotyczy to lotnictwa państwowego, którego nie  
obejmuje załącznik 13 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tak gdzieś w połowie drogi, chyba w  
rejonie Garwolina, bo ja mieszkam w Dęblinie i na weekendy jeżdżę do Dęblina, w tygodniu czy jak potrzeba to  
mieszkam w Warszawie, także nie ma jakiegoś problemu tutaj dojazdu, szybkości na miejsce wypadku czy coś. W  
połowie drogi dostałem telefon od pana Aleksieja Morozowa, to jest obecnie przewodniczący Komisji Federacji  
Rosyjskiej,  zastępca  pani  Anodiny  –  szefowej  Mieżnonarodnej  Awiacionnej  Komisji…  Komitetu,  to  znaczy  
Międzynarodowego Komitetu Lotniczego. Dlatego, że ten Komitet  ma większe zadanie niźli  badanie,  a badanie  
prowadzi w dwunastu krajach byłego Związku Radzieckiego, to znaczy wszystkich oprócz Państw Bałtyckich. On  
zadzwonił  i  powiadomił  mnie,  że  jest  katastrofa  w  Smoleńsku  i  traktuje  to  jako  telefoniczne  powiadomienie,  
natomiast formalne będzie później. I było od razu pytanie o procedury, według jakich będzie ten wypadek badany.  
On zaproponował załącznik 13 do konwencji, bo myślę, że i według jego wiedzy, i ówczesnej mojej wiedzy, to jest  
jedyny dokument, który podpisała i strona polska, i Federacja Rosyjska jako konwencję chicagowską tak zwaną z  
’44 roku. Ja wtedy nie wypowiedziałem się jednoznacznie, ale też sądziłem, że to będzie jedyne rozwiązanie, to  
znaczy rozwiązanie, które ma jasne zasady prawne. Po przyjeździe do ministerstwa – już pan minister Grabarczyk  
na mnie czekał – zgłosiłem się do gabinetu pana ministra i też ten pogląd wyraziłem, że tu chyba aneks 13 jest takim  
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prawno-formalny”,  jeśli  chodzi  o  ewentualne  prace  badawcze,  nie  dopytywał,  czy  (ani  też  nie 

nalegał, by) wtedy, tj. 10 Kwietnia „po katastrofie”, zastosowano Zał. 12 dotyczący Poszukiwania i  

ratownictwa35. 

(fragment Zał. 12 do Konwencji chicagowskiej)

M. Grochowski zaś, jak zaznaczałem w przypisie wcześniej, dopiero 11 kwietnia zdołał przybyć na 

XUBS, ponieważ poprzedni dzień zajęło mu „kompletowanie składu komisji”. Natomiast jeszcze 

wieczorem 10-04  pojawiają  się  przecież  na  pobojowisku  polscy  prokuratorzy  wojskowi  –  oni 

jednak (przynajmniej według oficjalnych relacji) nie podejmują żadnych kompleksowych czynności 

związanych z oględzinami zwłok (choć złożone jest tam m.in. ciało polskiego Prezydenta), jak też 

całego  „miejsca  wypadku”36.  Krótko  mówiąc:  nic  się  wtedy nie  dzieje  tak,  jak  powinno,  choć 

sprawa bezprecedensowa i skala tragedii olbrzymia37. 

dokumentem, gdzie obydwie strony mają określone procedury, jest to już jasne, to są zasady międzynarodowe. 
35 http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/dzienniki_urzedowe/2010/zacznik_12_wydanie_8_14-04-2010.pdf   
36 Por. http://naszdziennik.pl/polska-kraj/10764,parulski-atakuje-pelnomocnika.html: Parulski relacjonuje takie ich [tj. 

prokuratorów wojskowych – przyp. F.Y.M.] czynności, jak: udział w przesłuchaniu kontrolerów lotu, meteorologa  
lotniska  oraz  naocznego  świadka  zdarzenia,  uczestniczenie  w  identyfikacji  ciał,  oględzinach  przedmiotów  
należących do pasażerów Tu-154M. W sumie, zaznacza Parulski, od 11 do 16 kwietnia 2010 roku przy udziale  
polskich prokuratorów, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
na terenie Federacji Rosyjskiej przeprowadzono kilkadziesiąt czynności procesowych. Sam Parulski osobiście brał  
udział  w  sekcji  zwłok  prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego.  Jeden  z  prokuratorów  wojskowych  uczestniczył  w  
czynnościach wykonywanych przez rosyjski MAK, a mianowicie w otworzeniu, zgraniu i odsłuchaniu rejestratorów  
pokładowych tupolewa oraz zapieczętowaniu taśm w sejfie. Jak zaznacza Parulski, 11 kwietnia 2010 roku dwóch  
prokuratorów pracowało też w Zakładzie Medycyny Sądowej w Moskwie.  

