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Wykład 2.

Problem polskich badań tego, co się wydarzyło 10 Kwietnia (cz. I)

„Jak  było”  10  Kwietnia?,  zadajemy sobie  w  tych  wykładach  pytanie.  Można  też  postawić  je 

inaczej: „dlaczego nie było tak, jak w przypadku przywołanej wyżej na screenie historii z sygnałem 

alarmowym pochodzącym z lotniczego nadajnika na złomowisku w Lęborku?”. Jeśli w sobotnie 

kwietniowe  przedpołudnie  (2010)  lokalnego  czasu  doszło  do  katastrofy  lotniczej  w  okolicach 

Smoleńska, to dlaczego natychmiast po zdarzeniu sygnał z nadajnika zamontowanego na pokładzie 

„prezydenckiego tupolewa” nie został odebrany przez stacje zajmujące się wychwytywaniem takich 

satelitarnych  sygnałów  i  przekazany  do  warszawskiego  Ośrodka  Koordynacji  Poszukiwań  i 

Ratownictwa Lotniczego oraz do Dowództwa Sił Powietrznych? Dlaczego też najpierw oficjalnie 

twierdzono (Irina Andrianowaja, ówczesna rzeczniczka ros. MCzS), że do katastrofy doszło o godz. 

8.56 pol. czasu (10.56 mosk. czasu) 



a potem ni stąd ni zowąd okazało się, że lotnicze zdarzenie ulokowane jest na osi czasu 15 minut 

wcześniej1? Dlaczego, jeśli do wypadku (jednak, tj. w toku dalszych „ustaleń”) dojść miało o 8.41 

(10.41), to tak późno (wedle danych z raportu MAK) przybył pierwszy wóz strażacki z pobliskiej 

remizy i pierwsze pogotowie? Dlaczego w Centrum Operacji Powietrznych DSP o godz. 9.01 nie 

tylko nie wiedziano o jakiejkolwiek katastrofie z 8.56 ani z 8.41, ale też zastanawiano się, czy 

Dowódca, a więc gen. A. Błasik, Jakiem wylądował?2 

1 Ta godzina przesuwała się zrazu na 10.50 mosk. czasu, dopiero wieczorne ustalenia prokuratorów miały „zamknąć 
sprawę”  dokładnego  „momentu  zdarzenia”,  aczkolwiek  nie  były  to  wyliczenia  ostateczne,  skoro  w  mediach 
pojawiały się jeszcze wcześniejsze godziny związane np. z chwilą zniszczenia linii energetycznej w Smoleńsku 
(pisali o tym L. Misiak i G. Wierzchołowski w spec. wyd. Nowego Państwa, 3/2011). Co więcej, w okolicach 10.38 
mosk.  Czasu  dziwny  odgłos  silników  miał  słyszeć  sam  gubernator  obwodu  smoleńskiego  S.  Antufjew 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/bilokacja-o-838.html).  Por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/01/medytacje-smolenskie-6-godzina-batera.html.  Podejrzewam, 
że nawet znawcy tematyki „smoleńskiej” nie wiedzą, że S. Amielin w swej książce (Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, dalej jako  OL, s. 131) sytuuje czasowo katastrofę prezydenckiego tupolewa o 
godz. 10:39:39 (mosk. czasu). 

2 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czas-na-nowa-narracje.html  . 
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Dlaczego zrazu tak trudno było ustalić, ile samolotów wyleciało, kto był na pokładzie oraz o której 

godzinie  wystartował  „prezydencki  tupolew”?3 Dlaczego  najpierw  twierdzono  w  Polsce,  że 

zdarzenie dotyczy „prezydenckiego jaka-40”? Dlaczego Paweł Wudarczyk z Polsat News (lecący 

do  Smoleńska  „dziennikarskim jakiem”)  mówił,  że  był  jeszcze  jeden  samolot4 z  jakąś  częścią 

delegatów, oprócz jaka-40 i tupolewa?

Pytań można stawiać mnóstwo, my jednak usiłujemy znaleźć jak najwięcej odpowiedzi i zarazem 

pewne sprawy uporządkować – choć nie jest to zadanie proste, skoro bardzo poważne wątpliwości 

powracają i dziś, gdy np. rzecznik wojskowej prokuratury Z. Rzepa powiada, iż nie było żadnych 

prawnych  przeszkód  do  przeprowadzania  ekshumacji  i  badań  medyczno-sądowych  już  po 

pochowaniu ofiar w Polsce5, a tymczasem – jak zapewne pamiętamy – nie kto inny, a właśnie Z. 

Rzepa, zapewniał przed dwoma laty, iż (jakimś sposobem) „rosyjska jurysdykcja” obejmuje ciała 

tychże ofiar, a w związku z tym nie można ich poddać stosownym pośmiertnym, specjalistycznym 

badaniom6. 

3 5 maja 2010 w wywiadzie dla RMF gen. A. Czaban podawał dwukrotnie godz. 7.54 jako godzinę startu Tu 154M. 
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-
ladowac,1473958,6914: Prognoza pogody z lotniska Siewiernyj przyszła o godzinie 8.20, przekazana była na COP o  
8.22, start samolotu był o 7.54. 28 minut ten samolot był już na trawersie białoruskiego Mińska, COP odpowiada za  
przekazanie  mu  informacji  w  granicach  Rzeczpospolitej.  (...)  start  był  o  7.54,  a  ostatnie  informacje  nt.  tego  
zdarzenia, że to była godzina 8.41, biorąc pod uwagę czas lotu do miejsca ok. godziny, przypuszczam, że raczej nie  
jest prawdopodobnym, żeby mogli robić trzy zejścia. 

4 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html  :  Ci  ludzie,  o  których  
wspominałaś, czyli marszałkowie sejmu, pan Prezydent z małżonką, no i wszyscy ministrowie, to był samolot jeden,  
ale był  jeszcze jeden samolot.  Bez wątpienia P. Wudarczyk będzie musiał  złożyć zeznania przed nadzwyczajną 
komisją. 

5 http://naszdziennik.pl/polska-kraj/10793,prokuratura-potwierdzila-zamiane-cial.html  . 
6 Sprawa na pewno jest  „rozwojowa”, skoro naraz z twardego stanowiska blokującego badania poekshumacyjne, 

prokuratorzy wojskowi planują cały szereg (na razie 4 kolejne po niedawnych dwóch) ekshumacji, a nawet nie  
wykluczają  następnych.  Można  postawić  jednak  pytanie,  dlaczego  potrzebny  był  tak  długi  okres  czasu,  by 
rozpocząć tego rodzaju, szeroko zakrojone, medyczno-sądowe badania? Czy nie należało się nimi zająć zaraz po 
sprowadzeniu ciał do Polski? Czyżby dopiero odkrycie zamiany zwłok dwóch ofiar tragedii spowodowało coś w 
rodzaju  „przełomu”  w  dotychczasowym  podejściu  wojskowej  prokuratury?  Wprawdzie  w  części  mediów  już 
zaczęto sprawę bagatelizować, tak jakby „bałagan w kostnicy” był czymś normalnym po każdej lotniczej katastrofie 
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Kwestia tychże badań jest natomiast fundamentalna w wyjaśnianiu tego, co się stało 10 Kwietnia – i 

– co tu dużo kryć – od tychże medyczno-sądowych badań powinny się były rozpocząć polskie, 

eksperckie  analizy  Zdarzenia,  czyli  tragedii  prezydenckich  delegatów.  Rzecz  jasna,  badania 

można było wszcząć już 10-04 – i to nawet na XUBS. Pierwsi specjaliści zajmujący się medycyną 

sądową powinni byli pojawić się na smoleńskim wojskowym lotnisku możliwie jak najszybciej po 

otrzymaniu przez stronę polską wieści o lotniczym wypadku i poddać pośmiertnym oględzinom 

ciała wszystkich znajdujących się tam osób. Jak już kiedyś, tj. w marcu 2011, pisałem, powołując 

się  na wywiad przeprowadzony przez L.  Misiaka i  G.  Wierzchołowskiego z prof.  K. Śliwką z 

Katedry Medycyny Sądowej UMK w Bydgoszczy7, polscy eksperci zgłaszali stronie rządowej 10-

04  gotowość  do  natychmiastowego  wyjazdu  na  „miejsce  katastrofy”  w  celu  podjęcia  tam 

stosownych  czynności  identyfikacyjnych,  kryminalistycznych  etc.  Do  tego  jednak,  w  tym 

newralgicznym dniu, nie doszło. Ponadto, jak sygnalizowałem w poprzednim wykładzie, dopiero w 

wieczornych godzinach 10-04 na XUBS pojawiają się pierwsi specjaliści zajmujący się badaniem 

lotniczych wypadków oraz wojskowi prokuratorzy z naszego kraju, lecz także  nie zostają podjęte 

żadne kompleksowe czynności związane z oględzinami zwłok czy miejsca.

– wydaje się jednak, że tak ewidentny fakt, jak przypisanie zwłok jednej ofiary innej (martwej) osobie i złożenie  
tychże zwłok jako ciała innej osoby jest dobitnym potwierdzeniem słuszności zastrzeżeń, jakie zgłaszały rodziny 
ofiar do procedur zastosowanych po 10-tym Kwietnia. Por. też  http://prawo.rp.pl/artykul/757643,936970-Trzeba-
bedzie-ekshumowac-wszystkie-ciala.html. 

7 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/natychmiast-wszczac-sledztwo.html   
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Nietrudno więc spostrzec, że całą, by tak rzec, „badawczą uwagę”, skierowano na „ostatnie chwile 

samolotu  prezydenckiego”,  nie  zaś  na  losy  samych  członków  delegacji.  O  ile  bowiem  strona 

rosyjska (której więcej uwagi poświęciłem w poprzednim wykładzie) miała interes w nieujawnianiu 

przebiegu tego, co się stało z ludźmi udającymi się z Parą Prezydencką na katyńskie uroczystości, o 

tyle strona polska miała obowiązek właśnie to przede wszystkim ustalić, a dopiero potem zająć się 

ewentualnymi  zagadnieniami  technicznymi  (zakładając,  że  doszłoby  do  lotniczego  wypadku). 

Postąpiono jednak dokładnie odwrotnie: problem analiz/ekspertyz medyczno-sądowych odłożono 

na bok, zaś skoncentrowano się na „badaniach katastrofy”, przy czym, jak to już w poprzednim 

wykładzie  było  mówione,  nawet  tychże  badań  nie  prowadzono  w  sposób  kompleksowy, 

profesjonalny itd.

Załóżmy jednak (tzn. trzymajmy się nadal tego, co już przyjęliśmy w poprzednim wykładzie i za 

„komisją MAK” uznajmy) że po prostu doszło do losowego, lotniczego zdarzenia, czyli że jakby 

„problemu ciał” nie ma. Wsie pogibli  podczas gwałtownych uszkodzeń, jakim podlegał, trafiający 

na terenowe przeszkody, statek powietrzny – a tym samym wiele do wyjaśniania w kwestii stanu 

zwłok także nie ma, bo wszystkie ofiary mają „wielonarządowe urazy” powypadkowe. Tak to mniej 

więcej, jak można sądzić, ustalili eksperci MAK, nie problematyzując np. kwestii tego, że któraś z 

osób będących w delegacji lub jakaś stewardessa wyglądała (po katastrofie lotniczej) „jakby spała” 

- tak też, tj. idąc śladem badaczy z MAK, założyli zapewne polscy eksperci.    

Zaczęli oni od przyjęcia, iż 10-04 doszło do sytuacji zwanej w żargonie lotniczym CFIT (controlled 

flight  into  terrain)8,  a  więc  że  polscy  piloci  spowodowali  wypadek  lotniczy  ze  skutkiem 

8 Takie zresztą prorocze miał mieć skojarzenia sam E. Klich 10-04 jeszcze zanim przybył na „miejsce katastrofy”:  
Mówiłem Parulskiemu  (lecąc  do  Smoleńska  –  przyp.  F.Y.M.),  że  po  CASIE  niczego nie  zrobiono,  że  w wielu  
przypadkach realizacja zaleceń była na papierze, że w wojsku cały czas piloci są niedoszkoleni. Pokazywały to  
wszystkie katastrofy: Su-22, Mi-24, Bryzy, CASY. Każda ujawniała te same systemowe problemy i żadna niczego nie  



śmiertelnym i dla załogi, i dla wszystkich będących na pokładzie pasażerów z Parą Prezydencką i  

Generalicją  włącznie.  Scenariusz tego,  co się miało stać 10-04 z polską delegacją,  znany był  i 

rozpowszechniany w mediach, zanim jakiekolwiek zdjęcia czy migawki z XUBS do nas dotarły – 

zwróćmy więc raz jeszcze uwagę na to (wcześniej podkreślałem to w Czerwonej stronie Księżyca9), 

że  najpierw  opowiedziano nam,  co  się  wydarzyło,  a  dopiero  jakiś  czas  później  zaczęło  się 

wizualizowanie tego,  co  zostało  opowiedziane.  Nie  istniał  żaden zapis  wideo ani  fotograficzny 

samego  lotniczego  zdarzenia  (i  jego przebiegu),  nie  przeszkadzało  to  jednak wcale  rozmaitym 

osobom (zarówno dziennikarzom, jak i ekspertom)  rekonstruować  poszczególnych faz tego, jak 

„wyglądał wypadek”.

I  to  jest  klucz  do  całej  „smoleńskiej  zagadki”:  obraz  „katastrofy  smoleńskiej”  powstał  w 

umysłach  odbiorców  jako  swoisty  „podkład”,  jako  „fundament”  całej  późniejszej  (pełnej 

przeróżnych technicznych szczegółów) narracji dotyczącej zarówno przebiegu Zdarzenia, jak 

i  badań  roztoczonych  wokół  tegoż  Zdarzenia.  Ten  mentalny  obraz został  całkowicie  i  z 

premedytacją  wykreowany  przez  media  –  nie  widzieliśmy  (na  żadnym  foto-dokumencie) 

zachodzenia  tego, co nam opowiedziano, ale  unaoczniliśmy sobie,  wyobraziliśmy sobie,  jak było 

ewentualnie  jak  to  mogło  być.  Nie  był  to  zresztą  proces  długi  i  wymagający  jakichś 

nadzwyczajnych intelektualnych umiejętności – powiedziano nam, że po prostu samolot w gęstej 

mgle został sprowadzony zbyt gwałtownie i zbyt nisko, zahaczył o drzewa i uległ całkowitemu 

zniszczeniu. Tak to po wielokroć opowiedziano. 

zmieniła. Smoleńsk był tylko kolejnym na to dowodem. (-Jakie miał pan podstawy, by tak twierdzić kilka godzin po  
katastrofie?) Wskazywały na to okoliczności wypadku – bardzo zła pogoda, mało znane, słabo wyposażone lotnisko,  
ostatnia faza podejścia do lądowania. Typowy CFIT (...), czyli zderzenie z ziemią sprawnym statkiem powietrznym.  
Największa  zmora  współczesnego  lotnictwa,  pomimo  wielu  systemów zabezpieczających.  (...)  Już  wtedy  byłem  
pewien, że to powtórka CASY i Su-22 z 2001 r. Bałem się również, że – tak jak w przypadku CASY – znów wszystko  
pójdzie na załogę, i stąd moje zdenerwowanie (Moja..., s. 16-17). Możliwe, że podczas telefonicznej rozmowy z A. 
Morozowem już była przekazana E. Klichowi pierwsza (i obowiązująca) wersja tego, co się stało 10-04, a więc, że 
to miał być „typowy CFIT” właśnie.

9 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf    por. zwłaszcza Medialny obraz Zdarzenia  
–  o  dźwięku,  który  wyprzedził  światło.  Por.  też  http://www.fakt.pl/Reporter-Fakt-pl-Czekalem-na-
prezydenta,artykuly,68950,1.html
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(fotomontaż lordJim)

Nie potrzeba bujnej wyobraźni, by sobie tego rodzaju fakt unaocznić i potraktować jako  realny, 

skoro tłuką nam o tym całymi  godzinami (10 Kwietnia)  wszystkie  środki  masowego przekazu. 

Reszty dopełnia  1)  świadomość niesamowitej  tragedii  i  utraty wielu10 wyjątkowo ważnych  dla 

Polski  osób,  a  w  związku  z  tym  atmosfera  żałoby  narodowej,  jak  też  2)  zrobione  przez  S. 

Wiśniewskiego i emitowane (po blisko 100 minutach „braku obrazu” z XUBS) zdjęcia kompletnie 

roztrzaskanego  wraku,  wokół  którego  kręci  się  paru  ludzi  w  strażackich  strojach.  Skoro  na 

błotnistej polance leżą fragmenty samolotu, to jakoś musiało do wypadku dojść, prawda? Skoro 

widać „odwrócone koła”, to pewnie „samolot odwróciło” itd.

Nie wchodzimy jednak teraz ani w atmosferę „tamtego dnia” i ówczesnych „ekspertyz”, ani tym 

bardziej  w  meandry  informacyjnego  chaosu,  w  jakim nas  wtedy zanurzono.  Przypominam,  że 

interesuje nas „polskie podejście badawcze” do tego, co, jak twierdzono oficjalnie, zaszło 10-04 na 

wojskowym smoleńskim lotnisku. Lakonicznie i dobitnie streszczał „historię smoleńską” pewien 

SMS, kursujący w kręgach rządowych, a mówiący, że katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli  

we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił11. Zbierając w jedno te 

wstępne  dane,  iż  1)  zaszedł  CFIT  oraz,  że  2)  wina  spoczywa  na  załodze  „prezydenckiego 

tupolewa”, którą w jakiś sposób zmuszono do lądowania – polscy badacze (wraz z prokuratorami) 

powinni byli zacząć od dokładnych ustaleń tego, co się działo w kabinie pilotów. Czyż nie?  

10 Liczba ofiar momentami będzie szacowana nawet na 132, jak pamiętamy 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/04/medytacje-smolenskie-8-132.html).

11 http://www.gazetapolska.pl/2929-ostry-atak-na-gen-petelickiego-za-ujawnienie-sms  . 
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Z tego, co ogłaszano przecież wtedy 10-04 (oficjalnie, powtarzam) w ruskich mediach, wynikało, 

że  załoga  była  poinformowana  o  fatalnych  warunkach  atmosferycznych,  zalecano  jej  odlot  na 

zapasowe  lotnisko12,  ona  zaś,  ignorując  niebezpieczeństwo  i  nie  stosując  się  do  komend 

kontrolerów (a jak się potem okaże, nawet nie podając pracownikom „wieży” wysokości samolotu 

podczas podchodzenia do lądowania)  spowodowała wypadek z takimi,  a nie innymi skutkami. 

Historia  więc (trzymając się  tej  oficjalnej  wersji)  była  tego typu,  że piloci  złamali  procedury i 

doprowadzili  do tragedii  – wobec tego,  to  nimi  (i  dokładną rekonstrukcją sytuacji  w kokpicie) 

powinni się byli zająć zrazu polscy przedstawiciele, 1) zabierając do fonoskopijnych analiz zapisy 

CVR, szczególnie, że już wieczorem poddano je ekspertyzie 

2)  zlecając  w  kraju  badania  medyczno-sądowe  ciał  osób  znajdujących  się  w  kabinie  załogi 

(szczególnie,  gdyby  w  niej  stwierdzono  obecność  jeszcze  kogoś  postronnego),  3)  odtwarzając 

sytuację na Okęciu sprzed odlotów (zwłaszcza to, jak się zachowywali członkowie załogi, z kim i o 

czym  rozmawiali  etc.  –   innymi  słowy,  czy  coś  nie  zapowiadało,  że  ktoś  może  zrobić  coś 

12 Najczęściej przewijał się Mińsk, a nie Witebsk, prawdopodobnie dlatego, by wzmocnić tezę o „braku czasu”, chęci  
zdążenia na uroczystości i niechęci do lądowania w zbyt odległym miejscu od Smoleńska.



nieodpowiedzialnego)13, 4) analizując wątek, czy któryś z członków załogi nie był szantażowany w 

jakiś sposób, by potem zostać zmuszonym do spowodowania wypadku. 