37 W tym kontekście warto przywołać (i  pozostawić bez komentarza właściwie) wypowiedź A. Seremeta:  Czytam 
zarzut, że prokurator Krzysztof Parulski i inni prokuratorzy, przebywając na miejscu katastrofy, nie zabezpieczyli  

http://naszdziennik.pl/polska-kraj/10764,parulski-atakuje-pelnomocnika.html
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Doszło wszak do komunikacyjnego wypadku, ale przystępuje się do „oględzin” dopiero nazajutrz, 

gdy jego miejsce jest gruntownie zmienione, zaś ciała ofiar wywieziono, a więc nie zostaje ustalone 

i udokumentowane nawet to, jak wyglądało rozłożenie zwłok po zdarzeniu. Doszło „po prostu do 

lotniczej katastrofy” i oficjalnie wyklucza się jakikolwiek udział w niej osób trzecich (w sensie 

zamachu38), lecz już w pierwszych godzinach po wypadku demoluje się teren, na którym rozłożone 

są szczątki, zaś sprawa „polowych badań” ogranicza się do paru dni i to nie tylko bez zebrania 

(choćby w celach rekonstrukcyjnych) wraku statku powietrznego, ale także z przyzwoleniem na 

zniszczenie  (podczas  załadunku  i  wywózki)  fragmentów  tegoż  wraku.  Doszło  do  losowego, 

nieszczęśliwego wypadku, jednakże nie zaczyna się badań od odtworzenia sytuacji w kokpicie (z 

ostatnich chwil sprzed zdarzenia), a więc od ustalenia, czy nie doszło do zasłabnięcia pilota, jego 

nagłej śmierci, przejęcia sterów przez kogoś innego39 – bo i... nie ma kokpitu na pobojowisku. Brak 

też wielu innych części samolotu, lecz nikt się tym specjalnie przejmuje, choć maszyna miała spaść 

i uderzyć w ziemię z wysokości kilkunastu metrów40. 

Sprawy badań czy rekonstrukcji podążają tak ekspresowo, że (jak z kolei wynika ze wspomnień E. 

Klicha) już późną wiosną 2010, bo w połowie czerwca, gotowy jest wstępny raport MAK dotyczący 

wypadku „prezydenckiego tupolewa”41:

W  połowie  czerwca  byłem  na  spotkaniu  z  Tatianą  Anodiną  i  Aleksiejem  Morozowem.  Z  rozmowy  

wywnioskowałem, że są już gotowi. Odniosłem wrażenie, że chcieli w ten sposób wykonać wobec Polski  

ukłon przed wyborami prezydenckimi. Dla mnie zaskoczenie zupełne. Dwa miesiące po katastrofie, a oni  

chcą już wychodzić z raportem? Nie podobało mi się to i  od razu im powiedziałem: „Nawet się nie  

ważcie. Zostało jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia. Jeśli to zrobicie, my nie zostawimy na tym suchej  

nitki”. Gdyby się nie wycofali, to byłaby kompromitacja MAK-u. Na pewno byłoby wiele nieścisłości i  

błędów.  Wtedy  nie  wiedziałem jeszcze  o  całym bałaganie  na  rosyjskiej  wieży.  Nie  można  by  ocenić  

działania kontrolerów. Nasze uwagi byłyby niepełne.

Ekspresowe tempo prac MAK mogło mieć związek z opublikowaniem na przełomie maja i czerwca 

tego  miejsca.  Jak?  Byli  w  obcym  państwie.  Mieli  wezwać  GROM  i  go  bronić? 
(http://wyborcza.pl/1,75478,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html).

38 Oficjalnie zaś wspomina się, że załoga nie słuchała zaleceń wieży i poza tym insynuuje się, że na załogę naciskano,  
by za wszelką cenę, bez względu na warunki pogodowe, lądowała.

39 Kwestia  ustalenia  tego,  co  się  działo  w  kokpicie  danego  samolotu  w  ostatnich  chwilach  przed  zdarzeniem 
lotniczym, należy jednych z podstawowych zagadnień kryminalistycznych podczas badań katastrof lotniczych – por. 
Vincent J. Di Maio i Dominick Di Maio, Forensic Pathology, CRC Press, Boca Raton 2001, s. 338. Wspominam też 
o  tym  w  artykule  (który  zostanie  dopiero  opublikowany):  Problem  badania  przyczyn  i  przebiegu  „katastrofy  
smoleńskiej”.