(na screenie materiał  już pewnie zapomniany,  a przecież niedługo po tragedii  publikowano pierwsze „podsłuchane 

rozmowy” polskiej załogi z „lądowania”)

13 Wprawdzie K. Galimski i P. Nisztor piszą w swojej książce:  Pierwszymi czynnościami prokuratury po katastrofie  
było zlecenie Żandarmerii Wojskowej zabezpieczenia m.in. dokumentacji rozbitego Tu-154M, znajdującej się w 36.  
SPLT. Między 13:45, a 17:50 na terenie I Bazy Lotniczej i 36. pułku pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza z  
Żandarmerii Wojskowej wraz z zmabulansem kryminalistycznym. W tym samym czasie ok. 14:00 zabezpieczono też  
listę pasażerów i zaczęto przesłuchiwać świadków. Zaczęto od żołnierzy 36. SPLT, którzy przygotowywali samolot  
do wylotu do Katynia oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zabezpieczającego lotnisko, z którego wystartował  
prezydent. W dniu katastrofy przesłuchano także kontrolerów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz pilotów  
Jaka-40, który 10 kwietnia z dziennikarzami na pokładzie wylądował na lotnisku Siewiernyj  (Kto..., s. 107), tym 
niemniej do dziś niemal nic (publicznie) nie wiadomo, co zostało zbadane, ustalone itd. Wiadomo natomiast na  
pewno, że nikt nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności (chyba że rozwiązanie 36 splt potraktujemy jako 
jakieś sankcje), tymczasem na EPWA zagadka goni zagadkę, co stwierdziła choćby w swej dokumentacji „komisja 
Millera”. 
Przykładowo: (oficjalnie) na 10 Kwietnia nie było (wymaganego przez instrukcję HEAD) zapasowego samolotu dla 
prezydenckiej  delegacji  (nie wyznaczono też  załogi do takiego zapasowego samolotu)  – niby jako „zastępczy” 
wyznaczono w 36 splt...  jaka-40, ale z tego statku powietrznego przecież na długo przed (oficjalnie podawaną) 
godziną odlotu „prezydenkciego tupolewa”) skorzystał A. Wosztyl, zabierając dziennikarzy do Smoleńska – a gdyby 
tego mało, to przecież 9-04-2010 wieczorem pojawił się komunikat o zagrożeniu terrorystycznym dla jednego z 
unijnych  samolotów  na  10-04.  Po  drugie,  „komisja  Millera”  stwierdziła  fałszowanie  wojskowej  dokumentacji 
związanej z „prezydenckim tupolewem” (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/samoloty-zastepcze-
i-inne.html).  Po trzecie,  niewyjaśniono wciąż kwestii rozbudowy salonki nr 3, która to salonka narodziła się w 
okresie  między  opublikowaniem  „polskich  uwag  do  raportu  MAK”  a  dokumentacją  „komisji  Millera” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html).  Po  czwarte  –  sprawa  łączności  z 
prezydencką delegacją oraz prac wspominanego już Centrum Operacji  Powietrznych. Po piąte – raport  gen. K. 
Załęskiego  sporządzony  dla  szefa  MON 
(http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html)  w  przeciągu  „kilkunastu 
godzin”  od  tragedii  (do  dziś  nieupubliczniony  w  całości;  por. 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/12/medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa.html).  Sam  B. 
Klich  twierdził  w  grudniu  2010,  że  był  przekonany,  iż  10  Kwietnia  wykorzystane  zostaną  jaki  i  tupolew 
(http://wyborcza.pl/1,111900,8951988,Szef_MON__W_dokumentach_wszystko_gra.html?startsz=x&as=4): 
zakładałem, że część poleci Tu-154, część jakami, część pojedzie pociągiem.   

http://wyborcza.pl/1,111900,8951988,Szef_MON__W_dokumentach_wszystko_gra.html?startsz=x&as=4
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/12/medytacje-smolenskie-5-okecie-warszawa.html
http://wyborcza.pl/1,76842,7826286,Dlaczego_Tu_154_nie_wylecial_wczesniej.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/samoloty-zastepcze-i-inne.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/samoloty-zastepcze-i-inne.html


Już pewnie mało kto pamięta – przeciwko załodze jaka-40 toczyło się swego czasu dochodzenie w 

sprawie złamania (10 Kwietnia) przepisów lotniczych i dokonania lądowania bez zgody „wieży” 

XUBS14.  Gdyby  więc  twardo  pozostawać  przy  oficjalnej  opowieści  o  CFIT  „prezydenckiego 

tupolewa”,  to  sytuacja  powinna  być  analogiczna  –  pogwałcono  procedury,  zbagatelizowano 

zagrożenia, zgody na lądowanie nie było i doszło do tragicznego wypadku; w takim razie należy 

ustalić, dlaczego piloci tak a nie inaczej postąpili. Co ich do lądowania w gęstej mgle skłoniło? Co 

lub kto? Czy nie było jakiejś krytycznej sytuacji w samej kabinie? Czy ktoś nie zaatakował załogi? 

Czy ktoś nie groził (np. z użyciem broni) któremuś z pilotów?15

Wprawdzie w połowie lipca (dokładnie 14-go) 2010, a więc już po głośnej czerwcowej (1-06-2010) 

publikacji pierwszej wersji stenogramów (rozmów z kokpitu) na stronach MSWiA16, pojawi się w 

mediach nad Wisłą  rozszyfrowana nie  wiadomo przez kogo, kiedy,  jak i  gdzie  (krakowski IES 

będzie się  wtedy odżegnywał od takiego zinterpretowania jednej  z tzw.  niezrozumiałych fraz17) 

wypowiedź przypisywana mjr. A. Protasiukowi, mająca paść „tuż przed katastrofą”: 

14 http://tvp.info/informacje/polska/czy-zaloga-jaka40-zlamala-procedury/3812256  :  Wojskowych śledczych interesuje,  
czy załoga Jaka-40, który przywiózł do Smoleńska dziennikarzy, nie naruszyli procedur bezpieczeństwa. Sprawę tę  
badała  w ubiegłym roku  specjalna  komisja,  którą  powołał  dowódca  Sił  Powietrznych  gen.  Lech  Majewski  na  
wniosek Inspektoratu MON ds.  Bezpieczeństwa Lotów. W czerwcu ub.r.  wojskowi eksperci  uznali,  że  „warunki  
pogodowe  pozwalały  na  wykonanie  tego  zadania”.  Komisja  analizowała  sytuację  m.in.  w  oparciu  o  zebrane  
materiały i zeznania świadków. Tymczasem według płk Edmunda Klicha, byłego akredytowanego przy rosyjskiej  
MAK, w czasie lądowania Jaka-40 doszło do uchybień. – Nie wiem jak wyglądały prace i nie znam całego raportu  
komisji sił powietrznych. Natomiast mogę udowodnić, że lądując w tych warunkach, jakie zaistniały w Smoleńsku,  
załoga naruszyła procedury bezpieczeństwa. Jestem w stanie udokumentować, jak zostały naruszone przepisy o  
przekroczeniu minimalnych warunków. Załodze Jaka-40 po prostu się udało – powiedział portalowi tvp.info płk  
Edmund Klich.

15 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html  , 
http://wyborcza.pl/1,105743,8138315,_Jak_nie_wyladuje__my___to_mnie_zabije__ja__.html, 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jak-nie-wyladujemy-to-mnie-zabijeja,1,3543314,wiadomosc.html, 
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/296157,jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja.html. 

16 http://www.tvp.info/informacje/polska/zobacz-stenogramy-prezydenckiego-tu154/1875462   
17 http://wyborcza.pl/1,105743,8138315,_Jak_nie_wyladuje__my___to_mnie_zabije__ja__.html  :Komentarza odmówił  

także krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych, który na zlecenie prokuratury zajmuje się odczytywaniem zawartości  
czarnych skrzynek. - Nie wypowiadamy się na temat zawartości czarnej skrzynki. Informacja jakoby pilot TU-154  
miał wypowiedzieć zdanie "Jak nie wyląduję/wylądujemy, to mnie zabije/zabiją" nie pochodzi od nas - powiedział  
portalowi tvn24.pl dyrektor Instytutu prof. Maria Kała. 

http://wyborcza.pl/1,105743,8138315,_Jak_nie_wyladuje__my___to_mnie_zabije__ja__.html
http://www.tvp.info/informacje/polska/zobacz-stenogramy-prezydenckiego-tu154/1875462
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/296157,jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jak-nie-wyladujemy-to-mnie-zabijeja,1,3543314,wiadomosc.html
http://wyborcza.pl/1,105743,8138315,_Jak_nie_wyladuje__my___to_mnie_zabije__ja__.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-nie-wyladuje-my-to-mnie-zabije-ja,139925.html
http://tvp.info/informacje/polska/czy-zaloga-jaka40-zlamala-procedury/3812256


 

ale ani latem 2010, ani wcześniej, ani później badacze/eksperci nie analizują wątku CFIT pod kątem 

„zmuszania do lądowania”. 

Zdawać by się mogło, że ilość złamanych przepisów, a przede wszystkim zupełnie niezrozumiały 

pośpiech związany z podejściem na XUBS w tak złych warunkach pogodowych bez uprzedniego 

dokładnego  zbadania  sytuacji  poprzez  wykonywanie  holdingu na  wysokości  kręgu 

nadlotniskowego  i  bez  uzgodnienia  z  Prezydentem –  nakazywałby  postawić  wstępne,  robocze 

hipotezy procesowe, że albo doszło do aktu samobójczego18, albo ktoś w kabinie pilotów (członek 

załogi  lub  osoba  postronna)  spowodował  pod  jakimś  wpływem  katastrofę.  Na  zdrowy rozum 

przecież  załoga  Tu 154M, słysząc  o  warunkach pogodowych na  XUBS podawanych już  przez 

białoruską kontrolę obszaru, a nie mając ze sobą tzw. lidera, powinna była 1) zdecydować, iż statek 

powietrzny zostanie skierowany na zapasowe lotnisko, 2) poinformować o tym białoruską kontrolę, 

a następnie 3) nawiązać łączność z lotniskiem w Witebsku, które na taki rozwój wydarzeń musiało 

być przygotowane, skoro włączono je do planu lotu19. 

W ostateczności, nawet udając się na XUBS, załoga wcale nie musiałaby podchodzić do lądowania, 

lecz  pozostawać na wysokości  nadlotniskowego kręgu i  przeczekiwać mgłę,  mając dostateczny 

18 W kolejnej edycji Ostatniego lotu jest śladowa wzmianka o badaniu takiego wątku:  – Wiecie, o co byłem pytany? O 
to, w jakim nastroju w ostatnich dniach przed śmiercią był Arek. Dostałem banalne, schematyczne pytania, jakby  
badano  samobójstwo.  A  to  był  poważny  wypadek  lotniczy  –  powiedział  był  lotnik  36  SPLT  (J.  Osiecki,  T. 
Białoszewski,  R.  Latkowski,  M.  Prószyński,  Ostatni  lot.  Raport  o  przyczynach  katastrofy,  Prószyński  i  S-ka, 
Warszawa 2011, dalej jako OL-2, s. 6). Na ile jest to jednak informacja wiarygodna to tylko autorzy książki raczą 
wiedzieć.

19 Pisze tym R. Latkowski:  Lotnisko zapasowe zawsze musi być przygotowane na nasze ewentualne lądowanie. To  
jednak  nie  oznacza,  że  przy  terminalu  „na  zapasie”  czeka  na  przykład  kolumna  samochodów  dla  VIP-a  z  
włączonymi silnikami. Lotniska zapasowe zgłasza się po to, żeby taki port lotniczy był gotów na nasz ewentualny  
przylot. Musi zapewnić odpowiednie służby i środki techniczne, wolny pas, zapas paliwa do tankowania, schody itp.  
(J. Osiecki, T. Białoszewski, R. Latkowski, Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2011 (dalej jako OL-1), s. 75).



zapas  paliwa.  Tak  więc  niezwykły  wprost  pośpiech,  lekceważenie  niebezpieczeństwa, 

„nurkowanie” i „niekwitowanie” - nakazywałyby badającym całą sprawę dokładnie się przyjrzeć 

temu,  co mogło się dziać w samej  kabinie  załogi.  Tymczasem polscy badacze uznali,  że  CFIT 

pojawił się jedynie w kontekście „nacisku Prezydenta” i/lub „nacisku Dowódcy SP” i skupili się na 

analizie  „samego  lotu”,  ewentualnie  błędów  w  szkoleniu  pilotów  (nie  zabezpieczono  nawet 

należycie materiału dowodowego z pokładu jaka-4020).  Z czasem dojdzie  jeszcze tylko kwestia 

chaosu kompetencyjnego i generalnego bałaganu w „wieży” XUBS21. 

 

Ciekawe  jest  także  to,  w  jaki  sposób  formował  się  ten  ekspercki  zespół  z  naszego  kraju.  W 

poprzednim wykładzie  użyłem nawet  nieco  dziwacznej  frazy  „komisja  Grochowskiego-Klicha-

Millera”,  aczkolwiek  takie  określenie  oddaje  poniekąd  „chronologię”  rozmaitych  transformacji, 

jakim podlegała  grupa  badawcza  mająca  zajmować  się  wyjaśnianiem smoleńskiego  lotniczego 

zdarzenia. Najpierw bowiem komisję kompletował wspominany już M. Grochowski z Inspektoratu 

MON, jednakże na XUBS 10-04 wieczorem przybył E. Klich (aktywowany telefonicznie do prac 

badawczych  przez  A.  Morozowa)  i  poniekąd  „przejął  dowodzenie”,  które  następnie  (tj.  po 

przybyciu M. Grochowskiego) temu z powrotem przekazał. 

Oprócz jednak tych dwóch ekspertów, jak wiemy, na miejscu urzędowali czy procedowali także (od 

godzin wieczornych 10-04) prokuratorzy wojskowi – z których grupą wnet doszło (o czym wiemy 

20 Chodzi przede wszystkim o zapisy rozmów w kokpicie (z drogi: EPWA-XUBS), które należało skopiować przed 
popołudniowym powrotem jaka-40 do Warszawy. Jak się poza tym okaże, nagrania z magnetofonu, który załoga 
jaka to włączała, to (oszczędzając prąd) wyłączała nie tylko się okażą niepełne, lecz i przed 2 i pół roku nie zostaną  
upublicznione.  Tymczasem historia  załogi  A.  Wosztyla jest  bardzo istotna  w kontekście tego,  co się  działo na  
smoleńskim Siewiernym i jak dotąd pozostaje pełna białych plam (jedną z nich jest sprawa przetrzymywania załogi  
w samolocie przez dłuższy czas po „katastrofie smoleńskiej”, ale też wyjątkowo niepokojące jest, jeśliby wierzyć 
publikowanym stenogramom CVR,  namawianie  załogi Tu-154M do lądowania). Zdumiewające jest także to, że 
strona  polska,  dysponując  możliwościami  dokonania  oblotu  pobojowiska  i  sfilmowania  go  w trakcie  odlotu  J. 
Sasina,  dwóch  urzędników  KP i  części  dziennikarzy,  takich  czynności  nie  zleciła  załodze  i  ludziom  mediów 
będących na pokładzie jaka-40. 

21 Przy czym, jak wspominałem w poprzednim wykładzie, polska strona nie zdobędzie nagrań z „wieży” XUBS z 7-
04-2010 choćby w celach porównawczych z tym, jak funkcjonowała ona 10 Kwietnia i jak wyglądała komunikacja 
z polskimi załogami.  



m.in. z relacji E. Klicha) do rozmaitych konfliktów22. Z czasem jednak to „akredytowany” został 

„szefem” naszych ekspertów, wychodząc cało z wszystkich starć personalnych, ale potem powołano 

pod patronatem polskiego rządu i jednego z ministrów (było nie było odpowiadających pośrednio 

za kwestie bezpieczeństwa także prezydenckiej delegacji),  a więc mgr. inż. J. Millera (i już bez 

„dyrygentury E. Klicha”23), kolejną komisję – zwaną skrótowo właśnie „komisją Millera”. 

Neverending story komisyjne miało też swój refleks (a może rewers) w postaci rozwijającej się z 

roku na rok „komisji płk. Latkowskiego”, która z jednej strony śledząc prace badawcze MAK, z 

drugiej obserwując prace polskich ekspertów, szła najdalej  w opisie „sytuacji sprzed wypadku”, 

pomstując  na  delikatność  lub  nierzetelność  zarówno  moskiewskich24,  jak  i  nadwiślańskich25 

badaczy.  Wprawdzie  jej  prace  terenowe  ograniczały  się  do  mierzenia  drzew  i  krzewów  w 

22 Osobną sprawą jest to, jak i przez kogo one były generowane. E. Klich wspomina jedną z telefonicznych awantur z 
B. Klichem (z 15-04-2010): Minister krzyczał na mnie i nie dawał mi dojść do słowa. (- Chodziło mu o tłumacza?)  
Także.  Mówił,  że  brak  tłumacza  to  moja  wina,  bo trzeci  dzień  kieruj[ę]  pracami polskiej  grupy i  niczego nie  
załatwiłem. Ale co ja mogłem? Faks z decyzją o akredytacji i powołaniu na przewodniczącego Komisji Badania  
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego dostałem dopiero dzień później. Głównie chodziło mu jednak o mój  
konflikt z Krzysztofem Parulskim. Minister mówił, że jest on najważniejszą osobą w Smoleńsku i wszyscy mu tam  
podlegamy. Twierdził, że wszystkie swoje odpowiedzi z wideokonferencji powinienem z nim uzgadniać. To absurd, bo  
jak miałem to zrobić? Poprosić premiera Putina o przerwę, odszukać Parulskiego, ustalić z nim, co mówić, wrócić  
na salę i dopiero odpowiedzieć? (Moja..., s. 60).

23 Ten  ostatni  bowiem podpadł  J.  Millerowi  nazywając  ministra  „bucem” (por.  E.  Klich,  Moja...,  s.  142  i  159). 
„Akredytowany”  stwierdza  w  innym  miejscu  (s.  99):  Wykiwali  mnie  koledzy  z  tej  komisji,  tej  stałej,  której  
przewodniczyłem w ministerstwie. Kiedy tworzoo komisję smoleńską pod przewodnictwem ministra Millera, ja już  
byłem w Moskwie.  W tym czasie  ktoś  od  ministra  zadzwonił  do  naszego  sekretariatu  w  resorcie  i  poprosił  o  
wskazanie  kandydatów.  Listę  przygotowywali  Maciej  Lasek  i  Agata  Kaczyńska  –  zgłosili  m.in.  Targalskiego  i  
Fydrycha, którzy byli ze mną w stolicy Rosji. No i oczywiście samych siebie oraz Stanisława Żurkowskiego. Mnie  
trochę zdenerwowało to, że lista powstała bez mojej wiedzy. A chyba wypadało zapytać mnie o zdanie, w końcu to ja  
byłem przewodniczącym.

24 Na s. 107 (OL-1) autorzy informują: Okazuje się, że Rosjanie nawet nie zmierzyli wysokości i grubości pnia brzozy,  
na której samolot stracił część skrzydła. Dokładnie zmierzyliśmy tzw. drugą brzozę jako jedyni.Wygląda więc na to, 
że to właśnie „komisji płk. Latkowskiego” zawdzięczamy najbardziej precyzyjne badania brzozologiczne, choć już 
w  klasycznym dziele S. Amielina (OL) na s. 51 podane są całkiem konkretne dane dotyczące brzozy: Wierzchołek 
16-metrowej brzozy (...)  został  ścięty  na wysokości  6,5-6,7 m. Średnica pnia w tym miejscu wynosi  44 cm. Na  
drzewie nie widać żadnych innych ziszczeń – najwyraźniej złamało się ono w miejscu, w które uderzyło skrzydło  
maszyny. Górna 10-metrowa część brzozy upadła na północ, prostopadle do kierunku ruchu samolotu, w stronę, po  
której minął ją kadłub.  

25 Przedstawicielom „komisji Millera” „komisja płk. Latkowskiego” zarzucała wprost niekompetencję i stronniczość: 
Kiedy zaczęliśmy przyglądać się życiorysom zawodowym członków komisji, stało się dla nas jasne, że problem nie  
polega wyłącznie na braku kompetencji. Dotarło do nas, że wojskowi w komisji będą robili wszystko, żeby zamieść  
pod  dywan  niektóre  przyczyny  katastrofy.  Zwłaszcza  że  wiceprzewodniczącym  tego  gremium  został  pułkownik  
Mirosław Grochowski, szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów. Jako członek  
komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej występował w roli sędziego we własnej sprawie. W ministerstwie  
odpowiada bowiem za bezpieczeństwo lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, podobnie inny aktywny członek komisji,  
podpułkownik Robert Benedict. W rzetelnie przygotwanym raporcie obaj musieliby ujawnić własne zaniedbania. 
Był jeszcze jeden powód, dla którego zaczęliśmy powątpiewać w bezstronność wiceprzewodniczącego komisji. Jeden  
z informatorów, wysokiej rangi wojskowy, powiedział nam:
-  Grochowski  i  świętej  pamięci  Andrzej  Błasik  to  dobrzy  koledzy  jeszcze  z  40.  Pułku  Lotnictwa  Myśliwsko-
Bombowego w Świdwinie. Grochowski był starszy i początkowo ciągnął w górę Błasika. Potem role się odwróciły.  
Ale  panowie  cały  czas  współpracowali.  Kiedy  Błasik  został  Dowódcą  Sił  Powietrznych,  zrobił  Grochowskiego  
szefem Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów. Dlatego Grochowski tak bardzo zabiegał w komisji, żeby na  
generała nie padł w raporcie nawet cień podejrzeń, że naciskał na pilotów, aby spróbowali wylądować (OL-2, s. 7).
Wątek gen. A. Błasika „stojącego za katastrofą smoleńską” jest już obecny w OL-1.



Smoleńsku26 (pod okiem „wirtuoza dendrologii” Siergieja Amielina, który to na podstawie analizy 

stanu  zadrzewienia  w  okolicach  XUBS  zrekonstruował  jako  pierwszy  „trajektorię  przelotu 

prezydenckiego tupolewa”), lecz pozwoliły one na uzupełnienie „luk w narracjach” zarówno MAK, 

jak i „komisji Millera”. O tym wszystkim jeszcze będzie mowa, warto jednak już w tym momencie 

dodać,  że płk R. Latkowski,  jako były (dwukadencyjny) szef  (byłego) 36 splt27,  za którego to 

czasów sprowadzono dwa bliźniacze tupolewy do 36 splt,  tak jak i min. Miller, był przy okazji 

„sędzią  we  własnej  sprawie”  -  co  rzecz  jasna  w  przypadku  wszystkich  „komisji”  badających 

„katastrofę smoleńską” jest regułą i nie powinno nas szczególnie dziwić.  