40 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/trzy-katastrofy.html. 
41 E. Klich,  Moja czarna skrzynka. Z Edmundem Klichem o katastrofie smoleńskiej rozmawia Michał Krzymowski , 

Czerwone i Czarne, Warszawa 2012, s. 166.
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2010, a więc jeszcze przed zakończeniem śledztwa (nawet na poziomie wstępnym) pierwszej wersji 

stenogramów  zapisów rejestratora  głosowego  rozmów  w kabinie  pilotów,  które  to  stenogramy 

„wyjaśniały” przecież dla wielu ekspertów „wszystko” (a treść tego dokumentu musiała być znana 

ludziom  MAK  z  dużym  wyprzedzeniem,  skoro  odczytów  dokonywano  w  Moskwie)42.  Piloci 

zwyczajnie  zignorowali  TWA,  czyli  złą  pogodę  oraz  komunikaty  samej  wieży  kontroli  lotów 

(warunków do lądowania nie ma) i zaczęli przy dużej prędkości schodzić zbyt nisko, co w efekcie 

wielokrotnych kolizji z terenowymi przeszkodami doprowadziło do katastrofy. 

Przypomnę w tym miejscu, że zakładamy (za MAK-iem etc.), iż doszło zwyczajnie do lotniczego 

wypadku w Smoleńsku. Sprawa jego wyjaśnienia i udokumentowania powinna być więc zupełnie 

prosta  i  zapewne  byłaby,  biorąc  pod  uwagę  owo  ekspresowe  tempo  prac  „polowych”  i 

„rekonstrukcyjnych”.  Tymczasem,  jak  wymieniałem  wyżej,  mamy  ciąg  niezwykłych  wprost 

osobliwości „powypadkowych” (na poziomie proceduralnym i instytucjonalnym)43 oraz całą masę 
42 Wprawdzie  podczas  majowego  (dokładnie  6-05-2010)  przesłuchania  przed  komisją  sejmową 

(http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/) 
E. Klich będzie twierdził, że zapisy nie są jeszcze gotowe,  lecz z rozmowy E.Klich-B.Klich (zarejestrowanej w 
drugiej połowie kwietnia 2010) wynika, że zapisy w jakiejś formie już są znane przedstawicielom strony polskiej  
(http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc).  Sprawa  ta  jest  o  tyle  istotna,  że  na 
przestrzeni tych tygodni do czasu opublikowania pierwszej wersji stenogramów CVR, pojawiają się w mediach 
przeróżne  mniej  lub  bardziej  kontrolowane  przecieki  związane  z  treścią  rozmów  pilotów  „prezydenckiego 
tupolewa” czy też sytuacją w kabinie załogi.

43 Można by do nich dorzucić jeszcze tę, niewymagającą komentarza, scenkę opisywaną przez E. Klicha dotyczącą 
przesłuchiwania świadka z udziałem... głuchawego pilota: 
EK: Ja w ogóle musiałem wprowadzić bardzo mocne restrykcyjne zasady, bo jak mam takich dwóch, ja powiem z  
ADHD,  że  jak  coś  wiedzą,  to  od  razu  rzucają  się,  gadają,  totalny  bałagan się  tworzy,  raz  przewodniczący…
BK: Pan  musi  wprowadzić  kategoryczny  zakaz  kontaktu  z  mediami,  bo  inaczej  pan  tego  nie  opanuje.
EK: Nie, ja nie mówię o tym. Mówię w czasie przesłuchania. Bo chcą zadać swoje pytania, bo uważają... Ja miałem  
protest z tego od jednego z członków komisji. A prowadzi te przesłuchania w moim wieku albo starszy nawet były  
pilot lotnictwa cywilnego, trochę głuchy, prawda. Jak jeszcze są problemy z tłumaczeniem, bo nie jest precyzyjne,  
jemu nasze tłumaczenie tłumaczy Rosjanka, i teraz on dyktuje, to trwa, on się denerwuje (http://niezalezna.pl/21303-
rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc ). 
Nieco dokładniej E. Klich relacjonuje to w swej wspomnieniowej książce (Moja..., s. 48-49): napięcie powstało na  
przesłuchaniu. Nasi  od razu wzięli  Plusnina w krzyżowy ogień pytań, zaczęli  wypytywać jeden przez  drugiego.  
Fruwali jak nieopierzone ptaki. Najbardziej jeden z członków mojej komisji – typowe ADHD. (...) Powstał straszny  
bałagan – nasi się emocjonują, Plusnina zatyka, przygłuchy Jaczmieniew (jeden z członków MAK – przyp. F.Y.M.) 
się  denerwuje,  bo  niczego nie  słyszy,  a  Rosjanka  krzyczy  mu do  ucha,  wyjaśniając  pytania  Polaków.  Próbuję  
opanować sytuację, a le naszym się to nie podoba. Frydrych wreszcie mówi: „Bo wyjdę”, na co ja: „To wychodź”.  
Wszystko przy Plusninie. Zakotłowało się, aż Jaczmieniew rzucił papierami, powiedział, że zrywa spotkanie i idzie  
na skargę.  Wybiegłem za nim i  wspólnie z Morozowem załagodziliśmy sytuację.  Powiedziałem: „Wracaj,  ja  to  
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nieprawdopodobnych  wprost  braków  w  dokumentacji.  Jesienią  2010  polska  strona  otrzymuje 