Najpierw  jednak  omówmy  pokrótce  sprawę  ewolucji  oraz  badawczych  prac  komisji 

„Grochowskiego-Klicha-Millera”.  Kompletował  ją  zrazu,  jak  pamiętamy,  M.  Grochowski,  ale 

przybył on do Smoleńska dopiero 11-04, a w międzyczasie „dyrygował” E. Klich. Potem przez 

chwilę  role  się  odwróciły,  lecz  MAK  i  tak  traktował  tego  ostatniego  jako  „akredytowanego”, 

ignorując innych polskich przedstawicieli28, zaś w przeciągu paru dni dalszej „wolnej amerykanki” 

ze strony Moskwy i  dalszych spięć w gronie naszych ekspertów oraz prokuratorów, to właśnie 

„akredytowany” stał się „Number One”. To z kolei wywołało dodatkowe sprzężenia zwrotne, tj. 

wojskowi zaczęli okazywać mu brak zaufania – podobnie zresztą rząd Tuska. 
26 W pomiarach  brali  udział  M.  Prószyński,  G.  Bilski,  J.  Osiecki  i  T.  Białoszewski  (co  zostało  uwiecznione  na 

zdjęciach z okolic XUBS w książkach S. Amielina i samej „komisji płk. Latkowskiego”). 
27 OL-1 w jednej trzeciej swej objętości to coś w rodzaju hagiografii R. Latkowskiego pisanej chyba własnoręcznie, bo 

w charakterze osobisto-wspomnieniowym.  Były szef  36 splt  nie  tylko  z  nostalgią  wspomina czasy młodości  i 
wożenia  statkami  powietrznymi  P.  Jaroszewskicza,  E.  Gierka,  M.  Rakowskiego,  L.  Wałęsy  itd.,  ale  nawet  
zamieszcza zdjęcie bł. Jana Pawła II dziękującego pilotom (i Latkowskiemu oczywiście). Jak się można domyśleć 
wspominane w OL-1 czasy szefowania Latkowskiego to okres mlekiem i miodem płynący dla 36 splt, potem już jest  
tylko  gorzej,  zarówno  jeśli  chodzi  o  szkolenia,  jak  i  kadrę.  Por.  też  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf (rozdział o S. Amielinie i jego kontynuatorach, a zwłaszcza przypis 2). 
Latkowski  jednak  zdumiewa  się  zmianą  (w  2009)  zakładów  remonontowych  dla  tupolewów  36  splt:  jestem 
zszokowany, że przeniesiono serwisowanie naszych tutek do Samary. Zawsze remontowaliśmy i serwisowaliśmy je w  
Moskwie, gdzie jest ogromny zakład prowadzony wspólnie przez Rosjan i Niemców. Mają tam własne stanowiska do  
serwisowania  każdej  części  samolotu,  nawet  własną  hamownię  silników.  Wszelkie  remonty  przeprowadzają  
doskonale.  Kiedy  my  zaczęliśmy  korzystać  z  ich  usług,  na  swoim  koncie  mieli  już  setki  wyremontowanych  
samolotów. Natomiast w Samarze mieści się wprawdzie zakład produkcyjny Tupolewa, ale on nigdy nie zajmował  
się remontami (OL-1, s. 65).

28 Z wojskowymi Rosjanie nie chcieli rozmawiać, a ze mną – tak. Może widzieli we mnie współpracownika i liczyli, że  
ja im wszystko odpuszczę. A ja po prostu zbierałem dane. Mogłem oczywiście mówić, że cała wina jest po stronie  
Rosjan, tylko po co? Co by to dało? Lepiej to robić niż o tym mówić, szczególnie w pomieszczeniach, które, jak  
przypuszczałem, były na podsłuchu (Moja..., s. 68). 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf


Nie wiadomo, na ile te dwie strony (wojskowi i rząd) kooperowały ze sobą, a na ile samodzielnie 

„ryły” wokół „akredytowanego”, dość że ci pierwsi przysyłali do niego psychiatrów wojskowych29, 

ci  drudzy  zaś  otoczyli  go  „opieką”  kontrwywiadowczą30 –  co  zresztą  wydaje  się  całkiem 

zrozumiałe,  skoro,  jak  też  już  pamiętamy,  właśnie  „akredytowany” nagrywał  sobie  rozmowy z 

szefem MON w kwietniu 2010 i cieszył się jakimś nadzwyczajnym zaufaniem Moskwy, o czym 

nawet z pewnym zakłopotaniem opowiadał podczas majowego (2010) przesłuchania w sejmie. Z 

czasem więc  wyklarowała  się  idea  powołania  nowej komisji,  w której  „akredytowany”  już nie 

będzie ani liderem, ani nawet doradcą, aczkolwiek część osób z komisji M. Grochowskiego, jak i E. 

Klicha w tejże komisji się jak najbardziej znajdzie. Dzięki pracom „komisji Millera” uzyskamy 

m.in.  kolejną wersję stenogramów (CVR-2; nieco alternatywną wobec tej  wersji  przygotowanej 

29 I to dość szybko, bo 21-04-2010, kiedy E. Klich zdecydował na kilka dni wrócić do Polski, mając udać się najpierw 
autem  załatwionym  przez  A.  Morozowa  do  Moskwy:  Kierowca  podjechał  po  mnie  do  hotelu,  już  schodzę  z  
pakunkami, a tu na dworze podchodzi do mnie mężczyzna z kobietą. Przedstawiają się jako opieka psychologiczna  
dla  naszej  grupy,  mówią,  że  przyjechali  z  Polski.  Trochę  byłem  zaskoczony,  bo  nikt  mnie  o  tej  wizycie  nie  
poinformował, chociaż wcześnie wnioskowałem o przyjazd takich specjalistów. Mimo to poprosiłem kierowcę, żeby  
poczekał, i zaczęliśmy rozmawiać. A że problem był poważny, to przesiedzieliśmy prawie dwie godziny. Zacząłem im  
mówić  o  moich  działaniach  w  Smoleńsku,  problemach  ze  współpracą,  konflikcie  z  Parulskim,  o  problemach  
lotnictwa, o tym, jak fatalnie przygotowany był lot 10 kwietnia. W pewnym momencie powiedziałem nawet: „Jak  
można  było  wsadzić  prezydenta  do  samolotu  i  kazać  mu  lądować  na  takim lotnisku?  Przecież  to  nieumyślne  
zabójstwo”.  Nagle  się  zreflektowałem:  co  ja  mówię  i  pytam ich:  „A państwa to  właściwie  kto  przysłał?  Kim  
jesteście?” Wówczas ten mężczyzna się przedstawia: „Jan Wilk, naczleny psychiatra wojskowy”. Drugą osobą była  
pani Iwona Manos – specjalista psycholog kliniczny: „No, to ładnie się wpakowałem”, myślę sobie (Moja..., s. 76-
77).  Wątek  ten  jeszcze  parokrotnie  powraca  we  wspomnieniach  E.  Klicha  (por.  s.  148-150,  159-160).  M. 
Krzymowski zresztą przyznaje w tej  rozmowie-rzece,  że współpracownik D. Tuska miał  usłyszeć od polskiego 
premiera latem 2010, że wojsko chciało zrobić z Klicha wariata (s. 159).

30 Ta  sprawa  jest  intrygująca  także  z  tego  względu,  że  (jeśli  wierzyć  E.  Klichowi)  polscy  przedstawiciele  byli 
rozpracowywani  przez  „stronę  rosyjską”.  Na  pytanie  M.  Krzymowskiego,  skąd  „akredytowany”  wie,  że  byli  
posłuchiwani, ten ostatni odpowiada:  Niedługo po tym, gdy dowiedziałem się, że wojsko zwija łączność specjalną i  
nie będę miał jak słać meldunków do Warszawy, spotkałem się z Morozowem. Zaproponował mi, że może załatwić,  
by  moje  meldunki  były  przesyłane  bezpośrednio  do  premiera  Donadla  Tuska.  A ja  wcześniej  pytałem naszych  
szyfrantów,  czy  mają  możliwość  przesyłania  moich  pism  prosto  do  premiera,  bez  żadnych  pośredników.  Skąd  
Morozow o tym wszystkim wiedział? (Moja..., s. 69). 
Jeśli  zaś  chodzi  o  opiekę  ze  strony polskich  służb,  to  zrazu  powiedziano  „akredytowanemu”,  że  to  w  celach 
ochronnych: W hotelu mieszkali z nami dwaj oficerowie kontrwywiadu i oni obsługiwali łączność specjalną. Przyszli  
do mnie zaraz na początku, przedstawili się, powiedzieli, że są tu dla mojego dobra. Że mają mnie chronić, a nie  
szpiegować. Dawałem im pendrive'a i oni to przesyłali do Polski. Nawet się trochę zakolegowaliśmy, w weekendy  
robiliśmy sobie wspólne spacery,  byliśmy też na meczu Spartaka  (s.  102).  Potem jednak zaczęto ewidentnie E. 
Klicha  rozpracowywać,  sięgając  nawet  do  jego  przeszłości  z  okresu  stanu  wojennego,  gdy  pełnił  funkcję  
wojskowego  komisarza  w  Kocku  k/Dęblina  (s.  160-161):  służby  kopały  w  moim  życiorysie  głęboko,  pewnie  
sprawdzały, czy nie ma na mnie jakiegoś haka. Wiem o tym, bo dzwonił do mnie kolega z promocji w Dęblinie i  
ostrzegał, że czegoś na mnie szukają. Nie wiem, skąd miał takie informacje, może pytali go o mnie. (...) Ja nigdy nie  
współpracowałem z żadnymi służbami. Tylko do partii należałem i nic poza tym.
Co więcej, z czasem przestano udzielać „akredytowanemu” informacji związanych ze źródłami wojskowymi, jak 
choćby  w  kwestii  „lidera”,  którego  obecność  miała  być  obligatoryjna  dla  załóg  udających  się  rządowymi 
samolotami na XUBS. Wprawdzie E. Klich dotarłszy do notatki M. Grochowskiego, który miał się dowiedzieć, iż 
36 splt przesłał rezygnację z liderów do „kogoś z ambasady”, zaczął drążyć kwestię samodzielnie, usiłując wypytać  
amb. J. Bahra, ten jednak:  W sprawie lidera odpisał mi jednak bardzo ogólnie. Gdy poprosiłem go o szczegóły,  
odpowiedział, że ma polecenie, by nie przekazywać mi informacji.  Pisałem w tej sprawie do ministra Radosława  
Sikorskiego,  ale niczego nie wskórałem.  Dostęp do informacji  został  zablokowany.  A szkoda,  bo Morozow był  
bardzo zainteresowany wyjaśnieniem rezygnacji z lidera. Mogliśmy to wykorzystać, bo sprawa według mnie biła w  
Rosjan bardzo mocno (s. 104-105, podkr. F.Y.M.). Nieco dalej stwierdza:  blokowano mi dostęp do dokumentów z  
Polski. Robili to niektórzy wojskowi, robiła to komisja Millera i robiło to MSZ (s. 151).



przez członków (wczesnej) „komisji Grochowskiego-Klicha”31, wersji wykorzystanej przez MAK i 

„komisję  płk.  Latkowskiego”32),  którą  potem  nieco  zdyskontuje  praca  krakowskiego  IES 

przygotowującego trzecią wersję  stenogramów. Czwartą wersję (krytyczną wobec poprzednich) 

opracuje sobie „komisja płk. Latkowskiego”.  

I  to  właśnie  stenogramom,  stanowiącym  wszak,  „koronny  dowód  katastrofy”,  teraz  wypada 

poświęcić  nieco  miejsca,  o  czym  za  moment.  Generalnie  bowiem  rzecz  biorąc  komisje(a) 

„Grochowskiego-Klicha-Millera”  zbyt  wiele  do  zbadania  nie  miały.  Z  paru  podstawowych 

powodów: 1) pobojowisko błyskawicznie zdemolowano i uprzątnięto, 2) urządzenia pokładowe (te 

ocalałe, bo część zniknęła) zarekwirowano, 3) prace terenowe polskich ekspertów ograniczyły się 

do jednodniowych oględzin, 4) już parę dni po lotniczym zdarzeniu rozrysował/wymodelował jego 

przebieg  (na  podstawie  analizy  drzewostanu  okołolotniskowego)  S.  Amielin,  dostarczając 

„kanonicznych  materiałów”  dla  wielu  instytucji  (od  mediów poczynając33,  poprzez  MAK34,  na 

31 Gdy w ramach późniejszych prac nad stenogramami okaże się, iż głos gen. Błasika został błędnie rozpoznany – 
będzie wielki problem ze znalezieniem osoby, która we wczesnych „odczytach” takiej „precyzyjnej” identyfikacji 
dokonała  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120117&typ=po&id=po25.txt).  Jednakże  „komisja  płk. 
Latkowskiego” będzie twardo obstawała przy tezie, że Błasik był w kabinie pilotów, a nawet jeszcze przed odlotem 
do Smoleńska (tj. na EPWA) wydał rozkaz... zmiany prognozy pogody (por. OL-2, s. 68-69): 
Dyżurny meteorolog lotniska miał obowiązek przedstawić załodze samolotu Tu-154M prognozę przygotowaną przez  
starszego synoptyka z Centrum Hydrometeorologicznego Sił  Zbrojnych.  Dlaczego w takim razie podał jej  dużo  
bardziej optymistyczną wersję, którą opracował samodzielnie? Mimo prób, nie udało nam się z nim skontaktować.  
Oficalnie odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: „W rozmowie z Komisją na temat zmiany prognozy (...) dyżurny  
meteorolog lotniska nie potrafił uzasadnić przyczyny swojego postępowania”. W pułku można jednak nieoficjalnie  
usłyszeć, dlaczego tak postąpił. Po prostu dostał rozkaz zmiany prognozy na tzw. pogodę lotną. Od kogo? Lotnicy  
wskazują na generała Andrzeja Błasika. Pewne jest, że około 6:00 generał Andrzej Błasik już był w 36. SPLT.  
Lotnicy przyznają, że miał zwyczaj poznawać prognozy pogody przed lotami. Czy i tego dnia generał zjawił się w  
punkcie meteo, wie tylko dyżurny meteorolog lotniska. Czekając na przyjazd prezydenta Kaczyńskiego, Arkadiusz  
Protasiuk chodził po płycie lotniska jak struty. - Ewidentnie się denerwował – twierdzą świadkowie. W końcu jedna  
z osób pracujących tego dnia przy obsłudze lotu spytała, co się dzieje. - Tu pogoda jest dobra, ale tam jest fatalnie –  
wyjaśnił Protasiuk. 
Wracając do wczesnych, moskiewskich prac „komisji Grochowskiego-Klicha-Millera”, nawet M. Krzymowski w 
rozmowie-rzece z E. Klichem będzie się zdumiewał a propos badawczego wkładu polskich ekspertów: 
Z tego, co pan mówi, wynika zaskakujący wniosek. Dwie kluczowe tezy raportu MAK – obecność gen. Błasika w  
kabinie i podatność załogi na naciski – tak naprawdę Rosjanom podsunęli Polacy. Na co „akredytowany”: Jedno i 
drugie – odczytywanie głosów i opracowywanie sylwetki psychologicznej (załogi – przyp. F.Y.M.) miało miejsce na 
początku badania. Polacy, którzy brali w tym udział, robili to w dobrej wierze. To był początek pracy, każdemu  
chodziło  o  rzetelne  badanie.  Ale  faktem  jest,  że  gdy  się  ktoś  podpisał  pod  ekspertyzą  o  naciskach  czy  pod  
stenogramem, w którym znalazła się wypowiedź gen. Błasika, dziś bierze za to odpowiedzialność (Moja..., s. 132).

32 Por.  OL-1. Z tej wersji (tj. stenogramów opublikowanych 1-06-2010 na stronach MSWiA korzystać będą także K. 
Galimski i  P.  Nisztor  w swojej  książce,  ale  też i  inni  autorzy).  Jak dotąd nie ukazało się  jednak żadne zwarte  
wydawnictwo, które zbierałoby wszystkie te publikowane warianty „rozmów w kokpicie prezydenckiego tupolewa” 
i wykazywałoby podobieństwa/rozbieżności między tymi wersjami. Co ciekawe, w mediach ukazywały się różne 
opracowania z wyjaśnieniami poszczególnych fraz i/lub zachowań pilotów („zrekonstruowanych z zapisów”) - i one 
także  bywają  rozbieżne,  na  co  zwracałem uwagę  w  Czerwonej  stronie  Księżyca.  Sprawę  opracowania  „wersji 
ostatecznej” komplikuje oczywiście fakt, iż przez cały ten czas polskiej stronie nie udało się uzyskać oryginałów 
zapisów CVR, jeśli takowe w ogóle jeszcze są do uzyskania. 

33 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/krotka-historia-pewnej-koordynacji.html   oraz 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf. 

34 Wstępny raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego w pełni potwierdził, że katastrofa przebiegała tak, jak w  
połowie kwietnia,  na miesiąc przed nim, przedstawiłem na smoleńskim forum  (S. Amielin,  OL,  s.  14).  Amielin 
dodaje potem jeszcze (s. 157): kilka dni później [po ukazaniu się komentarza, o którym nieco niżej – przyp. F.Y.M.] 
pojawił  się  wstępny  raport  MAK,  w którym  znalazły  potwierdzenie  wszystkie  główne  tezy,  jakie  udało  mi  się  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-31.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/krotka-historia-pewnej-koordynacji.html
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120117&typ=po&id=po25.txt


„komisji Millera” kończąc35), 5) w połowie maja gotowe już były wstępne wyniki śledztwa MAK 

(ogłoszono je  na konferencji  19-05-2010),  zaś  6)  na początku czerwca opublikowano pierwszą 

wersję  stenogramów  „przypieczętowując”  scenariusz  z  10-04.  I  to  było  właściwie  wszystko. 

Ekspresowe tempo prac badaczy z Moskwy wprawiło w mniej lub bardziej markowaną konfuzję 

stronę polską, która najpierw przygotowała „uwagi do raportu MAK”, 

a  potem, gdy te  uwagi  na  niewiele  się  zdały (vide  styczniowa konferencja  MAK „zamykająca 

sprawę katastrofy smoleńskiej”), własną, ca. 1000-stronicową dokumentację, opublikowaną latem 

2011.  

Wróćmy jednak do „tekstów klasycznych”, a więc do CVR-1, które stanowiły „gwóźdź do trumny” 

załogi „prezydenckiego tupolewa”. W wirze komentarzy po publikacji tych stenogramów mało kto 

się  przejmował,  czy  1)  są  to  dokumenty  one  wiarygodne,  czy  nie,  czy  2)  to,  co  odczytano,  

faktycznie się w rozmowie pilotów pojawiło, czy był to wynik przesłyszenia odczytujących, czy 3)  

frazy „niezr.” były rzeczywiście niezrozumiałe, czy też zadbano by takie były, czy 4) wreszcie to w 

ogóle  materiał  kompletny,  a  więc  niepodlegający  żadnym  montażowym  pracom  w  jakimś 

moskiewskim studio.  Nie mogło oczywiście  być inaczej  z tymi „interpretacjami”,  skoro załogę 

postawić w toku nieoficjalnego śledztwa. Być może jest to pierwszy przypadek w historii, gdy nieoficjalne śledztwo  
dotyczące poważnej katastrofy dało tak dokładne rezultaty.  Jeśliby wziąć pod uwagę także to,  że Amielin swej 
rekonstrukcji miał się podjąć dopiero trzy dni po „wypadku”, to tym większy jest jego badawczy wkład w prace 
MAK  i  tym  większa  jest  osobliwość  tego  „potwierdzenia”  tez  nieoficjalnego  śledztwa.  O  jaki  zaś  komentarz 
chodziło?  Amielin  przedstawia  sytuację  następująco  (s.  158-159):  Wasilij  Jerszow,  zawodowy  pilot  lotnictwa  
cywilnego (obecnie na emeryturze), a także pilot-instruktor Tu-154 z 35-letnim stażem pracy, który wylatał na tym  
typie samolotów ponad 19 tysięcy godzin, tak wypowiadał się na forum lotniczym o śledztwie nieoficjalnym: „Kto  
rąbał te brzózki, kto znalazł ich czubki, kto mierzył wysokość taśmą mierniczą, umieścił w internecie brednie o  
wysokości  toru  lotu  i  jeszcze  bardziej  idiotyczną  wersję  o  ukształtowaniu  terenu  przed  pasem  startowym  i  
pilotowaniu w oparciu o skaczące wskazania radiowysokościomierza?” (...).  Jeszcze do ciekawostek z publikacji 
Amielina powrócę w wykładach. 

35 Materiały S. Amielina zamieszczone zostały w dokumentacji tejże komisji.



obwiniano za „wypadek” już w pierwszych godzinach po ogłoszeniu „katastrofy”, przypominając 

zresztą od razu „incydent gruziński” (ten zaś znalazł się także jako jedno z „wyjaśnień katastrofy 

smoleńskiej” w raporcie MAK). Opublikowane 1-06-2010 stenogramy tylko te „wstępne diagnozy” 

z 10-04 „potwierdziły”. Z tym większym zatem lekceważeniem potraktowano późniejsze odczyty 

(czy to zlecone na potrzeby „komisji Millera”, czy też dokonane przez krakowski IES), nawet jeśli 

część fraz będących w CVR-1 znikała (w CVR-2 i CVR-3) i pojawiały się zupełnie inne, wcześniej 

„niedosłyszane” lub „niezrozumiane”.

Jak bardzo na głowie były postawione całe „badania katastrofy smoleńskiej” to wszyscy doskonale 

wiemy. Szczytem wariactwa było jednak to, czego dokonano wokół zapisów rozmów w kokpicie. 