„wstępny raport  MAK”,  do którego ma się  jakoś  ustosunkować i  zimą owego roku (grudzień) 

ukazują  się  „polskie  uwagi”,  które  są  swoistą  książką  skarg  i  zażaleń,  kończącą  się  prośbą 

skierowaną do MAK, by ustalenie  przyczyn i  przebiegu wypadku Tu 154 M przeprowadzić na 

nowo. Parę tygodni później, bo w połowie stycznia 2011 MAK ogłasza na konferencji prasowej 

swoje, niespecjalnie oglądając się na „uwagi strony polskiej” i klamka zapada. 

Strona polska niedługo potem urządza więc „kontr-konferencję”, na której prezentuje się sytuację w 

„wieży kontroli  lotów” na XUBS. Jest  to,  naturalnie,  musztarda po obiedzie,  aczkolwiek warta 

przeanalizowania,  jeśli  chodzi  zarówno  o  konsystencję,  jak  i  składniki  w  niej  wykorzystane. 

Pokazuje się opinii publicznej fragment „rejestracji mgły smoleńskiej” dokonanej przez polskiego 

montażystę S. Wiśniewskiego (ponoć zarejestrowane jest jedno z podejść iła-7644) 

z tym zaś łączona jest prezentacja fragmentu zapisu kamery przemysłowej na stołecznym Okęciu i 

początek kołowania tupolewa 36 splt, a dodatkowo przedstawiane są fragmenty dźwiękowej ścieżki 

z wieży XUBS45.

opanuję. Zapiszemy pytania na kartce i ja je będę zadawał”. 
44 Ponwyższa ilustracja pochodzi z filmu 10.04.10, do którego także nie dołączono całości dokumentalnych zapisów S. 

Wiśniewskiego.
45 Na Siewiernym działały wtedy dwie wieże – zachodnia i wschodnia. Polskiej stronie udało się zdobyć nagrania 

tylko z tej ostatniej, przy czym, co należy odnotować, zapis zaczyna się od godz. 8.38 czasu moskiewskiego, choć  
(według danych raportu MAK, s. 81) wieża miała pracować już od 7.15 tamtejszego czasu. Co więcej, jak możemy 
się dowiedzieć z samego raportu MAK, zapis zawierał  dodatkowo fragmenty nagrań z...  października/listopada 
2009 (s. 82): Wraz z specjalistami lotniczymi Rzeczpospolitej Polskiej skopiowano informację ze szpuli nr 9 - ścieżki  
1, 4, 5, 8, a ze szpuli nr 5- ścieżki 4, 7. Podczas odsłuchiwania skopiowanej informacji stwierdzono, że na ścieżce nr  
7 (łączność  głośnomówiąca Kierownik lotów -  meteo) szpuli  nr  5 brak  jest  informacji  o  rozmowach w relacji  
kierownik lotów – meteo 10. 04. 2010 roku, a jest stary zapis z października – listopada 2009 roku, co świadczy o  
niesprawności  bloków  głowic  kasujących  i  zapisujących  danej  ścieżki.  Pozostawiając  na  boku  te  kolejne 
osobliwości,  warto zwrócić uwagę na to,  że nie zdobyto nagrań z wieży z 7 kwietnia 2010, a  przecież wtedy 
korespondencję (jako drugi  pilot  w Tu-154M) z wieżą miał  prowadzić mjr  A.  Protasiuk. Byłby to więc cenny 
materiał porównawczy do analizy nagrań przedstawianych jako te z 10-04.



Nie upublicznia się zatem, podkreślam, całości materiału z hotelowego parapetu46, całości zapisów 

z kamer wojskowej części Okęcia ani też całości zapisu audio z wieży na XUBS. Jest to kolejna 

osobliwość i niezwykle rzucająca się w oczy cecha badań (i w ogóle materiałów dokumentalnych 

oraz  dowodowych)  związanych  ze  „Smoleńskiem”:  fragmentaryczność. I  to  właśnie  z 

najrozmaitszych „fragmentów” klecone są dwie oficjalne wersje zdarzeń – smoleńsko-wypadkowa i 

smoleńsko-zamachowa.   

Pars pro toto. Wedle tej zasady zresztą relacjonowany jest przebieg wydarzeń już 10 Kwietnia. Sam 

moment wypadku nie zostaje przez nikogo zarejestrowany, ale „w zamian za to” pokazywany jest 

wrak i powtarza się (np. za milicjantami) „jak to było”. Wrak pokazywany jest z oddali, zza drzew. 

Z bliska filmuje go raz tylko przez parę minut polski montażysta i to jest wszystko, co polskie stacje 

mają  10-04  do  pokazania  a  propos  głośnego  na  cały  świat,  lotniczego  wypadku.  Nie  zostaje 

zarejestrowane rołożenie ciał ofiar po nim, lecz za to opowiada się, jak to  milicjanci przecząco 

kręcą  głowami oraz  stwierdzają,  że  „takiej  katastrofy  świat  nie  widział”.  Nie  udaje  się  też 

pochwycić  w  obiektyw  działań  służb  poszukiwawczo-ratowniczych,  ale  za  to  jakiś  czas  po 

wypadku pojawią się relacje pracownic pogotowia (kwietniowe wydanie Superwizjera TVN 24) lub 

strażaków załamujących ręce nad stanem tego, co widzieli na miejscu.  

Ktoś  mógłby  powiedzieć,  że  media  nie  mogłyby  zrelacjonować  nieistniejącego  wydarzenia  – 

wcześniej  czy  później  wyszłoby  na  jaw,  że  coś  jest  nie  tak.  Takiej  osobie  proponuję  uważne 

obejrzenie  relacji  (choćby  w  TVP  Info47)  z  10-04.  Więcej  można  znaleźć  materiałów  z 

Krakowskiego  Przedmieścia  i  studiów  telewizyjnych  w  Warszawie  aniżeli  z  samego  XUBS  – 
46 Niewykluczone, że całości tego materiału, jak i innych, nie przekazał „komisji Millera” sam S. Wiśniewski. 
47 Wspominałem o rzucającej się w oczy fragmentaryczności wielu materiałów. Dotyczy to szczególnie archiwaliów 

telewizyjnych, co dodatkowo komplikuje sprawę ustalenia tego, co się działo tamtej tragicznej soboty. Jak dotąd 
bowiem, poza zrzuconym przez jednego z użytkowników na You Tube, zapisem paru godzin relacji na żywo TVP 
Info, nie sposób znaleźć ciągłego nagrania (z 10-04) takich kanałów jak TVN24, TVP 1, a szczególnie Polsat News.  
Ta ostatnia telewizja wszak jako pierwsza, bo o godz. 9.03 nadała „nieoficjalną” jeszcze informację o smoleńskiej 
katastrofie (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html


tymczasem powinno  być  dokładnie  odwrotnie:  przede  wszystkim doniesienia  ze  smoleńskiego 

wojskowego  lotniska  i  dokładne  obrazowanie  miejsca  wypadku  wraz  z  toczącymi  się  na  nim 

działaniami poszczególnych służb; wywiady z polskimi urzędnikami państwowymi będącymi na 

miejscu itd. Przez cały dzień niemalże (pomijając ok. 100 minut „bez obrazu” - między godz. 8.41 a 

10.17) emitowany jest jedynie parominutowy materiał autorstwa S. Wiśniewskiego z okolic wraku. 

Czy nie jest to trochę za mało jak na tak poważne Zdarzenie? I czy to nie jest kolejna osobliwość,  

skoro tyle na miejscu było ekip, tylu fotoreporterów i tyle kamer?

Trzymamy  się  jednak  wciąż  scenariusza  wypadkowego,  przypominam,  czyli  wersji 

zaproponowanej  przez MAK. Jeśli  zaszło najzwyczajniej  w świecie do lotniczego zdarzenia,  to 

dlaczego  pojawić  się  musiało  tak  wiele  osobliwości  i  taka  olbrzymia  liczba  braków  w 

dokumentacji? Nawet pobieżna lektura raportu MAK pozwala stwierdzić, że 1) fotografie wraku na 

pobojowisku pochodzą z 12-04-2010 (s. 88-90), 2) nie ma udokumentowanego sposobu rozłożenia 

zwłok ofiar (w przeciwieństwie do schematu rozkładów szczątków statku powietrznego, s. 96), 3) w 

paru  enigmatycznych  zdaniach  opisana  jest  „akcja  po  katastrofie”48,  4)  nie  ma  wyjaśnienia, 

dlaczego pracownicy lotniska nie próbowali zapobiec podejściu do lądowania w tak fatalnych (jak 

opisywane) warunkach „poniżej minimów”49,  5) nie ma wyjaśnienia, dlaczego lotnisko nie było 

przygotowane  (wozy  straży  pożarnej,  ambulanse)  w  tak  niebezpiecznej  sytuacji  na  awaryjne 

lądowanie  i  natychmiastową  pomoc  poszkodowanym,  6)  nie  ma  wyjaśnienia,  dlaczego  nie 

zamknięto  lotniska,  7)  nie  ma  wyjaśnienia,  dlaczego  nie  nakazano  załodze  „prezydenckiego 

tupolewa” przeczekiwać mgłę na wysokości kręgu, 8) „rekonstrukcja” wraku na płycie lotniska (s. 