Polscy eksperci nie znaleźli osobiście czarnej skrzynki36 z tym zapisem na „miejscu katastrofy” ani 

też oryginalnej taśmy nie zabrali do kraju, tylko oddali ją „stronie rosyjskiej”, co do której przecież 

wiedziano, że już zdążyła zdewastować pobojowisko, a więc, że ma dość osobliwy stosunek do 

materiałów dowodowych, ujmując rzecz oględnie. Potem zaś „odszyfrowywano” zapisy CVR w 

Moskwie,  ale  w warunkach urągających takim badaniom.  I  to  wcale  nie  koniec   zagmatwanej 

historii  pierwszych stenogramów. Nie dokonano specjalistycznej analizy fonoskopijnej,  tylko na 

36 Ani  innych  kluczowych  w  badaniach  urządzeń,  zaznaczmy,  których  konstrukcja,  co  należy  bardzo  wyraźnie 
podkreślić  od  lat  była  doskonale  znana  „stronie  rosyjskiej”,  o  czym  wiadomo  choćby  ze  wspomnień  płk.  
Latkowskiego,  który opowiada (w  OL-1,  s.  41-42,  podkr.  F.Y.M.),  w jaki  sposób modernizowano aparaturę  w 
kokpicie Tu 154 M:  samolot był od początku przygotowany do podłączenia najnowszych komputerów i urządzeń  
nawigacyjnych. Do ABSU (automatyczny pilot) była podłączona centrala sterownicza, nawigacyjna i pilotażowa.  
Nawigator na podstawie danych nawigacyjnych lotu programował Omegę. (...) My z niej zrezygnowaliśmy i od razu 
wstawiliśmy komputer nawigacyjny UNS amerykańskiej firmy Universal. Rosjanie nie robili żadnych problemów.  
Biuro konstrukcyjne Tupolewa, po przeanalizowaniu funkcjonowania i kompatybilności przyrządu, wyraziło zgodę,  
a urządzenie wstawiono w zakładach linii lotniczych CSA w Pradze, bo w tym czasie Czesi też zaczęli je montować  
w samolotach swego narodowego przewoźnika.  Kolejne UNS-y montowali nam już Rosjanie podczas remontów  
samolotów  w Moskwie.  Te  komputery  były  urządzeniami  najnowszej  generacji,  w  ich  pamięci  znajdowała  się  
większość lotnisk na świecie i wszystkie drogi lotnicze. (...) Jak tylko w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym roku  
dostaliśmy naszą  sto  jedynkę,  samolot  miesiąc  później  poleciał  do  Pragi  na  istalację  urządzenia.  (...)  Później  
zamontowaliśmy w naszych tupolewach GPS-y, a potem jeszcze drugi komputer pokładowy UNS.  I tak powstał  
system komputerowy sterujący lotem – FMS, czyli Flight Management System.
Nieco  dalej  (OL-1,  s.  60)  Latkowski  dodaje:  Rosjanie  w  Tu-154M  montowali  skopiowane  z  amerykańskiej  
superfortec  B-29  niezależne  urządzenie  nawigacyjne  NVU.  Był  to  patent  przypominający  powszechnie  znane  
liczydełko  (arytmometr),  mechanizm oparty  na  kołach  zębatych  i  przekładniach.  Ustawiało  się  na  nim  kurs  i  
odległość i sprzęgało się NVU  z ABSU (automatycznym pilotem). Oba doskonale ze sobą współpracowywały. NVU  
uwzględniało wszystko: wiatr, kąt wznoszenia i tym podobne parametry. Potem samo zliczało sobie drogę i było przy  
tym  cholernie  dokładne.  Instruktorzy  w  Uljanowsku,  kiedy  nas  szkolili,  pokazywali,  że  nawet  na  kręgu  
nadlotniskowym NVU poradzi sobie z wyliczeniami. Samolot, po ustawieniu szerokości kręgu, wchodził w zakręty  
dokładnie w wyznaczonych punktach. 
Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, co do tego, iż gdyby chciano skonstruować imitacje wybranych urządzeń  
„prezydenckiego tupolewa”, by następnie służyły one za „podstawę badań po katastrofie”, nie stanowiłoby to dla 
„strony rosyjskiej” żadnego problemu. Jako ciekawostkę dodam, że (przynajmniej zgodnie z tym, co mówił W. 
Targalski  z  „komisji  Millera”)  rejestrator  ATM  został  znaleziony  kilka  dni  po  tragedii 
(http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt):  (NDz)  Jakie,  oprócz  CVR,  
urządzenia  z  wraku  znalazły  się  jeszcze  w  Moskwie,  w  MAK?
WT: - Jeszcze rejestrator szybkiego dostępu ATM został po kilku dniach odnaleziony i przywieziony. Trafił potem do  
Polski.  (NDz)  Jeden  z  rejestratorów  nie  został  w  ogóle  odnaleziony,  chodzi  o  urządzenie  K3-63.
WT: - To był rejestrator podrzędnego znaczenia. Wszystkie parametry, które zapisywał, były też odnotowane przez  
inne rejestratory.    

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt


„zwykłe ucho” odczytano newralgiczny materiał37 – i bez jakiejkolwiek konfrontacji z autentycznie 

eksperckimi rekonstrukcjami tychże zapisów, upubliczniono je38, wiedząc doskonale, że nie mogą te 

właśnie stenogramy stanowić żadnego rzetelnego źródła danych, natomiast ich rezonans publiczny 

będzie olbrzymi. I faktycznie był. 

Czy  zatem  chodziło  obiektywizm  badawczy?  Najwyraźniej  nie.  Absolutnie  nie.  Chodziło  o 

pospieszne „zamknięcie  wstępnego etapu sprawy” i  uczynienie jasnym (przynajmniej  dla  opinii 

publicznej), że załoga podchodziła do lądowania, nie przejmując się niczym – ani komunikatami 

wieży, ani złą pogodą, ani bieda-wyposażeniem lotniska które przecież na własne oczy musiał parę 

dni wcześniej widzieć mjr A. Protasiuk, będąc na XUBS jako drugi pilot Tu-154 M obok ppłk. B. 

Stroińskiego39.  Reszty  „wyjaśniania  sytuacji”  mieli  dokonać  ci,  co  w  mediach  rozkładali  na 

37 W.  Targalski  będzie  opowiadał  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt):  Tak 
naprawdę Rosjanie tego nie odczytali.  Cały materiał,  którym dysponowali,  jeśli  chodzi  o  deszyfrację nagrań z  
kokpitu, powstał z tego, co my odczytaliśmy. Oni na tym polegali. To, co nam udało się odczytać, MAK uznał za  
pełną deszyfrację tego rejestratora CVR. Ich raport mówi, że to oni odczytali. Ja to wiem. Ale było inaczej. Jedynie  
tłumaczenie weryfikował rosyjski tłumacz przysięgły. Ja brałem w tym udział od początku, od 11 kwietnia 2010 r.,  
gdy  tylko  się  okazało,  że  zapis  jest  zachowany.  Co mogliśmy,  to  odczytaliśmy.  Całe  dwa  tygodnie,  które  tam  
spędziłem, i potem następne, pracowaliśmy z ppłk. Michalakiem i płk. Rzepą na odsłuchiwaniu. Przy czym, o ile z  
korespondencją radiową nie było większych problemów, o tyle już tzw. głosy tła, czyli to, co wychwytują mikrofony  
umieszczone w kabinie, było bardzo niewyraźne i złej jakości. Czasem nad minutą materiału pracowaliśmy godzinę.  
I każdy słyszał co innego. Wtedy robiliśmy przerwę i wracaliśmy do danego fragmentu później. Jeszcze dochodziła  
kwestia identyfikacji odczytanych głosów. Ja sam znałem osobiście śp. Roberta Grzywnę i śp. Arka Protasiuka, z  
pozostałymi  mieliśmy problemy.  Ich rozpoznał inny pilot.  Tak to wyglądało. MAK poprzestał  na wykorzystaniu  
wyników naszej pracy. Z tym że ja nie jestem specjalistą od akustyki.   
Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/polskie-stenogramy.html.

38 Jednym z orędowników jak najszybszego upublicznienia był A. Seremet, deklarujący to już w pierwszym tygodniu 
po  tragedii,  por.  http://wyborcza.pl/1,76842,7786172,Otworzcie_czarne_skrzynki.html (art.  z  19-04-2010):  w 
czwartek prok. Seremet zapowiedział ujawnienie treści rozmów z kabiny pilotów. Mówił, że ujawniona zostanie cała  
"prawda o przyczynach i przebiegu tej katastrofy", nawet taka, "która może dotykać bliskich ofiar". Informacje miał  
przedstawić dziś. Ale jego rzecznik nie potrafił nam w sobotę odpowiedzieć, czy, kiedy i jakie informacje otrzymamy. 

39 Zdaniem  autorów  Zbrodni  smoleńskiej  (pełny  tytuł  Zbrodnia  smoleńska.  Anatomia  zamachu.  Praca  zbiorowa  
zespołu  niezależnych  ekspertów,  Komorów  2011,  recenzowałem  tę  książkę  w 1.  aneksie  do  Czerwonej  strony  
Księżyca http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf)  Protasiuk  miał  nawet 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
http://wyborcza.pl/1,76842,7786172,Otworzcie_czarne_skrzynki.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/polskie-stenogramy.html
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt


czynniki  pierwsze  całe  te  stenogramy,  nie  mogąc  wyjść  z  oburzenia  na  głupotę  pilotów 

„prezydenckiego tupolewa” i ich uległość wobec przełożonych40. 

Jak jednak potrafili owi znawcy drążyć kwestię wypowiedzi typu Wkurzy się, jeśli jeszcze... czy  Na 

razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić, czy też  No to mamy problem – to wypowiedzią 

przypisywaną Dowódcy Tu-154 M:  Tak,  (Artku)/(Bartku)? – się  za bardzo nie  przejmowano,  a 

brzmi ona tak, jakby pochodziła z 7-04-2010, kiedy to właśnie A. Protasiuk z Bartoszem Stroińskim 

lecieli  na  XUBS,  no  bo 10-04 na  pokładzie  „tutki”  żadnego  „Bartka”  na  pewno nie  było  –  a 

przynajmniej nie na tym pokładzie, którym leciał Protasiuk41. Nie wygląda ta wypowiedź też na 

skierowaną  do  Artura  Wosztyla,  bo  z  nim  komunikację  prowadzić  miał  R.  Grzywna,  a  nie 

Protasiuk, poza tym Grzywna chwilę wcześniej ma się porozumiewać z R. Musiem (m.in. na temat 

grubości chmur, rozstawienia APM-ów na XUBS oraz przylotu iła-76), a nie z Wosztylem42. Chyba, 

że byłby to komunikat kierowany do Artura Ziętka, czyli ówczesnego nawigatora (a więc nie żadne 

„Bartku”).
osobiście  rozmawiać  wtedy  z  P.  Plusninem:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/02/rozmowa-
protasiuk-plusnin.html.