106 rys. 37) zakrawa na czystą kpinę, zaś 9) sporo miejsca poświęca się „psychologii lotniczej” i 

odtwarzaniu  (na podstawie  danych wziętych wprost  z  sufitu)  „psychologicznej  sytuacji”  sprzed 

zdarzenia lotniczego, typu „starcie motywów” wewnątrz psychiki dowódcy statku powietrznego (s. 

115 i n.)50. 

48 Jak  czytamy w raporcie  na  s.  102-103,  pierwszy  zespół  strażacki przybywa o  godz.  10.55  (mosk.  czasu),  zaś 
pierwsza brygada pogotowia medycznego o 10.58 (dodatkowe 7 „brygad” pojawia się o 11.10). 

49 Można tak było czynić choćby za pomocą specjalnego oświetlenia lub wystrzeliwania rakietnic alarmowych.
50 Jedną z wyjątkowo zagadkowych informacji  zawartych  w raporcie  MAK jest  ta,  iż  (mający się  znajdować na 



Z relacji członków „komisji  Grochowskiego-Klicha-Millera”,  jak i  z „polskich uwag do raportu 

MAK”,  wynika  niezbicie,  że  nie  przekazano  polskiej  stronie  wielu  dokumentów,  a  także  nie 

dopuszczano do udziału w rozmaitych czynnościach badawczych, oblotach, analizie pracy urządzeń 

w wieży kontrolnej itd.51 Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji (w kontekście takiego a nie 

innego  Zdarzenia)  polska  strona  powinna  przerwać  prace,  odwołać  się  do  jakiegoś 

międzynarodowego arbitrażu i prosić o pomoc zachodnie instytucje, jednakże ta polska strona – 

mimo tych wszystkich osobliwości i ewidentnych braków w dokumentacji – przeprowadziła własne 

ekspertyzy  i  badania,  dokonując  własnej  rekonstrucji  zdarzeń,  tak  jakby  braki  materiału 

dowodowego oraz stosownych dokumentów nie były istotne.  O tych badaniach powiemy sobie 

nieco bardziej szczegółowo w następnym wykładzie.  

Wracając na koniec znowu do „akredytowanego”, który, jak pamiętamy, sam przyznawał, że nie 

brał nigdy udziału w badaniach katastrofy pasażerskiego samolotu. E. Klich, co warto nadmienić, 

nie  znał  też  biegle  rosyjskiego,  co  nie  przeszkadzało  ludziom  z  MAK  dawać  właśnie 

„akredytowanemu” do przesłuchania zapisów z „wieży kontroli lotów” na XUBS52. Podejmował 

poza  tym rozmaite  decyzje  bez  konsultacji  i  akceptacji  ze  strony przełożonych  (konflikt  z  M. 

Grochowskim) lub innych wysokich polskich urzędników państwowych (konflikty z K. Parulskim, 

C. Grabarczykiem, B. Klichem, J. Millerem53 i in.). A gdyby i tego było mało, to już w drugiej 
pokładzie  „prezydenckiego  tupolewa”)  członkowie  sztabu  generalnego  polskich  sił  zbrojnych  byli,  podczas 
podchodzenia do lądowania, nieprzypięci pasami; oprócz nich też dwoje członków delegacji i stewardessa (s. 126). 
Ponadto (mimo braku obecności kokpitu na pobojowisku) badaczom MAK udało się stwierdzić w kabinie pilotów 
obecność  osoby postronnej (j.w.).  Jak  doskonale  wiemy,  za  tę  osobę  uznano  gen.  A.  Błasika:  wyniki  badań 
medyczno-traseologicznych obrażeń  odniesionych przez Dowódcę  SP Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadają  jego 
przebywaniu w kabinie pilotów w chwili zderzenia statku powietrznego z powierzchnią ziemi. Dodatkowo, w opinii  
eksperta Nr 37 zawarta jest informacja o wykryciu u Dowódcy SP Rzeczpospolitej Polskiej alkoholu etylowego „we  
krwi w stężeniu - 0, 6‰, co odpowiada lekkiemu zatruciu alkoholowemu, w nerce alkoholu etylowego nie wykryto”.  
Stąd też wynika, że najprawdopodobniej alkohol został spożyty w czasie lotu (s. 127). 