40 Por.  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zabraklo-umiejetnosci-mowienia-spadaj,139173.html.  Najdalej  w 
opisie „słabości charakteru” Protasiuka szli chyba członkowie „komisji płk. Latkowskiego”: - On był za miękki. Nie  
może być tak, że w czasie lotu załoga mu coś nakazuje. A w czasie tego ostatniego lotu nawet stewardessa nim  
kierowała. Widać to doskonale w stenogramie z ostatniego lotu – ocenia pułkownik Robert Latkowski (OL-1, s. 119). 
Co ciekawe, w tej samej książce, w kontekście „incydentu gruzińskiego”, ponownie jest przywołana postać byłego 
kapitana  „prezydenckiego  tupolewa”:  Świadkiem  konfliktu  dowódcy  [tj.  G.  Pietruczuka  –  przyp.  F.Y.M.]  z 
prezydentem był Arkadiusz Protasiuk, który uczestniczył w gruzińskiem locie jako drugi pilot. Musiał widzieć, w  
jakim stanie jest Pietruczuk. Widział również, jakie spotkały go konsekwencje za odmowę wykonania rozkazu.  (I 
teraz uwaga – przyp. F.Y.M.) Protasiukowi proponowano w czasie tamtego lotu, aby zastąpił dowódcę za sterami –  
ale odmówił (OL-1, s. 137). Jak zatem tę odmowę połączyć z „uleganiem nawet stewardessie”, to już wiedzą tylko  
autorzy Ostatniego lotu, dodają oni jednak zaraz po tym zdaniu takie uzupełnienie:  Dlatego lot z prezydentem do 
Smoleńska,  kiedy  nadzorował  go osobiście  generał  Andrzej  Błasik,  mógł  być  dla niego  szczególnie  trudny.  Ze  
stenogramów wynika, iż załoga w czasie lotu zachowywała się bardzo nietypowo. 
Z tychże stenogramów dla „komisji płk. Latkowskiego” miało też wynikać (i to... z frazy „niezr.”), iż Błasik pojawić 
się  mógł  w  kabinie  pilotów już  kilka  minut  po  ósmej  pol.  czasu  (a  więc  –  wedle  oficjalnych  danych  –  gdy 
„prezydencki tupolew” jeszcze znajdował się w białoruskiej przestrzeni powietrznej) (s. 189): Kontroler z Białorusi  
pyta,  na  jakiej  wysokości  załoga  chce  przelecieć  nad  punktem  nawigacyjnym  ASKIL.  10:07:08,4-10:07:10,1  
Anonim:  (niezr.).  Istnieje  duże  prawdopodobieństwo,  że  w  tym momencie  w  kokpicie  tupolewa pojawił  się  już  
generał Andrzej Błasik. 10:07:12,1-10:07:13,6 Anonim: Three thousand nine hundred. Kim jest anonim i dlaczego  
wewnątrz kabiny mówi po angielsku? Czy to generał Andrzej Błasik wszedł do kabiny i pomaga załodze? 

41 Stroiński, jak jednak wiemy, w clarisie z 18-03-2010, a więc na parę tygodni przed uroczystościami, planowany był  
jako dowódca „prezydenckiego tupolewa”: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html. 
Zabrzmi to zapewne zupełnie zaskakująco, ale wprost o  montażu zapisów CVR piszą członkowie „komisji płk. 
Latkowskiego”  (w  OL-2),  przy  czym,  żeby  było  zabawniej,  uważają,  iż  strona  rosyjska  zmontowała  zapisy 
wielkodusznie na potrzeby prezentacji finalnego raportu MAK, by... nie pogrążać Polaków: Na nagraniu z czarnej  
skrzynki, upublicznionym w ten sposób przez MAK, znaleźliśmy dowody na to, że piloci doskonale wiedzieli, iż łamią  
przepisy,  lecąc  do  Smoleńska  –  przecież  okoo  8:25:30  Robert  Grzywna  powiedział:  „I  tak  za  (niezr.)  
[prawdopodobnie: lot], kurwa, to paragrafy są.” A jednak lecieli. Zdajemy sobie przy tym doskonale sprawę, że to,  
co znalazło się w filmowym nagraniu, nie było przypadkowe. Rosjanie zmontowali ścieżkę dźwiękową do niego tak,  
żeby pokazać polskiej stronie, iż wiedzą o tym, co działo się w kabinie pilotów, ale tego nie ujawnią. Dlatego czasem  
na przykład wyciszali rozmowę pilota z kontrolerem, żeby na pierwszym planie pojawiła się kwestia równolegle  
wypowiadana w kokpicie.  Być  może  liczyli,  że  ktoś  w  Polsce  posłucha  tych  nagrań  i  ujawni  to,  jeśli  podcza  
oficjalnego śledztwa te fragmenty rozmów w kokpicie nie wyjdą na jaw (OL-2, s. 13). 
Kto  natomiast  był  tym śmiałkiem,  co  zajął  się  drążeniem  zmontowanych  przez  MAK  zapisów?  Jan  Osiecki,  
któremu z czasów pracy w radiu, poza doświadczeniem, pozostał własny specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,  
wyizolował z filmu ścieżkę audio. A potem z szumów wyłuskiwał kolejne słowa padające w kokpicie. I nagle okazało  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zabraklo-umiejetnosci-mowienia-spadaj,139173.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/02/rozmowa-protasiuk-plusnin.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/02/rozmowa-protasiuk-plusnin.html


Drugą osobliwością CVR-1 jest (ginący w następnych wersjach stenogramów,  a zwłaszcza w tej, 

która miała być fonoskopijnie najdokładniejsza43) krótki dialog dwóch załóg samolotów dotyczący 

jakiegoś „zrzutu”, toczący się w tle rozmowy Grzywny z Musiem:

Parę  minut  później  (10:31  mosk.  czasu)  pada  jeszcze  w  kokpicie  (nie  wiadomo  przez  kogo 

wypowiedziane: Podchodzi do lądowania).

się,  że Rosjanie niektórych kwestii  z kabiny pilotów najwyraźniej  nie chcieli  odczytać  [jak jednak pamiętamy z 
wypowiedzi  W. Targalskiego  -  to  Polacy „rozszyfrowywali  zapisy w Moskwie”  dla MAK - przyp.  F.Y.M.].  Z 
premedytacją  opuścili  je,  żeby  Polacy  sami  wypili  piwo,  którego  nawarzyli  ich  ludzie  (OL-2,  s.  13). 
Zrekonstruowany zatem na gruncie badań J. Osieckiego stenogram zamieszczony jest właśnie w tejże książce obok 
– także zrekonstruowanego stenogramu dialogów z „wieży” XUBS. 



Czy zatem przestrzeń powietrzna w trakcie zbliżania się prezydenckiego samolotu na XUBS nie 

byłaby czysta? Czy nie informowano by o tym załogi? Czy nie nakazano by odczekać (tak jak ił-76 

na  lądowanie  jaka-40)  na  wysokości  500  metrów,  aż  się  zakończą  manewry  innego/innych 

statku/statków powietrznych? Już kiedyś na blogu o tym pisałem, ale przypomnę, że E. Klich w 

swym pierwszym raporcie (z 15-04-2010) przesłanym D. Tuskowi, pisze:

Próby lądowania samolotu Ił-76 był po lądowaniu samolotu Jak-40 (czas ten dokładnie nie jest w tej  

chwili  znany.  Po  odlocie  samolotu  Ił-76  z  KL  (kierownikiem lotów –  przyp.  F.Y.M.)  nawiązała 

łączność załoga jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL nie wydał  

zgody na lądowanie.44 

Dane te mają być uzyskane przez eksperta grupy polskiej ds. meteorologicznych – tym niemniej w 

oficjalnej dokumentacji „smoleńskiej” nie ma śladu ani po tym dialogu z „wieżą”, ani po obecności 

jakiegoś  dodatkowego  statku  powietrznego  między  drugim  odejściem  iła-76  a  przybyciem 

„prezydenckiego  tupolewa”,  z  czego  można  wnioskować,  że  ten  epizod  został  „wymazany”  z 

barwnych dialogów na taśmach „wieży XUBS”, ewentualnie zastąpiony czymś innym, np. „lekcją 

angielskiego”, jaką udzielają sobie pracownicy „wieży”. Z „polskich uwag” zaś wiemy, że Moskwa 

nie udostępniła ani zapisów CVR iła-76, ani dokumentacji związanej z przestrzenią powietrzną w 

okolicach lotniska, zaś „stenogramy z wieży”45 są bez wątpienia dalekie od kompletności, o czym 

42 Por. też wywiad z Wosztylem z 21-05-2010 http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html.
43 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/01/brak-wybroski.png   
44 Moja..., dodatek Dokumenty (11). 
45 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html  ;  por.  też  http://mswia.datacenter-

http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/01/brak-wybroski.png
http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html


informował nawet, jak już zaznaczałem, raport MAK46.

Przypuszczenie,  że  załoga  Tu-154M  mogła  (o  godz.  8:33  pol.  czasu)  widzieć  inny  samolot, 

podchodząc  do  lądowania,  wyraził  nawet  kpt  G.  Pietruczuk  podczas  analizy  „pierwszych 

stenogramów”47. W CVR-3 natomiast (wersji opracowanej przez IES) kilka minut po 8-mej pol. 

czasu pojawia się fraza przypisywana II pilotowi: Zniża. Czyżby też leciał do Katynia? Niestety są 

to tylko drobne ślady, z których niewiele wynika, jeśli nie mamy pewności, co do autentyczności 

nagrań i nieingerowania osób trzecich w chronologię zapisu. W wielu jednak analizach, co warto 

podkreślić, mimo że sporządzanych w odmiennych, że tak powiem, ideologicznie, środowiskach48 – 

pojawiają  się  dość  zgodne  oceny,  że  sama  komunikacja  między  członkami  załogi,  jak  też 

korespondencja z „wieżą” XUBS jest dziwna, nietypowa, daleka od standardów panujących w 

lotnictwie. Wątek ten pojawił się po raz pierwszy w relacjach na gorąco związanych z wywiadem z 

P. Plusninem49, który miał twierdzić, że załoga znała słabo język, że nie rozumiała „cyfr”, że – co 

wyjątkowo istotne – nie „kwitowała”, tj. np. nie podawała wysokości, zbliżając się do lotniska. To 

dopiero wierzchołek góry lodowej, przy której zatrzymamy się podczas następnego wykładu.   

poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf od. s. 131. 
46 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html  . 
47 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-czytac-czarne-skrzynki,212113.html   Chodzi  o  wypowiedź 

„Anonima”: 200 metrów (z tejże godziny). Zdaniem Pietruczuka: Informacja o 200 metrach odnosi się być może do  
innego samolotu bo TU-154 jest w tej chwili powyżej 500 metrów. Por. też analizy przeprowadzone dla  Naszego 
Dziennika: http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100617&typ=po&id=po11.txt.

48  Por.  przywoływane  w  przypisie  wyżej  analizy  dla  NDz z  tymi  przeprowadzanymi  przez  „komisję  płk. 
Latkowskiego” choćby.

49  Przywoływałem  go  w  paru  medialnych  wersjach  w  Aneksie  3  do  Czerwonej  strony  Księżyca  
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf (s. 12-14).
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