51 Sporo o tym także opowiada E. Klich w swej książce. 
52 Jak  miał  z  kolei  opowiadać  w październiku  2010 przed  jedną  z  parlamentarnych  komisji:  Właściwie  w  dzień 

ujawnienia (pierwszej wersji stenogramów rozmów w kokpicie tupolewa – przyp. F.Y.M.) miałem otrzymać, jako  
akredytowany, całość spisu rozmów na stanowisku dowodzenia, tzn. te trzy kanały: tło, następnie rozmowy radiowe i  
rozmowy telefoniczne. No i jak już dzień wcześniej po południu miałem odbierać, ale nie było blankietu, bo zawsze  
podpisuje się zobowiązanie, że się tych materiałów nie ujawni. I na drugi dzień przychodzę i Morozow mówi: „Nie  
dostaniesz, dlatego że strona polska ujawniła rozmowy. W związku z tym, że ty jesteś obywatelem polskim, możesz  
zostać przymuszony do przekazania tych rozmów, jeśli otrzymasz, jakimś instytucjom w Polsce, i będzie to kolejne  
naruszenie Załącznika 13”. Trochę się zdziwiłem. Otrzymałem natomiast możliwość pracy na tych dokumentach w  
oddzielnym pomieszczeniu. No ale praca, po pierwsze, jeśli się nie zna dobrze języka rosyjskiego, to niektórych  
rzeczy trzeba się domyśleć. Dalej, praca na dokumentach, szczególnie trzech, polega na tym, że to się zgrywa, łączy,  
żeby była całość, to z trzech się robi jeden dokument i potem się analizuje, jakie to były rozmowy, jaka reakcja, na  
co, jaka rozmowa telefoniczna, jaka rozmowa radiowa itd. Więc taka praca była po prostu niemożliwa. Ja po kilka  
takich próbach zrezygnowałem. Natomiast cały czas monitowałem u strony rosyjskiej, żeby jednak przekazano te  
dokumenty.  Nie  przekazano,  ale  w  końcu  zgodzono  się,  że  nasz  tłumacz  w  oddzielnym  pomieszczeniu  będzie  
tłumaczył te rozmowy na język polski i dostaniemy ten wariant polski przetłumaczony. I tak rzeczywiście się stało. Ja  
otrzymałem  to  w  połowie  sierpnia  dopiero,  bo  to  trwało 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html).

53 http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/klich-miller-dwa-razy-ponizyl-mnie-przy-  
rosjanach,1547859,6911 

http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/klich-miller-dwa-razy-ponizyl-mnie-przy-rosjanach,1547859,6911
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/klich-miller-dwa-razy-ponizyl-mnie-przy-rosjanach,1547859,6911
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html


połowie kwietnia 2010... podsłuchiwał ministra obrony i przy okazji szefa sztabu54. Pozostaje więc 

otwartą kwestia, komu tak naprawdę w całej „smoleńskiej historii” podlegał E. Klich, jeden z jej 

głównych bohaterów? Może po prostu A. Morozowowi, który niejednokrotnie „przywoływał go do 

porządku” i za pośrednictwem E. Klicha rozwiązywał różne „organizacyjne problemy”? Jak choćby 

w tej sytuacji:

Morozow prosi mnie i mówi: słuchaj Edmund, co się dzieje? Twój specjalista pracuje z prokuratorami…  

Aha, a jeszcze przepisy rosyjskie dotyczące ich badania zabraniają wbrew, chociaż tu, jak ekspertyza jest  

przez  pana  Piotra  Kasprzyka  przygotowana,  w  zasadzie  w  tej  sytuacji  nie  powinny  obowiązywać  

przepisy rosyjskie tylko w międzynarodowych załącznik 13. Więc ta forma niezakazująca, ale zalecająca  

brak współpracy, nie jest taka mocna, jak w przepisach rosyjskich, tych, które są oparte na załączniku  

13,  ale  każdy  kraj  może  sobie  tam dostosowywać,  wzmacniać niektóre  procedury.  Za chwilę,  jakaś  

godzina minęła, mówi: no jeszcze twój specjalista tam jest. Ale dzień się skończył, jakoś sprawa nie była  

jeszcze na ostrzu noża. 

Następny dzień: przychodzimy – zaczynaliśmy tam około 9.00 pracę, trwała do późna w nocy często –  

mówi:  słuchaj,  co  się  dzieje?  Znowu  twój  meteorolog  pracuje  z  prokuraturą.  Ja  już  zdecydowanie  

postawiłem  sprawę  jasno,  bo  ponieważ  ja  nie  dowodziłem  wojskowymi,  ja  wszystkie  ewentualne  

polecenia czy wnioski, prośby przekazywałem przez pana Grochowskiego, bo ja nie uzurpowałem sobie,  

zresztą to byłoby niezręczne, gdybym ja wydawał im jakieś polecenia nie przez ich szefa formalnego,  

byłem przecież zastępcą. I mówię: słuchaj, co jest, bo ja już trzeci raz, trzecia uwaga, to jest poważne  

ostrzeżenie. Powiedz, przekaż mu, że jeśli chce pracować z prokuratorami, to ja muszę go wyłączyć z  

mojego zespołu i będzie wtedy mógł tam pracować już do końca, a ja sobie ściągnę z kraju innego  

specjalistę,  bo  tak  nie  może  być,  bo  będzie  konflikt.  Już  to  groziło  pewnymi  jakimiś  tam  

nieporozumieniami.  No  i  ja  poszedłem do Morozowa w jakiejś  innej  sprawie,  myśmy po angielsku  

rozmawiali jak tam zastępcy byli – nieraz to było niezręczne, bo nie wszyscy znają angielski, ale to żeśmy  

tłumaczyli na…, myśmy tam mieli dobry kontakt w każdym razie i do tej pory współpraca jest bardzo  

dobra. 

I wychodzę, wchodzę do tego pomieszczenia, warunki były trudne, ale to nie tylko dla nas, Rosjanie też  

mieli  trudne,  bo  prawdę  mówiąc  ten  Smoleńsk,  to  jest  takie  lotnisko  północne,  bo  jest  jeszcze  

południowe, ono nie jest cały czas użytkowane w pełnym takim zakresie, ja nie znam szczegółów, kiedy,  

no są określone, to ono spełnia warunki lotniska wojskowego, ale nie jest czynne. W związku z tym to  

logistyczne zabezpieczenie, prawda, budynki nie są w tym stanie takiej świetności, bo to wiadomo, jak  

coś jest takie trochę mniej wykorzystywane, to nie jest takie doskonałe. W związku z tym myśmy mieli  

takie pomieszczenie, właściwie w tym sztabie dwa pomieszczenia nie za duże, ale pracowało się. Ważna  

była praca, a nie warunki. Przecież nie jechaliśmy tam na wypoczynek. 

I wchodzę do tego pomieszczenia, jest pan minister Parulski i od razu no, powiedziałbym dosyć ostro,  

54 http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc   

http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc


powiedział  mi,  że  ja  w  ogóle  nie  potrafię  działać,  ja  utrudniam pracę  prokuraturze,  a  w  ogóle  ja  

ustawiłem…, przyjąłem jako załącznik 13 do procedowania i działam na szkodę Polski. To były bardzo  

mocne słowa i ja sobie je zapisałem zaraz wieczorem. Więc w tej sytuacji nie wiem, o co chodzi. Ja  

mówię, ja muszę procedować według załącznika 13 i wymaga tego ode mnie pan Morozow. On mówi: nie  

przyjmuję tego do wiadomości. A skąd jeszcze minister, bo ja z ministrami rozmawiałem telefonicznie  

często  i  tak  w  tych  nerwach  nazwałem go  ministrem.  On  mówi,  tak,  powinien  pan  mnie  nazywać  

ministrem, bo jestem ministrem. No więc dla mnie już do końca życia będzie ministrem. Nie wiem, jak to  

tam wygląda prawnie, ale jak minister to minister, trzeba szanować. Ja ministrów szanuję wszystkich.  

Skończyło się to tym. Ja mówię to chodźmy do Morozowa, wyjaśnijmy. Ale idziemy i ja mówię: ale pan  

zna angielski? Nie. No to, w jakim języku? A rosyjski pan zna? Nie. No to, w jakim języku pan będziemy?  

A wtedy jeszcze nie mieliśmy tłumacza. Ale już pani Ewa Fiszer z ambasady, która bardzo się zajęła  

sprawą  i  już  jechała  z  tłumaczką,  co  prawda  z  dziewczyną  ze  szkoły  średniej  czy  podstawowej  ze  

Smoleńska. Jak ona zobaczyła ogrom spraw i wagę…55

Może więc stosowniej byłoby mówić o „akredytowanym MAK” przy polskiej stronie? Ta postać, 

co  zrozumiałe,  jeszcze  powróci  w  dalszych  naszych  „smoleńskich”  rozważaniach.  My  zaś 

spróbujmy podsumować ten pierwszy wykład. Na czym polega podstawowy problem? Na tym, że 

bardzo  trudno  jest  ustalić,  co  właściwie  zaszło  10  Kwietnia.  Mamy  dwie  podstawowe, 

komplementarne względem siebie narracje, w nich obu jednak, jeśli się przyjrzeć bliżej, pojawiają 

się znaki zapytania i spore luki, pomijając już w tym miejscu dość skromną podstawę dowodową. 

Pozostańmy jednak na razie przy założeniu już poczynionym niedawno, tj. że doszło do wypadku 

(w  sensie  takim,  jaki  podał  do  publicznej  wiadomości  MAK)  i  przyjrzyjmy się  w  następnym 

wykładzie pracom polskich ekspertów, którzy przebadali ten wypadek na tyle, na ile im pozwolono. 

Można bowiem zająć stanowisko „jak tam było, tak tam było, ale jakoś było” –  i tak poniekąd 

podeszła do sprawy właśnie grupa naszych specjalistów i zajęła się rekonstrukcją tego: „jak było”.

55 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/  .
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